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CONFERENCE NAME
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SCIENCES
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SEPTEMBER 30, 2021
FENERBAHÇE UNIVERSITY (VIRTUAL)
ORGANIZATION
FENERBAHÇE UNIVERSITY
FBU EUROPEAN STUDIES APPLICATION AND RESEARCH CENTER
IKSAD - INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCH
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QATAR, MALAYSIA, MOROCCO, IRAN, PORTUGAL, ALGERIA, REPUBLIC OF
CONGO, ISRAEL, GREECE, CYPRUS, UK
EVALUATION PROCESS
ALL APPLICATIONS HAVE UNDERGONE A DOUBLE-BLIND PEER REVIEW
PROCESS
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ORAL PRESENTATION/ VIRTUAL
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Prof. Dr. Mustafa Kamil Özer – Physical Education and Sports Teaching,
Fenerbahçe University
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PRESENTATION GALLERY
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES
IN SOCIAL SCIENCES
*CONFERENCE PROGRAM*
Participant Countries: Turkey, Canada, Romania, Azerbaijan, Nigeria,
India, Iraq, Vietnam, Malaysia, Republic of Moldova, Bulgaria, Qatar
Malaysia, Morocco, Iran, Portugal, Algeria, Republic of Congo, Israel, Greece, Cyprus,
UK
SOSYAL BİLİMLERDE COVID-19 ÇALIŞMALARI KONGRESİ
Katılımcı Ülkeler: Türkiye, Kanada, Romanya, Azerbaycan, Nijerya,
Hindistan, Irak, Vietnam, Malezya, Moldova, Bulgaristan, Katar,
Fas, İran, Portekiz, Cezayir, Kongo, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, İngiltere

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY

⮚ To be able to make a meeting online, login via
https://zoom.us/join site, enter ID instead of
“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.
⮚ Speakers must be connected to the session 10
minutes before the presentation time.
⮚ All congress participants can connect live and
listen to all sessions.
⮚ During the session, your camera should be
turned on at least %70 of session period
⮚ Moderator is responsible for the presentation
and scientific discussion (question-answer)
section of the session.

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.
▪ Moderator is responsible for the presentation
and scientific discussion (question-answer)
section of the session.
▪ Before you login to Zoom please indicate your
hall number, name and surname.

Example: H-1, Dr. Nihan A. Köseoğlu
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OPENING SPEECH
30.09.2021
Istanbul Local Time: 09:30 – 10:00
Dr. Mustafa Latif Emek
President & Founder of the
Institute of Economic Development And Social Research
(www.iksad.org.tr)

-Welcoming Speech-

Asst. Prof. Nihan Akıncılar Köseoğlu
Fenerbahçe University
HEAD OF ORGANIZATION BOARD
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30.09.2021 | SESSION-1 | HALL-1
Istanbul Local Time: 1000-1200
COVID-19, FOOD AND HEALTH

Author

Mohd Farhan Md
Ariffin
Hamdi Ishak
Mohammad Fahmi
Abdul Hamid
Khairul Azhar
Meerangani

Ouassila Riouchi
Faid El Madani
Ali Skalli
Mustapha Akodad
Abdelmajid Moumen
Hanane Ait Hmeid
Ghizlane Azizi
Hicham Guedari
Mourad Baghour

Oyewole M. F
Odioko .B. O

Carla Maria Lopes da
Silva Afonso dos
Santos
Cristina Paula da Silva
Dias
Shanu Khandelval

MODERATOR – Dr. Shanu Khandelval
Affiliatio
Presentation title
n
Research Centre for Quran
and Sunnah, Faculty of
Islamic Studies,
National University of
Malaysia, 43600 UKM
Risk Assessment For Measuring Food Safety Issues
Bangi, Selangor, Malaysia
During Pandemic
Academy of Contemporary
Islamic Studies (ACIS),
UiTM Melaka Branch,
Malaysia
OLMAN-RL, Nador
Multidisciplinary Faculty
(FPN), Nador, Mohamed 1st
University, Morocco
Contribution to the Study of the Quality of the Wadis
INRH-Nador Regional
on the Quality of the Waters of the Lagoon MarchicaCenter, 13 Boulevar
Nadar (Morocco)
Zerktouni BP: 493, Nador,
Morocco
Department of Agricultural
Extension and Rural
Development
Factors Influencing Eating Habit of Rural Dwellers
University of Ibadan,
During Covid-19 Era in Delta State, Nigeria
Nigeria
Polytechnic Institute of
Beja, Portugal

How Statistics can help Decision Making in Healthcare:
Historical Evidence in the Early Days of Nursing

Shankersinh Vaghela Bapu
Institute Of Science And Murcormycosis: A deadly Addition to Covid-19
Commerce, Vasan,
Pandemic Spectrum
Gandhinagar, Gujarat, India
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BookAlina Cristina Păun
University of Bucharest, Teleconsultations for Diabetes Management During
Romania
Covid19 Pandemic in Romania
Molecular chemistry and
Halima Hajji
Natural Substances
Fatima En-nahli
Laboratory, Faculty of
Soukaina Bouamrane
Science, University Moulay
Yassine Koubi
Ismail, Meknes, Morocco Polyphenols in Herbal Medicines as Precursors to
Tahar Lakhlifi
Superior School of
Drugs Against COVID-19 : Computational Investigations
Mohammed Aziz
Technology - Khenifra (ESTAjana
Khenifra), University of
Mohammed
Sultan My Slimane, PB 170,
Bouachrine
Khenifra 54000 Morocco
Laboratory Observatory of
the Marchica Lagoon of
Nador and Limiting Regions
Ghizlane Azızı
(OLMAN-RL),
Mustapha Akodad
Multidisciplinary Faculty of
Mostafa Layachi
Nador, Mohamed 1st
Mytilus Galloprovincialis as a Bioindicator of Heavy
Mourad Baghour
University, 60700 Nador, Metal Contamination in the Moroccan Mediterranean
Hicham Gueddari
Morocco
Coastal Areas
Ouassila Riouchi
Regional Center of the
Hanane Ait Hmeid
National Institute for
Abdelmajid Moumen
Fisheries Research, Nador
62700, Morocco
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
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30.09.2021 | SESSION-1 | HALL-2
Istanbul Local Time: 1000-1200
COVID-19 AND PSYCHOLOGY

Author

Ahmet Hakan Özkan
Ahmet Erkasap

Sy Tien Pham
Dung Thi Kim Le
Phương Thi Hoai
Nguyen

Theodoros Daglis

Dr. Nabamita Paul Ray

Lecturer Dr. Remus
Runcan

Balu Nanthini
Dr.Maya
Rathnasabapathy
Pinki Chatterjee

MODERATOR – Dr. Ahmet Hakan Özkan
Affiliation
Presentation title
Asst. Prof. Dr., İstanbul
Gedik University, Sports
Management Department
Asst. Prof. Dr., İstanbul
Gedik University,
Management Information
Systems Department
Sociology and Social
Work faculty, Hue
University of Sciences,
Hue University,
Hue City, Thua Thien Hue,
Viet Nam
Postdoctoral research
fellow, Laboratory of
Theoretical & Applied
Economics; School of
Applied Mathematics &
Physics; National
Technical University of
Athens, Greece;
SOUTH CALCUTTA LAW
COLLEGE, UNIVERSITY OF
CALCUTTA
Aurel Vlaicu University of
Arad, Faculty of
Educational Sciences,
Psychology and Social
Sciences, Arad, Romania
VIT University, Chennai,
India
Vellore Institute of
Technology, Chennai,
India
Student, Department of
Ancient Greek

A Meta-Analysis Study on the Relationship Between Fear of
Covid-19 and Stress

Psychopathological Symptoms and Related Factors Among
Adults During Covid-19 Lockdown in Vietnam

Addictive Behaviors during Covid-19

Surge in Domestic Violence During Covid-19 in India: The
Hidden Crisis

Social Work and “Social/Physical Distancing”

Mental Health of Scheduled Tribes in India- An Understanding
From Psychological Perspective
Through the Quegmire of Covid-19: Children and Their Mental
Health
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BookThe Ramakrishna Mission
Institute of Culture,
Kolkata, India

Anupa Dey

Virginia Zaharia
Veronica Pozneacova

Sister Nivedita University,
India
Moldova State University,
Faculty of Law,
Department of
International and
European Law,
Chisinau, Republic of
Moldova

The Psychosocial Impact of Covid-19 and some legal
Mechanisms in India

Influence of the Pandemic Situation on the Right to Health
Protection

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
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30.09.2021 | SESSION-1 | HALL-3
Istanbul Local Time: 1000-1200
COVID-19 AND TEACHING/E-LEARNING

Author
Hassan Aliyu
Nafisa Ismail
Faruku Aliyu
Bilkisu Umar Mani
Dr. Chandrasekharan
Praveen
Cornelia Lazăr, MD,
PhD
Olga Tagadiuc, MD,
PhD, Professor
Silvia Stratulat, MD,
PhD
Asst.Prof. Dr. Aydan
Irgatoğlu
Prof.Dr. Arif Sarıçoban

Dr. Shikha Rai
Dr. Sanjay Agrawal

Assoc. Prof. Dr. Ömer
Gökhan Ulum
Fatma Köprülü
Roland
NdukongTangiri

MODERATOR – Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan Ulum
Affiliatio
Presentation title
n
Department of Science
Education, Faculty of
Education, Sokoto State
University. Nigeria

Assesment of Teaching Practice Experience of PreService Chemistry Teachers in Sokoto State University

Institute of Advanced Study
Teacher Trainee Cognition and Curriculum Transaction
in Education Thrissur,
during Covid-19 compelled Online Pedagogy – A
Kerala, India
Review
“Nicolae Testemițanu”
SUMPh, Republic of
Moldova

The Testing as a Learning Method During Covid-19

Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, Turkey
EEL Students’ E-readiness for online learning during
Selçuk Üniversitesi, Turkey Covid-19 restrictions
Assistant Professor with
the School of Journalism
and New Media Studies,
Indira Gandhi National
Open University, Associate
Professor with the School
of Engineering and
Technology
Department of English
Language Teaching,
Education Faculty, Mersin
University
Assist. Prof.,
Near East University
Department of Educational
Administration,

Technical Online Trainings and Covid-19 Catapulting
into the Future and Accepting the New Normal

A Needs Analysis Study for EFL Teachers During Covid19

African Students views on learning Turkish language
and culture
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30.09.2021 | SESSION-1 | HALL-4
Istanbul Local Time: 1000-1200
COVID-19, ECONOMY, FINANCE AND
BUSINESS 1

Author

Jambotkar Mrunali
Manohar
Guntur Anjana Raju

Gwaison Panan
Danladi
Apeh, A. Sunday Ph. D.
Solomon Olubunmi
Ph.D

MODERATOR – Dr. Ronen Harel
Affiliatio
Presentation title
n
Ph.D. Research Scholar,
Goa Business School, Goa
University,
Assistant Professor, Sant
Sohirobanath Ambiye
Government College of Arts
Hedge or Safe Haven: Revisiting the Role of Gold in
and Commerce, Virnoda,
times of Financial Turmoil’s
Pernem, Goa, India
Professor and Program
Director of Ph.D.
(Commerce), Goa Business
School; Goa University,
Goa, India
Economics and
Management Science
Department
Nigeria Police Academy
Macroeconomic Policy during Covid-19 Pandemic: A
Wudil-Kano, Nigeria
Primer for African Countries
Nigeria Police Academy
Wudil-Kano

Lanke Benedict
Awomailo
Oluyemi O.A.
Adekunle

Department of Business
Administration and
management
Yaba College of
Technology,

Dr. Ronen Harel

Senior Lecturer.
Head of the
Entrepreneurship &
Innovation track.

Assessment of the Role of Covid-19 Pandemic on
Entrepreneurial Performance in Lagos State, Nigeria

Global Pandemics and Small Businesses
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BookGraduate School of
Business Administration.
Peres Academic
Center.Israel

Denis Vintu, PhD
candidate

Moldova Academy of
Economic Studies (MAES),
Republic of Moldova

IS-LM Dynamic General Equilibrium Model with
Multivariate Analysis of the Economy: VECM

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

30.09.2021 | SESSION-2 | HALL-1
Istanbul Local Time: 1230-1430
COVID-19, ECONOMY, FINANCE AND
BUSINESS 2

Author

Sanan Waheed Khan
Quratulain Memom

MODERATOR – PhD Irina-Ana Drobot
Affiliation
Presentation title
Department of
Communication, Faculty
of Modern Languages
and Communication,
Universiti Putra Malaysia
Ph.D Scholar
Universiti Malaysia Sara
wak (UNIMAS),
Kuching, Malaysia

Dr. Somnath Patil
Dr. Smita Jadhav
Dr. Atul Kumar
Sakshi Raghuvanshi

Dr. D. Y. Patil Institute of
Management and
Research, Pune, India

Lecturer, PhD IrinaAna Drobot

Technical University of
Civil Engineering,
Bucharest, Romania
Ph.D Research Scholar,
Alagappa Institute of
Management, School of

M. K. Ganeshan
Dr. C. Vethirajan

Consumers’ Panic Buying Behaviour during
Covid-19 Pandemic Crisis

Has Covid-19 Changed the Core of Marketing
Concepts?

Influence of Covid-19 Crisis on Work
Impact of Covid-19 Pandemic on Human
Resource Practices

24

Dr. Alireza
Moghaddasi

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
BookManagement, Alagappa
University, India
Professor & Head,
Department of
Corporate Secretaryship,
School of Management,
Alagappa University,
India
Imam Reza International
Covid-19 Management by Using Information and
University, Mashhad,
Communication Technology and E-Commerce
Iran

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

30.09.2021 | SESSION-2 | HALL-2
Istanbul Local Time: 1230-1430
COVID-19 AND INTERNATIONAL
RELATIONS

Author
Ananda Majumdar

Ojebiyi, W. G.
Olaoye, O. J.

Dr. Abdellatif El Aidi

MODERATOR – Dr. Abdellatif El Aidi
Affiliatio
Presentation title
n
The University of Alberta,
Canada
Department of Agricultural
Extension and Rural
Development, Federal
University of Agriculture,
Abeokuta
Agricultural Media
Resources and Extension
Center, Federal University of
Agriculture, Abeokuta
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez, Morocco

Mrs. Saida El Youssfi
University of Exeter, UK

Covid-19 and India: A Tragedies

Consequences of Nigerian Governments Response to
Covid-19 on Economy, Employment, Income, Poverty
and Food Security

Covid-19 in Morocco: The Economic and Social
Implications of the Pandemic and Government
Responses
Analogically Reasoning Extraordinary Measures to
Recognize Ordinary Ones

Yunus Abakay
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BookProf.Ass. Abeer Siham
University of Baghdad/
Managing the Corona Crisis and its Repercussions on
Mahdi
Political Science College, Iraq
the Reality of International Relations: A Reading of
ProfAss. Ammar
Challenges and Opportunities
Hamid Yassin
Lecturer, College of Nursing,
University of Mosul, Mosul,
Iraq
Eman Salem Khaffaf
Assistant Lecturer, College
Lara Kefah Noori
of Nursing, University of
Knowledge and Attitude toward Covid-19 Vaccines
Fatema Hasan
Mosul, Mosul, Iraq
among Iraqi People
Mohammed
Assistant Lecturer, College
of Nursing, University of
Mosul, Mosul, Iraq
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

30.09.2021 | SESSION-2 | HALL-3
Istanbul Local Time: 1230-1430
COVID-19, TRANSPORTATION, ENERGY,
ART AND COMMUNICATION

Author

MODERATOR – Assoc.Prof. Dr.Gökçe Çiçek Ceyhun
Affiliatio
Presentation title
n

Assoc.Prof.Dr.Gökçe
Çiçek Ceyhun

Bursa Technical University,
The Effects of the Covid-19 Epidemic Process on
Maritime Faculty, Turkey
Transport: Evaluation of Turkey

Chems Eddine
Boukhedimi

University of Tizi Ouzou,
Department of commerce.
Impact of Covid-19 Pandemic on Energy Sector:
Management Marketing
Analytic study on International Scale
Algeria

Mehmet Akif Özdal

Ogenyi, Elvis. O, Ph.D

Sivas Cumhuriyet
University, Faculty of
Education, Department of Contemporary Digital Art in the Pandemic Process
Fine Arts
Education,Sivas,Turkey
Newspapers Framing of Covid-19 Vaccines and
Vaccination in Nigeria

26

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
BookSr. Asst Prof. & Former
Head Department of
Journalism and Mass
Communication, Islamic
University of Science and
Monisa Qadri
Technology Awantipora,
Muzafar Bhat
India
Understanding Twitter Usage During Covid19 and
Majid Kundroo
Asst Prof. & Former Head,
analysing perceptions
Naffi Ahanger
Department of Computer
Noor-ul-Asrar Beg
Science, Islamic University
of Science and Technology
Awantipora , India
India
University of Jammu,
Jammu, J&K, 180006, India
Teachers’ Training College
Marien NGOUABI
Investigating the Impact of Whatsapp on Congolese
Kimbouala Nkaya
University
Students Learning Motivation During the Covid-19
Republic of CONGO
Pandemic Lockdown
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
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SESSIONS IN TURKISH /
TÜRKÇE OTURUMLAR

AÇILIŞ KONUŞMALARI
30.09.2021
İstanbul Yerel Saati: 14:30 – 15:00
Dr. Mustafa Latif Emek
Başkan & Kurucu
İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD)

-Karşılama Konuşması-

Prof. Dr. Şahamet Bülbül
ONURSAL BAŞKAN
Fenerbahçe Üniversitesi, Rektör Yardımcısı

Dr. Nihan Akıncılar Köseoğlu
Fenerbahçe Üniversitesi
DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
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30.09.2021 | OTURUM-3 | SALON-1
İstanbul Yerel Saati: 1500-1700
COVİD-19 VE İLETİŞİM

Yazar
Dilhan Apak
Kumsal Kınay

E. Gizem Toruk
Hale Nur Güler

Sena Kurt

Mustafa C. Sadakaoğlu
Özgür Emek Korkmaz

Dr. Saime Uyar

MODERATÖR – Dr. Dilhan Apak
Kurum
Sunum Başlığı
Haliç Üniversitesi, Doktor
Öğretim Üyesi
Üsküdar Üniversitesi, Yeni
Medya ve İletişim, Doktora
Öğrencisi
Selçuk Üniversitesi S.B.E.
Reklamcılık Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
Dr, Bağımsız Araştırmacı,
Türkiye

İstanbul Medipol
Üniversitesi, Medya
ve İletişim
Çalışmaları Doktora
Öğrencisi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim
Üyesi
Mersin Üniversitesi Medya
Kültür ve Kent Çalışmaları
Doktora Öğrencisi

Covid-19 ve Yalan Haber Üzerine Bir Değerlendirme
Covid-19 Türkiye Risk Haritası Haberleri: Habertürk ve
TRT Haber Örneği
Covid-19 Pandemisinde Sağlık Bakanlığı’nın Hazırladığı
Kamu Spotlarının Analizi
Covid-19 Pandemisi Döneminde Uzaktan Çalışmaya
Yönelik Twitterda Yapılan Paylaşımlar Üzerine Bir
Araştırma

TV Haberciliğinde Aşı Yansımaları: Covid-19 ve Medya
Demokrasisi

Gordon Allport ve Leo Postman’ın “Fısıltı Gazetesi”
Perspektifinden Rasyonel Olmayan Bilgi Akışının
Covid-19 Aşı Karşıtlığına Etkisi

Görsel Sanatlar Öğretmeni
Kahramanmaraş, Türkiye

Covid-19 Salgınının Göçmenler Üzerindeki Etkileri

(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır)
Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur.
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30.09.2021 | OTURUM-3 | SALON-2
İstanbul Yerel Saati: 1500-1700
COVİD-19 VE DİJİTAL EĞİTİM

Yazar
Yasemin Özsoylar

İlayda Gürsoy
Kızılaslan
Şirin Çetin
Serdar Arcagök

Dr. Elif Polat
Esma Nur Özen
M. Resul Akın
Dr. Sinan Hopcan

MODERATÖR – Dr. Mustafa Sarper Alap
Kurum
Sunum Başlığı
Bilgi Üniveristesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Çocuk
Gelişimi Bölümü, mezun
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Eğitim
Fakültesi
Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Eğitim
Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Lisede Öğrenim Gören 14-18 Yaş Aralığındaki
Öğrencilerle Koronavirüs Fobisinin Sınav Kaygısına
Etkisi: İstanbul Örneği

Covid-19 Pandemi Sürecinin Erken Çocukluk Dönemi
Eğitimine Etkileri

Covid-19 Sürecinde Öğretmen Adaylarının E-Mentorluk
Sürecinin Değerlendirilmesi

Dr. Mustafa Sarper
Alap

Marmara Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Ebelik Anabilim
Dalı/İstanbul
Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Covid-19 Korkuları ve
Marmara Üniversitesi,
Aşıya İlişkin Görüşleri
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Sağlık Yönetimi Bölümü,
Sağlık
Politikaları ABD/İstanbul
Ebeveynlere Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Sunulan İlk
Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitiminin Ebeveynlerin
Eğitime İlişkin Düşüncelerine Etkisi
Kırıkkale Üniversitesi, Türk
Dili ve Edebiyatı Anabilim Covid-19 Pandemi Döneminde Türkiye’de Yabancı Dil
Dalı
Eğitimi

Öğrt. Dr. Ayşe Keskin
Geçer

Selahaddin Eyyubi
Ortaokulu Tatvan/BİTLİSFen Bilimleri Öğretmeni

Zümrüt Bilgin
K. Burcu T. Çalık

Dr. Süleyman Doğru

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersine
İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
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BookADANA ALPARSLAN
TÜRKEŞ BİLİM VE
TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ,
Covid-19 Sürecinde Dijital Dönüşüm: Avrupa Yüksek
Elif Hatun Kılıçbeyli
SBF, Uluslararası İlişkiler
Öğretim Alanı Bileşenleri Üzerine Bir İnceleme
Bölümü, DOÇ.DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ

Kani Ülger

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

Covid-19 ve Eğitim: Dijital Öğretimsel Araçlar-Öneriler

(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır)
Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur.

30.09.2021 | OTURUM-3 | SALON-3
İstanbul Yerel Saati: 1500-1700
COVİD-19, ULAŞIM, LOJİSTİK VE
TEKNOLOJİ

Yazar

MODERATÖR – Dr. Ömer Saraç
Kurum
Sunum Başlığı

Dr. Ömer Saraç

Kastamonu Üniversitesi

Armağan Macit

Ege Üniversitesi-Havacılık
MYO/Sivil Hava Ulaştırma
İşlt.

Nazlıcan Dindarik

Gizem Ateş
Merve Tatar

Dr. Necip İhsan Arıkan

Covid-19 Pandemisi ve Akıllı Ulaşım Sistemi
Uygulamaları İlişkisi
Covid-19 Pandemi Sürecinde Hava Taşımacılığının
Stratejik Önemi

Bartın Üniversitesi-Öğretim
Covid-19 Pandemisinin Kargo Lojistiği Süreçlerine Etkisi
Görevlisi
Üzerine Nitel Bir Araştırma
Research Assistant., Inonu
University, Faculty of
Economics and
Administrative Sciences,
International Trade and
Business Dept
Master Student., Inonu
University, Social Sciences
Institute, International
Trade and Business Dept
Malatya Turgut Özal
Üniversitesi Doğanşehir

Covid-19 Krizinin Lojistik Üzerine Etkisi: 2008 Küresel
Krizi ile Bir Karşılaştırma

Covid19 Kaynaklı Salgın ile Mücadeleye Yönelik
Geliştirilmiş Bazı Blokzincir Çalışmalarının İncelenmesi
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BookVahap Küçük Meslek
Yüksekokulu

Cihad Doğan
İsmail Burak Yavru

Bursa Uludağ Üniversitesi,
İnegöl Meslek Yüksekokulu Covid-19 Sonrası Dijital Tüketici Platformları Olarak EBursa Uludağ Üniversitesi, CRM Yazılım Uygulamaları
İnegöl Meslek Yüksekokulu
(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır)
Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur.

30.09.2021 | OTURUM-3 | SALON-4
İstanbul Yerel Saati: 1500-1700
COVİD-19, PSİKOLOJİ, SPOR VE ENGELLİ
BİREYLER

Yazar
Ayşen Kovan
Münevver Usta
Neşe Ormancı
Mahsum Avcı, Dr. Öğr.
Gör.
Tuba Duman

Doç. Dr . Mehmet
Ertuğrul Uçar
Dr. Öğretim Üyesi
Ekrem Sedat Şahin
Prof. Dr. Rezzan
Gündoğdu
Dr. Öğr. Üyesi
Nesrullah Okan
Öğr. Görevlisi Yusuf
Taha Okan

MODERATÖR – Doç. Dr. Mehmet Ertuğrul Uçar
Kurum
Sunum Başlığı
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yetişkinlerin İlişki Doyumu ile Psikolojik Sağlamlık
Georg August Universitaet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Covid-19
Göttingen
Pandemi Örneği
Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Pandemik Rüyalar: Üniversite Öğrencilerinin Covid-19
Türkiye
Salgını Sırasında Gördükleri Rüyaların Tematik Analizi
Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi, Sosyoloji
Risk Toplumunda Gerçek Bir Krizle Yüzleşme: Pandemi,
Bölümü, Dr. Öğr. Gör.
Ebeveynlik ve Duygusal Yük
Aksaray Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi PDR Anabilim dalı
Aksaray Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi PDR Anabilim dalı
Aksaray Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi PDR Anabilim dalı
Fırat Üniversitesi
Harran Üniversitesi

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Beliren Yetişkinlik
Dönemindeki Bireylerin Algıladıkları Stres Otomatik
Düşünceler ve Ölüm Kaygıları Arasındaki İlişkiler

Covid-19 Sürecinde Maske Takmaya İlişkin Metaforik
Algıların İncelenmesi ve Maske Takmanın Psikolojik
Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma
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BookOrdu Üniversitesi, Türk Dili
ve Edebiyatı/ Yeni Türk
Covid-19 Salgınıyla Birlikte Erkeklerin Homososyal
Edebiyatı, Doktora
Alanlardan Kopuşu ve Erkeklik Krizi
Öğrencisi

Ahmet Yılmaz

M.Onur Ak

Ali Telli

Erzincan Binali Yıldırım
Spor Özgeçmişinin Sosyal Onay İhtiyacı Üzerindeki
Üniversitesi, Beden Eğitimi
Etkisinin İncelenmesi
ve Spor, Yüksek Lisans
Öğrencisi
Serbest Araştırmacı, Dr. Spor ve Serbest Zaman Normallerinin Değişmesi:
Covid-19 Örneği
Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Kütahya Teknik
Pandemi Sürecinde Engelli Bireylere Afet Öncesinde
Bilimler Meslek Yüksek
Afet Bilincinin Kazandırılması
Okulu Germiyan Kampüsü
43020, KÜTAHYA
(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır)
Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur.

30.09.2021 | OTURUM-3 | SALON-5
İstanbul Yerel Saati: 1500-1700
COVİD-19 VE KADIN

Yazar

Aslı Telseren

Sema Akkuzu
Gülşen Çetin Aydın
Yasemin Şanlı

MODERATÖR – Dr. Aslı Telseren
Kurum
Sunum Başlığı
Doğuş Üniversitesi,
Sosyoloji Bölümü Öğretim
Üyesi (Bölüm Başkanı),
Dou-Kam (Doğuş
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Emeğini Yeniden
Üniversitesi Kadın
Düşünmek
Çalışmaları Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Müdürü)
Bursa Uludağ Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Covid-19 Sürecinde Krizi Başarıyla Yöneten Kadın
Liderler: Almanya, Finlandiya, Tayvan ve Yeni Zelanda
Örnekleri Üzerinden bir inceleme
Covid-19 Pandemi Sürecine Toplumsal Cinsiyetçi Bakış
Açısı
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BookFakültesi, Sağlık Yönetimi
Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Ebelik Bölümü,
Dr. Öğretim Üyesi

Bilge Durutürk

Prof. Dr. Azize Serap
Tunçer
Dr. Öğr. Üyesi Sinan
Bulut
Şafak Seyhan

Yasemin Şanlı
Gülşen Çetin Aydın

Adana Alparslan Türkeş
Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Araştırma Görevlisi Doktor
Çankırı Karatekin
Universitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sosyal Hizmet
Bölüm Başkanı
Çankırı Karatekin
Universitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sağlık Yönetimi
Bölüm Başkanı
Çankırı Karatekin
Universitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sosyal Hizmet
Bölümü Yüksek Lisans
Öğrencisi
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Ebelik Bölümü,
Dr. Öğretim Üyesi
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sağlık Yönetimi
Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi

Covid-19 Kapanma Günlerinde “Süper Kadın”
Akademisyenler

Salgın Döneminde Kadın Karşı Bilişim Suçlarının
İncelenmesi ve Konunun Eğitim İçeriklerine
Eklenmesinin Önemi

Covid-19 Pandemisinde Gebe Olmak

(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır)
Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur.
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30.09.2021 | OTURUM-4 | SALON-1
İstanbul Yerel Saati: 1730-1930
COVİD-19, SİYASET VE EKONOMİ

Yazar
Dr. Akif Çarkçı

Tarık Soydan

Neslişah Leman
Başaran Lotz

Didem Doğanyılmaz
Duman
Ece Ünür
Mahmut Özbek

Nihal Gökçe
Buket Alkan
Çiğdem Boz

İstem Köymen Keser
İpek Deveci Kocakoç

MODERATÖR – Prof. Dr. İpek Deveci Kocakoç
Kurum
Sunum Başlığı
T.C. Sağlık Bilimleri
Üniversitesi

Covid-19 Sürecinin Ulusal Siyasi Dinamikler Üzerindeki
Etkileri

Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri
Fakültesi, Öğretim
Üyesi, Doç.Dr.

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının
Karar ve Uygulamalarına İlişkin Bir Kamu Politikası
Analizi

İstanbul Aydın
Üniversitesi

Covid-19, Kapitalizm ve Devletin Düzenleyici Rolü

İzmir Demokrasi
Üniversitesi, Dr.
Öğretim Üyesi
Haliç Üniversitesi,
Doçent Doktor

Aşı karşıtlığının Toplumsal Hareketler Kapsamında
İncelenmesi

Covid-19 Pandemi Döneminde Türkiye’de Enflasyonun
Dinamikleri Üzerinde Bir Değerlendirme

Tokat Defterdarlığı Gelir
Müdürlüğü / Gelir Uzmanı
Hitit Üniversitesi- Öğretim
Görevlisi

Covid-19 Pandemisi ve Derinleşen Yoksulluk

Fenerbahçe Üniversitesi
Fenerbahçe Üniversitesi

Salgın Günlerinde Devletin ve Piyasanın Dışında Bir
Seçenek: Dayanışma

DEÜ İİBF Ekonometri
Bölümü, Doç.Dr.
DEÜ İİBF Ekonometri
Bölümü, Prof.Dr.

Covid-19’da Aşılamanın Ölüm Sayısıyla İlişkisinin
Fonksiyonel Doğrusal Regresyon Analizi ile
İncelenmesi

(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır)
Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur.
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30.09.2021 | OTURUM-4 | SALON-2
İstanbul Yerel Saati: 1730-1930
COVİD-19 VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Yazar
Huzeyfe Altıok
Hamdullah Baycar

Selminaz Adıgüzel

Gulnara Hajiyeva

Besra Toktaş

Doç.Dr. Zeynep Selçuk

Tolga Tellan
Özlem Özdemir

MODERATÖR – Doç. Dr. Zeynep Selçuk
Kurum
Sunum Başlığı
Katar Üniversitesi (Yüksek
Lisans Öğrencisi)
Exeter Üniversitesi (Doktora
Öğrencisi)
Harran Üniversitesi, Siverek
Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Bölümü
Azerbaijan State Pedagogical
University
Yüksek Lisans Öğrencisi, Ahi
Evran Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler Anabilim
Dalı
Milli Savunma Üniversitesi,
ATASEREN
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü,
Bil. İşletmeni
Fenerbahçe Üniversitesi
Afrika Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi
Müdürü,
İletişim Fakültesi Öğretim
Üyesi

Savunmasız Ama Dayanıklı: Körfez Ülkelerinin Kovid19’a Yanıtı

Covid-19 Sonrası Dönemde AB-Türkiye Ticaret İlişkileri

Guy De Maupassant’s Political and Religious Views

Nijerya’da Terör Sorunu: Boko Haram Örneği

Olmak ya da Olmamak: Covid-19 ve Terörizm

Küresel Pandeminin Göç Dinamikleri ve Mülteci
Sağlığı Üzerindeki Etkilerini Tartışmak

(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır)
Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur.
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30.09.2021 | OTURUM-4 | SALON-3
İstanbul Yerel Saati: 1730-1930
COVİD-19, YÖNETİM, İŞ YAŞAMI VE
İŞLETMELER

Yazar
Ahmet Tok

Nurettin Gürcan

Gizem Akalp
Gülşen Çetin Aydın
Serpil Aytaç

MODERATÖR – Prof. Dr. Serpil Aytaç
Kurum
Sunum Başlığı
Sermaye Piyasası Kurulu,
Başuzman Hukukçu
Ege Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü İşletme
Anabilim Dalı Yönetim ve
Organizasyon Doktora
Programı

Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı / TÜİK Uzmanı

Dr. Gaye Mat Çelik

Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı / İstatistikçi

Erdal Şen

Covid-19 Pandemisinin Örgütsel Alana Yansımaları

Bursa Uludağ Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu, İş Sağlığı ve
Güvenliği Programı /
Öğretim Görevlisi
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Covid-19 Pandemisi Çalışma Yaşamı Kalitesini Etkiliyor
Fakültesi, Sağlık Yönetimi Mu?
Bölümü /Dr. Öğretim Üyesi,
Fenerbahçe Üniversitesi,
İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi, Psikoloji
Bölümü / Prof. Dr.

Dr. Zübeyir Özçelik

Fatma Zehra Köker

Pandemi Döneminde Değişen Yatırımcı Davranışları ve
Konunun Sermaye Piyasası Hukuku Çerçevesinde
Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi, İnsan
Kaynakları Yönetimi,
Doktora Öğrencisi
Doç. Dr., Fenerbahçe
Üniversitesi, İİBSF, Yönetim
Bilişim Sistemleri Bölümü

Covid-19 Sürecinde Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel
Adalet Algısına Etkisi
Covid-19 Sürecinde Örgütsel Adalet Algısının Duygusal
Emeğe Etkisi
Covid-19 Pandemisinde İşin Değişen Doğası:
İşletmelerin İş Sürekliliğini Sağlamada Eğitim, Finans,
Sağlık Ve Medya İletişim Sektörlerinde Bir Araştırma
Covıd-19 Sonrası Dijital Çağda Yeni Yönetim ve Senizm:
Zeki, Çevik ve Etik (ZCE) Yönetişim Modeli Tasarım
Önerisi
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Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur.

30.09.2021 | OTURUM-4 | SALON-4
İstanbul Yerel Saati: 1730-1930
COVİD-19, GELENEKSELLİK, TARİH, ÇEVRE
VE ARKEOLOJİ

Yazar
Kifayet Özkul

Emel Çokoğullar

Dr. Ömer Faruk Kırmıt

Yüksel Güngör

Murat Karataş

Cansu Atılgan
Pazvantoğlu

Emrah Atar

MODERATÖR – Dr. Emel Çokoğullar
Kurum
Sunum Başlığı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİCERRAHPAŞA /ÖĞR. GÖR.
Dr., Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü
Ankara hacı
bayram Veli
Üniversitesi, Polatlı
F. E. F. Tarih
Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi,
Kocaeli
Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr.,
Abdullah Gül
Üniversitesi,
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi
Bölümü,
Kayseri/Türkiye
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim
Üyesi, Uluslararası Hukuk
Ana Bilim Dalı Başkanı
Öğretim Görevlisi Dr.,
Siyaset Bilimi ve Kamu

Çini Sanatında Uygulanan Geleneksel Motiflerin
Çizgisel Teknikle Uygulanması

Pandemi Koşullarında Dinsellik, Geleneksel Yapı Ve
Yeni Arayışlar

Covid-19’un Tarih Yazımındaki Yeri

Geçmişten Günümüze Pandemi Koşullarına Karşı
Tarihsel Arka Planda Alınan Önlemler

Tek Parti Döneminde Köyü Dönüştürme Çabasının Bir
Aracı Olarak Köy Enstitüleri ve Pazarören Köy Enstitüsü

Covid-19 Sürecinde İnsan Hakları ve Çevresel Bozulma
İlişkisi: Yerli Halklar ve Amazon Örneği

Covid-19 ve Yenilenebilir Enerji: Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Çevresel Etkileri
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Sinan Özcan
Semagül Yalçın
Fatih Yılmaz
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BookYönetimi, Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi
Anturia Arkeoloji ve Sosyal
Çevre Etiği Okulu- Arkeoloji
Eğitmeni
Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Sosyal Bilimler
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Abstract

The perspectives of African international students on learning Turkish language and culture were
investigated in order to make recommendations for improving their communication skills while studying in
the Turkish Republic of Northern Cyprus universities. In this study, a qualitative method of analysis was
applied. Four open-ended questions were administered to international African students studying in some
universities in the TRNC in order to gather information for the investigation. According to the statistics
gathered, one of the most prevalent reasons for African students studying abroad is to get new
experiences, such as learning new languages and cultures. The majority of students praised the fact that
some universities offer online Turkish language classes. This allows students ample opportunity to review
their materials before taking the exams. Most African students believe that learning Turkish has little or
nothing to do with their culture. Nevertheless, these students appreciate the fact that knowing Turkish
language facilitates their comprehension of Turkish culture. Since they can easily communicate with their
new environment. As a result, strong intercultural communication is established. This also fosters good
international relationships between African students and the people of the Turkish Republic of Northern
Cyprus. This marks the start of a positive international partnership between the TRNC and African
countries. In a nutshell, learning Turkish as a required subject for beginners has numerous benefits for
African students. Most African students, as concluded from the findings, state that it is the gateway to a
stress-free educational path in the TRNC.

Keywords: African students, Relationship, Turkish, Language, Culture

1. Introduction
Since the start of 2020, the Coronavirus outbreak has swept the globe, significantly disrupting
the normal running of the whole education system. UNESCO survey results show clearly the
magnitude of the effect on education: at the start of June, when many countries, including the
TRNC, had already launched significant lockdown actions, nearly one billion students
worldwide were mostly affected, accounting for 55.2 percent of all students enrolled in all levels
of education. In 119 countries, primary, colleges, universities and other educational institutions
remained closed. (UNESCO 2020). Since the imposition of lockdowns, universities and
colleges have had to adapt to a significant shift and find new ways to keep the teaching and
learning activities going. The majority of them therefore turned to online learning being hailed
as the cure of the age, no more a choice but a requirement. (Marinoni, 2020). According to
research, the introduction of new technology has made a significant contribution to this, since
it has stimulated educational innovation and rendered online courses more available and
inexpensive. (Dhawan, 2020).
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for a long time, usually as a component of blended learning, in various educational stages and
kinds of education, with distance-learning courses being one of the most prominent. (Schiffman
et al 2019). During this period, most universities in the TRNC offered Turkish language lessons
online. Notwithstanding, some were still offering face to face Turkish language lessons. During
this Covid-19 era characterized by no-direct contact and temporarily homebound, students
could experience panic, stress, disorder, loneliness, depression, and incertitude (Qiu, J, 2020).
This pushed a lot of students and African International students in the TRNC too to turn to
online studies giving them the opportunity to learn at any time.
Turkish language instruction at some universities in the TRNC was not exempted from the
challenges of transitioning to online education, and some teachers had to reposition themselves
in a work setting that they were not used to. The situation triggered some language instruction,
especially at the start of the lockdown, leaving some instructors with little opportunity to
restructure courses, adapt resources, and develop engaging ways in order to assure optimal
language learning and establish a pleasant learning environment for students (Egbert,2020) .
This affected some African International students who were still having some face to face
Turkish Language lessons.
Learning a second language is among the most effective ways to increase people's awareness
of the world and its culture. When a nation or individual is multicultural and speaks multiple
languages, he or she can benefit personally, socially, and economically by operating globally
in conformity with the world's current trends. People, on the other hand, have difficulty
understanding and talking with one another due to their diverse customs, social systems, and
social origins. (Petrakis, 2013). This is also a problem that has troubled both teachers and
learners. It is common knowledge that learning or instructing a second language requires more
than only linguistic abilities such as morphology, phonology, syntax, and vocabulary (Forsman,
2012). Language acquisition and target cultures cannot practically be separated because
language is the primary medium via which a people's culture is transmitted. Asserts that
language learning is a sophisticated, conceptual process involving explicit linguistic and cultural
study. Mark (2010).
As a result, a foreign language learner's intercultural awareness is essential in order to enhance
intercultural communication competency (Leask, 2009). Foreign language students, according
to Bodycott and Lai (2012), should be aware of how to actively integrate their own cultural
heritage with the foreign culture. This does not only create an intercultural relationship but goes
ahead to create international relationships between countries. Intercultural awareness,
according to Colvin et al (2012), aids students in broadening their minds, feeling compelled,
and achieving interaction and tolerance. International awareness is a state of mind and the
ability to apply multicultural concepts in a genuine cross-cultural situation (Baker, 2011).As a
result, intercultural competence is a process of adaptation to the chosen language as well as
cultural conditions and norms (Leung & Chiu, 2010).
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universities on studying Turkish language and culture during the COVID-19 phase.
Methodology
Research Design
The goal was reached by using a qualitative research method. Philipsen et Vernooij-Dassen
(2007) describe qualitative research as a method which is concerned with the nature of
occurrences which includes their quality, various manifestations, the circumstances wherein
they show up, or the viewpoints from which they're perceived, but excludes their range,
occurrence, and location in a clearly and accurately decided sequence of action and reaction.
A more practical general rule can be added to this formal meaning: In most qualitative studies,
data is presented in the manner of words rather than statistics. (Punch, 2013).
In this reach, a semi-structured interview form was used to determine the views of African
students on learning Turkish language and culture.
Open-ended questions and using an interview guide are the general aspects of a study that
describes semi-structured interviews. (Hijmans et Kuyper 2007). Qualitative interviews are an
interchange with an informal tone, a discussion with an aim. (Hijmans et Kuyper 2007). Instead
of facts or behaviors, interviews are used to acquire information into a person's personal
perception, beliefs, and motives. (Hak, 2007). During the interview, the researchers asked
additional questions in the context of clarification, obtaining details or providing clarity. The
interview forms used on the basis of this research consists of 4 open-ended questions.
Administered to 40 participants. African students from some African countries, studying in the
Turkish Republic of Northern Cyprus.
Table1. Distribution of African Students according to their Gender, Age and Nationality
Variables

f

%_________

Male

23

57.5

Female

17

42.5

STUDENTS’ GENDER

Total_______________________________40________________100.00_______
STUDENTS’ AGE
18-20

18

45

21-25

22

55

Total______________________________40__________________ 100.00_______
NATIONALITY
Cameroon

09

22.5

Nigerian

18

45

Rwanda

06

15

Sieralonne

03

7.5

Zimbabwe

04

10

Total

40

100.00_____
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Turkish Republic of Northern Cyprus took part. There were more male African students who
took part in this research than females. All of them were undergraduate students. Most of them
are aged between 21 to 25 years old. These participants came from Cameroon, Nigeria,
Rwanda, Sieralonne and Zimbabwe. Nigeria students were highly represented in this study with
18 participants. Sieralonne was the least represented with three (3) students participating.
These are not all the African countries represented in Northern Cyprus. There are also some
students from other African countries. These were those we could get for this study.
Data Collection Tools
In this research, experts’ opinions were taken at the stage of determining and forming the
interview questions. Before starting the interview, African students were informed about the
subject through some of their WhatsApp groups. The interview questions were also sent
through this WhatsApp platform for students to be aware of what is needed. Then the students
were asked whether they wanted to participate or not. Hence, participation was voluntary. In
the first part of the interview form, the demographic characteristics of the participants were
asked and in the second part, there were four open-ended questions to get the African students'
views on the subject under investigation.
Data Collection
The researchers recorded the interview form during the online interviews with the African
students. Interviews with each student took approximately 25 minutes. Forty-six students
showed up to participate in the study. Forty finally participated. Six could not participate
because they had some problems with internet connection and others complained of the time
scheduled. The data collection process took 3 weeks.
The interview form, which was used as a data collection tool, was applied in the summer
semester of the 2020-2021 academic years by using the online interview technique.
Responding to the scale was based on volunteering. All the answers were recorded by getting
permission from the respondents.
Data Analysis
Content analysis method was used in the analysis of semi-structured interview questions.
Each question in the interview form was analysed, codes were determined, common codes
were combined and themes were reached. According to Jansen, coding entails linking raw data
with logical concepts. A descriptive account of the collective behaviour under inquiry is the final
outcome of the coding or analyzing procedure (Jansen, 2007).
Findings and Comments
The findings and comments shall be presented according to the open ended semi structured
interview questions.
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Universities in TRNC
Theme
Additional qualification for employment

f
16

%
40

Use the language in their social life

04

10

Provides communication in public

14

35

Difficult to learn the language

06

15

Total

40

100

From the information obtained from this study, most students appreciate the Turkish language
to be taught as a compulsory subject because it gives them the opportunity to get jobs. Some
need the language to know the language so as to be able to communicate around during their
stay in Northern Cyprus. Few need to know the language for social life. While a few complain
that it was difficult to understand.
Notwithstanding, some students acknowledge the fact that these lessons could have been
offered free.
“I appreciate learning the Turkish Language. This gives me a plus on my CV above my friends
who are still back home. It facilitates my learning of the Turkish culture and their customs given
me the opportunity to interact with the community with any fear of assault or infringement” (S29)
“As a student, I need some money to handle some of my needs. Since most people here do
not understand English Language very well, Turkish Language is an advantage and additional
qualification in getting a part-time job” (S19)
Table 3. The Success of Using Technological Devices in Learning Turkish Language
Theme

f

%

Easy to access anytime anywhere

10

25

Encourages the learners

12

30

Makes learning enjoyable

17

42.5

No idea

01

2.5

Total

40

100

Regarding the success of using technological devices in learning Turkish Language, most of
the participants indicated that it makes the learning of Turkish language more enjoyable. Some
propagated that it makes the learning of the Language more enjoyable as they can repeatedly
go over the lessons at any time. In a nutshell, almost all the participants applauded for this
course to be online so that they can easily get reference and perfection for the understanding
of the Language at any time.
“ I really enjoy learning the Turkish Language. The system of our university is such that we can
at any time, anywhere get access to the lessons online. At times it helps me to discuss with my
Turkish housemate as I have access to it at any time. It is really enjoyable. We do not need to
go to school before repeating the lessons to understand,” (S31)
“Using technological devices in learning the Turkish Language is very enjoyable. I can discuss
the lessons with any of my friends at any time. I always share my point of worries with Turkish
46

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Bookfriends who always explain to me better. The usage of technological devices to learn the Turkish
language gives the opportunity for an unlimited classroom.” (S17)
Table 4. The African Students Views on aspects of Turkish Culture in their Presentation
and writings
Theme

f

%

Yes

34

85

No

06

Total

40

15
100

Nearly all the students said they always bring up Turkish culture in their presentations or
writings. Very few indicated that they usually do not include some aspect of Turkish culture in
their presentation. This may be those that did not take the Turkish language lessons. As we
know the language of the people is the medium through which their culture passes.
“Yes, When I understand a topic, I try to link it up to any of the practices of the Turkish people.
I do this because I am studying and my lecturers can easily understand my presentations or
my writings and give me the credit. If I use my culture back home, the class or my lecturers
may not understand my presentations. So I will lose some points. So I make sure I use the
practices that are around in my illustrations.” (S10)
“It is much easier to use examples around the surrounding or the environment for better
understanding of presented material or a course. This is one of the universal pedagogical
practices of teachers. You cannot be teaching or presenting here and use examples from Africa
or from space when the same demonstration can be done around. So I usually use illustrations
which often include Turkish culture for better understanding.” (S24)
Table 5. Studying in Northern Cyprus Could Improve Intercultural Competence (Turkish
and African)
Theme

f

%

Yes

40

100

No

00

00

Total

40

100

To find out the views of African students on the improvement of intercultural competence, All
the participants indicated that it does.
“During discussions with my Turkish friends, we get to know how certain things are called in
the different languages. This improves intercultural competence for both parties. I even went
ahead to learn how some marriage rights are done so as to improve my knowledge on this
aspect. If I was still studying in my home country, I could not have thought of having the interest
to know such things.” (S11)
“Yes it does. I have noticed that for these few years that I have been in Northern Cyprus. The
issue is vice versa. As I am trying to understand certain aspects of Turkish culture, that is how
my Turkish friend is trying to understand ours as well. Some are even planning to visit me in
my home country after our studies to experience some of our cultural aspects as well. This is a
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(S34)
Conclusion
According to the findings, learning Turkish plays an essential role in the activities of African
students studying in the TRNC. It provides individuals with the opportunity to find work, engage
with people, acquire a new culture, and even set the tone for international relations between
countries. For example, some diplomats may arrive to establish travel passports for their
citizens. This boosts these countries' international relations. Learning the Turkish language also
provides a channel through which Turkish culture may be easily appreciated.
The understanding of the dynamic interaction between a different tongue and its many socialcultural surroundings is intercultural awareness in regard to specific circumstances (Forsman,
2012). The greatest gift that humans have for one another was not an unusual experience, but
a chance that could only be obtained by engaging with people who did not hold the same culture
(Messner, 2016). The motivation to pursue communicative engagement is crucial to the growth
of multicultural communication skills. Only by studying a foreign language will you be able to
complete the procedure.
In conclusion, the significance of Turkish language study is the promotion of rational reflection
about cultural beliefs and intercultural competency. This was recognized as the evolution of
African students' intercultural awareness and comprehension. Universities in the Turkish
Republic of Northern Cyprus encourage students to learn Turkish by offering online classes
that are available at any time. During the COVID-19 luck down, this helped the majority of
pupils. According to Rajesh (2015), technology devices provide learners with a wide range of
hands-on activities, which encourages more meaningful learning.
Recommendation
From the study, we can recommend that this course should be free as students are willing to
keep on taking the course and improving on the level of Turkish Language.
The same research can be conducted using the qualitative method to calculate values and see
if the same results can be portrayed.
We also encourage the study to be conducted in Turkey itself to see if the African students
studying in Turkey are having the same views.
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ÇİNİ SANATINDA UYGULANAN GELENEKSEL MOTİFLERİN
ÇİZGİSEL TEKNİKLE UYGULANMASI
Kifayet Özkul
Öğretim Görevlisi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Özet
Türk çini sanatı uygulanan birçok teknikle, birbirinden özgün ve zengin örneklerle günümüze kadar gelmiş,
geçmişe ve geleceğe ışık tutmuştur. Motiflerin zenginliği, renklerin ahengi, bezeme olarak uygulandıkları
alanlara kattıkları değer ile yüzyıllardır hayatın içindedir. Çini sanatı açık hava müzesi olarak bilinen bütün
camilerde, müze ve saraylarda sergilendiğinden dolayı hem sanatçının hem de zanaatkârın örneklerine
kolay ulaşılabileceği durumdadır. Özellikle 2020-2021 yılları arasında ortaya çıkan pandemi sürecinde
eve kapanan insan, kendini daha fazla sanata vererek psikolojik olarak kendi kendini tedavi etmiştir.
Sanatın insanı bu iyileştirici gücü de düşünüldüğü zaman sanatsız bir toplumun varlığı da söz konusu dahi
olmamaktadır. Pandemi sürecinde sanata yönelen sanatseverler ile çevrimiçi olarak yapılan derslerde çini
sanatına ait teknikler anlatılıp, uygulama yöntemleri gösterilerek öğretilmiştir. Bu çalışmada çini sanatı,
uygulanılan motifler ve bu motifleri temel sanat eğitiminde kullanılan çizgi tekniği ile birleştirerek yeni bir
uygulama yöntemi sonucu ortaya çıkan ürünler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Çini Sanatı, Motif, Çizgi, Renk, Geleneksel.

TRADITIONAL MOTIFS APPLIED IN TILE ART APPLICATION WITH LINEAR
TECHNIQUE
Summary
Turkish tile art has come to the present day with many unique and rich examples, and shed light on the
past and the future. It has been in life for centuries with the richness of motifs, the harmony of colors and
the value they add to the areas where they are applied as decorations. Since tile art is exhibited in all
mosques, museums and palaces known as open-air museums, examples of both the artist and the
craftsman are easily accessible. Especially in the pandemic process that occurred between 2020-2021,
the person who was closed at home, gave himself to more art and treated himself psychologically. When
this healing power of art is considered, the existence of a society without art is out of question. In the
online lessons with art lovers who turned to art during the pandemic process, the techniques of tile art
were explained and taught by showing the application methods. In this study, the art of tile, the applied
motifs and the products that emerged as a result of a new application method by combining these motifs
with the line technique used in basic art education will be examined.

Keywords: Tile Art, Motif, Line, Color, Traditional.
GİRİŞ
Bütün dünyayı etkisi alan Pandemi sürecinde insan yaşamı negatif yönde etkilenirken, eğitim
ve öğretimde bu durumdan nasibini almıştır. İlkokuldan Üniversiteye kadar bütün okul süreçleri
olumsuz etkilenmiştir. Üniversite sürecinde öğrenciler üniversitelere gelememiş, üniversite
ortamını yaşayamamış, sınıf arkadaşları ve hocaları ile bir arada bulunamamışlardır. Bu süreci
olumlu bir şekilde geçirmek ve pozitife hale getirmek üzere, hızlı bir biçimde eğitimlerde çözüm
yolları aranmış ve uzaktan eğitim olarak devam etmiştir. Sosyal ağların ve bağlantıların hepsi
kurulmuş, var olanlar daha da aktifleştirilmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler kurumsal
sayfalardan veya zoom üzerinden derslere katılım sağlamışlar, eğitim ve öğretime aksamadan
devam etmişlerdir. Bu sürede özellikle uygulamalı derslerde zorlanılmıştır, atölye ve
laboratuvarlar kullanılamadığından öğrenciler uygulamalı alanlardan mahrum kalmışlardır.
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öğrencilere canlı derslerde uzaktan eğitimde verebileceklerinin en iyisini vermeye
çalışmışlardır. Uygulamalı sanat dallarında, uzaktan eğitim sürecinde, çevrimiçi derslerde
öğrencilere konular ve uygulama teknikleri tek tek anlatılmış, gösterilerek uygulatılmış, hatta
ders sürecinin dışında da irtibatta kalınarak devam edilmiştir. Kimi zaman hocanın gayretleriyle
tek tek ekranda anlatılarak, kimi zaman karşılıklı uygulamalar yapılarak, kimi zaman video
çekimleri yapılıp paylaşılarak ama bir şekilde yapılmıştır. Sanatsal dersler içerisinde yine birebir
uygulamalı olması gereken ancak uzaktan eğitimde en iyi ne nasıl yapılabilir ile yola çıkılan çini
sanatında da uygulamalar hocalar kontrolünde ve uzaktan uzağa bütün sosyal mecra kanalları
kullanılarak yapılmıştır. Farklı bir teknikte ve farklı bir şekilde uygulamalar yapılarak oraya
oldukça değişik bir uygulama yöntemi de çıkmıştır. Bu çalışmada evvela geleneksel Türk çini
sanatına değinip, pandemi sürecinde uygulanılan yeni yöntemle ortaya çıkan çini uygulamaları
anlatılacaktır.
TÜRK ÇİNİ SANATI TARİHİ
Türkler, 11. yüzyıl ortalarında Anadolu'ya son olarak gelmişler ve bu topraklara yerleşmişlerdir.
Bu coğrafyada yaşamak ve yerleşim alanına çevirmek için imar faaliyetleri yapmışlardır. 12.
Yüzyıl içerisinde hâsıl olan iç karışıklıklar, Bizanslılar ve Moğollar ile süregelen yapılan
nedeniyle sanatsal anlamda yeterince verimli olamamışlardır, ancak 13. yüzyıl imar faaliyetleri
açısından uygun bir ortam oluşturmuştur. Sultan II Kılıçaslan dönemi, Anadolu Selçuklunun
başkenti Konya’dan başlayan mimari yapılaşma, Sultan I. Alâeddin Keykubad döneminde de
en üst seviyeye ulaşmıştır. 13. yüzyılın ortalarına doğru ortaya çıkmış olan Moğol istilası, politik
ve ekonomik yönden Selçuklu Devletine zarar vermiş olsa da, sanatsal anlamda olumsuz
etkilememiştir. Moğolların istilası ile birlikte Türkistan, Horasan ve Azerbaycan'dan Anadolu’ya
gelen Türkler, Anadolu'da var olan geleneklere, göreneklere, örf, adet ve kültüre de etki etmiştir.
Bunun sonucunda sanat alanında da canlılık ve yenilenme oluştuğu düşünülmektedir (ÖNEY,
1988).
ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ ÇİNİ SANATI
Anadolu'ya göç eden mimarlar ve sanatkârlar, tecrübelerini ve yeteneklerini Anadolu Selçuklu
eserlerinde ve bezemelerinde ortaya koymuşlardır. Süsleme aracı olarak kullanılmış olan çini
sanatı, Anadolu Selçuklu döneminde birçok teknikle birlikte gelişimini tamamlayarak ve en üst
noktasına ulaşmıştır. Anadolu Selçuklu Döneminde başkent Konya, çini eserlerinin önemli bir
merkezi olmuştur. Alanya, Kayseri, Malatya, Sivas, Beyşehir, Erzurum, Tokat Afyon, Amasya,
Ankara, Antalya gibi bugün hala Selçuklunun izlerini taşıyan şehirlerde yapılan medrese,
kervansaray, cami, türbe, köşk vs. gibi mimari yapılarda çiniler ellikle iç mekânlarda dikkat
çekmektedir. Anadolu' da mimari yapısında çini uygulanmış ilk yapı Siirt Ulu Cami ve
minaresidir, sonrasında Divriği Kale Camisinin portalı ve Konya 2. Kılıçaslan Türbesinin mihrabı
ilk örnekler arasında bulunmaktadır. Mimarileşme ile birlikte paralel olarak gelişen çini
sanatında uygulanmış olan birbirinden farklı tekniklerden bir kısmı desenlerin ve renklerin
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(YETKİN, 1986).
Bu teknikler sırasıyla: Sırlı Tuğla Tekniği, Tek Renkli Çiniler, Kabartma Tekniği, Çini Mozaik
Tekniği, Sahte Çini Mozaik Tekniği, Sıraltı Tekniği, Lüster Tekniği, Minai Tekniği olarak
uygulanmıştır.
OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİ SANATI
Osmanlı döneminde ilk çini örnekleri, Yeşil ve firuze renkleriyle bezenmiş olan Orhan imaretidir
(Altun,1998). Osmanlı dönemi çini sanatı muhteşem bezeme üslubu ile Bursa Yeşil Cami ve
Türbesinde başlamıştır. Bu yapıda hem Selçuklu dönemi tekniklerinin etkisi hem de yeni bir
dönem olacak olan Osmanlı dönemi gözlemlenmektedir (Aslanapa, 1993).
Osmanlı Döneminin ilk getirdiği yeni üslup renkli sır tekniğidir. Diğer bir yenilik ise sır altı mavibeyaz üslubudur. Bu dönemde yapılmış olan özellikle camilerin içini süsleyen çinilerde oldukça
zengin bir dekor hâkimiyeti bulunmaktadır. Evani denilen kap kacaklarda da oldukça önemli
eserler vermiş olan Osmanlı dönemi çini sanatında 16. Yy. ikinci yarısına kırmızı damgasını
vurmuştur. Öncelikle İznik ardından Kütahya ve İstanbul Tekfur sarayında devam eden bir
yolculuğa sahip olan çini sanatında çini ustaları kendi üsluplarını da konuşturmuşlardır
(Aslanapa, 1993).
Osmanlı döneminde ini sanatında uygulanmış olan üsluplar; Babanakkaş Üslubu, Şah Kulu,
Kara Memi Üslubu, Klasik Dönem, Şam İşi, Haliç İşi, Çintemani, Bulut Motifleri, Rumi Motifleri
olarak adlandırılmaktadır.
YÖNTEM
Türk Çini sanatından yola çıkılarak araştırmalar yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalar sonucunda
elde edilen desenler arasında uygulamaya en uygun olan desen seçilmiştir. Renk analizleri,
desen detayları ile alakalı teknik ve görsel bilgiler verildikten sonra, seçilen desenin bir obje
üzerinde nasıl uygulanacağı kısa kısa videolara çekilerek sosyal mecralardan öğrencilere
ulaştırılmıştır.
Online olarak uygulanan derslerde yapılan açıklamalar, ekran paylaşımları, yazılı ve sözlü
geçen istişare trafiğinden sonra çini bisküvi dediğimiz düz ya da yatay objeler üzerine
uygulamalara geçilmiştir.
Temel Sanat eğitiminde kullanılan nokta, çizgi, gölge yöntemiyle çini sanatı birleştirilmiştir. Türk
çini sanatına ait olan geleneksel desen üzerinde düz olarak boyanması gereken bölgeler, kendi
renginde lakin çizgilerle kontür şeklinde çizilerek renklendirilmiştir. Her renk için desenin kendi
içinde ve kendi gidiş yönünde çizgisel olarak çalışılmıştır. Çalışma bittikten sonra uygun bir
atölyede sırlama ve fırınlama yapılmıştır. Çini fırını 900 derecede uygulanmıştır.
ÇİNİ SANATINDA UYGULANAN GELENEKSEL MOTİFLERİN ÇİZGİSEL TEKNİKLE
UYGULANMASI
Ders içeriğinde, uzaktan eğitim çerçevesinde, çevrimiçi olarak yapılan derslerde, sır altı
tekniğinde uygulanarak yapılmış olan çinilerde temel sanat eğitiminde kullanılan çizgi tekniği
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(Resim 1-20).

Resim

1:

Desenin

Tabağa

Geçirilmesi

ve

Resim 2: Desenin Tabağa Geçirilmesi Ve
Orjinaline Sadık Kalınarak Çizgisel Teknikle

Kontürlenmesi.

Uygulanması.

Resim

3:

Orjinaline

Desenin
Sadık

Tabağa

Kalınarak

Geçirilmesi

Çizgisel

ve

Resim 4: Desenin Tabakta Çizgisel Teknikle

Teknikle

Uygulandıktan Sonra Sırlanıp, 900 Derece

Uygulanması.

Fırınlanmış Hali.
Çini Uygulama, Arzu DURUKAN.
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Resim 5: Özgün Hazırlanmış Desenin Karo

Resim 6: Rüstem Paşa Cami Çinilerinden

Üzerinde

Alınmış Olan Desenin Karo Üzerinde Çizgisel

Çizgisel

ve

Noktasal

Teknikle

Uygulanması. Çini Uygulama, Kifayet ÖZKUL.

Teknikle Uygulanması (Öğrenci Çalışması).

Resim 7: Rüstem Paşa Cami çinilerinden alınmış

Resim 8: Rüstem Paşa Cami çinilerinden

olan desenin karo üzerinde çizgisel ve teknikle

alınmış olan desenin karo üzerinde çizgisel ve

uygulanması (Öğrenci Çalışması).

teknikle uygulanması (Öğrenci Çalışması).
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Resim 9: Karatay Medresesi Çinilerinden Alınmış

Resim 10: Geleneksel Desenin Karo Üzerinde

Olan Desenin Karo Üzerinde Çizgisel Teknikle

Çizgisel

Uygulanması (Öğrenci Çalışması).

Çalışması).

Resim 11: Rüstem Paşa Cami Çinilerinden

Resim 12: Rüstem Paşa Cami Çinilerinden

Alınmış Olan Desenin Karo Üzerinde Çizgisel

Alınmış Olan Desenin Karo Üzerinde Çizgisel

Teknikle Uygulanması (Öğrenci Çalışması).

Teknikle Uygulanması (Öğrenci Çalışması).
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Resim 13: Rüstem Paşa Cami Çinilerinden

Resim 14: Rüstem Paşa Cami Çinilerinden

Alınmış Olan Desenin Karo Üzerinde Çizgisel

Alınmış Olan Desenin Karo Üzerinde Çizgisel

Teknikle Uygulanması (Öğrenci Çalışması).

Teknikle Uygulanması (Öğrenci Çalışması).

Resim 15: Rüstem Paşa Cami Çinilerinden

Resim 16: Rüstem Paşa Cami Çinilerinden

Alınmış Olan Desenin Karo Üzerinde Çizgisel

Alınmış Olan Desenin Karo Üzerinde Çizgisel

Teknikle Uygulanması (Öğrenci Çalışması).

Teknikle Uygulanması (Öğrenci Çalışması).
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Resim 17: Rüstem Paşa Cami Çinilerinden

Resim 18: Rüstem Paşa Cami Çinilerinden

Alınmış Olan Desenin Karo Üzerinde Çizgisel

Alınmış Olan Desenin Karo Üzerinde Çizgisel

Teknikle Uygulanması (Öğrenci Çalışması).

Teknikle Uygulanması (Öğrenci Çalışması).

Resim 19: Geleneksel Desenin Karo Üzerinde

Resim 20: Geleneksel Desenin Karo Üzerinde

Çizgisel

Çizgisel

Teknikle

Uygulanması

(Öğrenci

Çalışması).

Teknikle

Uygulanması

(Öğrenci

Çalışması).

ÖNERİLER VE SONUÇ
Hem eğiticilerin hem de öğrencilerin üstün gayretleriyle pandemi süreci iyi bir şekilde
değerlendirilmiştir. Uzaktan eğitim ve öğretim dönemi bittiğinde öğrenciler bu sürece zorlanarak
da olsa iştirak etmişler ve uygulamalı sanat dallarında başarılar elde etmişlerdir. Dönem
sonunda uygulamalı sanatlarda hocalar ve öğrenciler karma sergiler açarak derslerde yapmış
oldukları uygulamaları sanatsever ve izleyicinin gözleri önüne sermişlerdir.
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gelindiğinde süre nasıl değerlendirildi, neler yapıldı, nasıl bir yol kat edildi, neler eksik yapıldı,
neler yapılmalıydı gibi yapılacak olan istişarelerde sebep sonuç ilişkisi ortaya net olarak
çıkarılacaktır. Diğer taraftan da eğitim ve öğretim sisteminin içerisinde yer alan uygulamalı ve
sanatsal derslerde, uygulama alanlarında neler yapıldı, neler yapılabilirdi değerlendirilmesi de
yapılarak daha doğru bir analiz ortaya konulacaktır.
Sonuç olarak denilebilir ki; bütün dünyayı aynı anda kilitleyen bir pandemi süreci uzaktan
eğitimin de önemini ortaya çıkarmış ve sosyal ağların eğitim sürecinde daha iyi kullanılması
gerektiğini ve alt yapının her daim güçlendirilmesi gerektiğini de göstermiştir.
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CONSEQUENCES OF THE NIGERIAN GOVERNMENT’S
RESPONSE TO COVID-19 ON ECONOMY, EMPLOYMENT,
INCOME, POVERTY AND FOOD SECURITY
Ojebiyi, W. G.
Department of Agricultural Extension and Rural Development, Federal University of
Agriculture, Abeokuta
Olaoye, O. J.
Agricultural Media Resources and Extension Center, Federal University of Agriculture
Abstract
COVID-19 is an acronym for Coronavirus disease which originated from China in 2019. The first COVID19 case in Nigeria was recorded on February 27, and by late June, the number of confirmed cases passed
the 30,000 mark. Since then, the pandemic and attendant restrictions on movement and social gathering
have affected all economic and non-economic sectors in Nigeria. This paper reviews literature materials
on the consequences of the Nigerian government’s responses to COVID-19 on the nation’s economy,
employment, income, and poverty and food security. This paper discussed the global outbreak of the
pandemic, COVID-19 in Nigeria, the different responses of the government in preventing the spread of
the pandemic, and how government’s responses affected the citizens. It concluded that both the pandemic
and the government’s responses had negative consequences on the Nigerian citizens and the nation’s
economy in terms of weak economy showcased by declining growth rate of the nation’s GDP, increase in
the number of poor Nigerians, loss of employment, increasing food prices, and cost of transportation,
disruption in both the supply and demand chains of food, and worsening food insecurity. It recommended
that prevention of pandemics should be a top priority of the Nigerian government and its institutions.

Keywords: COVID-19, Employment loss, Food insecurity, Income loss, Lockdown, Nigeria
Introduction
Nigeria is the most populous nation in Africa with a population of over 212 million people
(Worldometers, 2021a), and characterized by high poverty rate, large informal sector economy,
high dependence on imported staples, and high exposures to shocks (Amare et al, 2020). The
nation is among the few African countries with the first record of COVID-19 cases. The first
COVID-19 case in Nigeria was recorded on February 27, and by late June, the number of
confirmed cases passed the 30,000 mark (NCDC, 2020). As part of the measures to curtail the
spread of the pandemic, governments at state and federal levels introduced social distancing
and mobility restrictions in March 2020 (FMBNP, 2020).
All schools were also closed by the federal government in mid-March, 2020 and several states
and local authorities also banned public and social (including religious) gatherings. Land and
air borders were closed to all travelers by the federal government while also suspending
passenger rail services within the country by late March, 2020 (Ogundele, 2020; NCDC, 2020).
Apart from those with direct hit from the pandemic, almost all the citizens were affected by
socio-economic impacts of the pandemic. The socio-economic impacts included the overall
economy, loss of employment and income, poverty and food security. To support households,
and small and medium-scale enterprises affected by COVID-19, the federal government
announced fiscal and stimulus measures amounting to N50 billion to (FMBNP, 2020).
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Global outbreak of COVID-19 pandemic
COVID-19 is an acronym for Coronavirus disease which originated from China in 2019. It was
first identified amid an outbreak of respiratory illness cases in Wuhan City, Hubei Province.
From China, it has reached over 220 countries cutting across the continents affecting over 241
million people globally as at October 15, 2021 (Worldometers, 2021b). It is an ill-health
condition caused by a novel coronavirus called severe acute respiratory syndrome coronavirus
2 (SARS-Cov-2), initially called 2019-nCov (Ilesanmi and Afolabi, 2020). It was first reported to
the World Health Organisation (WHO) on December 31, 2019; and declared by the WHO as a
public health emergency of international concern on January 30, 2020 (WHO, 2020). On March
11, 2020, the WHO declared it a global pandemic (Ilesanmi et al, 2020).
SARS-Cov-2 can trigger respiratory tract infection which can affect the upper respiratory tract
(sinuses, nose, and throat) or lower respiratory tract (wind pipe and lungs). The main symptoms
include fever, cough, and shortness of breath, trouble breathing, fatigue, body aches, sore
throat, congestion /runny nose, loss of smell or taste, nausea, diarrhea (Ilesanmi et al., 2021).
It can lead to pneumonia, respiratory failure, heart problems, liver problems, septic shock, and
death. The virus has been responsible for more than 240 million cases of COVID-19 infections
globally and caused about 4.9 million deaths as at 15 th October, 2021 (Worldometers, 2021).
Of the total cases, over 218 million people have recovered from the infection leaving only about
17.9 million active cases. Of the global total, Africa has reported 8,496,760 cases (3.5%) and
215,600 deaths (4.4%) as at October 15, 2021 (Figure 1).
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Figure 1: Distribution of Confirmed cases and deaths across the continents
Source: Authors’ calculation based on data from worldometers (2021a)
COVID-19 in Nigeria
Nigeria, located in the Western sub-region, is the most populated country with over 211 million
people (Worldometers, 2021b). The country recorded her first case of COVID-19 on February
27, 2020 in Lagos State. Since the announcement of the first case, 3,142,971 samples have
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cases, 9,603 active cases, 196,425 discharged cases and 2,769 deaths in the 36 States and
the FCT (NCDC, 2021) as shown in Figure 2.
1.33%4.60%

94.07%

Active cases

Discharged/Recovered cases

Death

Figure 2: Distribution of active, death and discharged cases as proportion of confirmed cases
Source: Authors’ calculation based on data from NCDC (2021)
Lagos State alone accounts for 77,288 confirmed cases (37.0%) and 664 COVID-19 related
deaths (24.0%). Confirmed cases in FCT represented 10.9 percent of total confirmed cases.
The top 10 States account for 77.3 percent of the total confirmed cases and 65.1 percent of
COVID-19 related deaths in Nigeria as at 16th October, 2021 (NCDC, 2021). It is important to
note that COVID-19 cases were found across the geopolitical zones and States of the
federation (including the FCT) as presented in Table 1.

Table 1: Confirmed cases of COVID-19 in Nigeria by top 10 States (as at October 16, 2021)
States

Confirmed cases
Number

Deaths
Percent

of

Number

Percent of total

total
Lagos

77,288

37.0

664

24.0

FCT

22,839

10.9

208

7.5

Rivers

12,431

6.0

154

5.6

Kaduna

9,857

4.7

76

2.7

Plateau

9,562

4.6

65

2.3

Oyo

8,720

4.2

191

6.9

Edo

6,560

3.1

224

8.1

Ogun

5,370

2.6

80

2.9

Ondo

4,514

2.2

98

3.5

Akwa Ibom

4,346

2.1

44

1.6
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161,487

77.3

1804

65.1

Source: NCDC (2021)
Nigerian government’s response to COVID-19
The Nigeria Centre for Disease Control (NCDC) is the nation’s agency for disease outbreak
response. The Nigerian Centre for Disease Control (NCDC) is responsible for overall
management of testing, isolation, and treatment of COVID-19 patients. Since the
announcement of COVID-19 as a pandemic, the Federal Government of Nigeria took some
steps to forestall the passage of the virus into the country or guarantee its immediate
recognition on arrival. The steps taken included expanded reconnaissance at ports of entry
through temperature checks, documentation of travel history and contact details of passengers
arriving from COVID-19 concentrated countries; enactment of the National Incident
Coordination Centre (ICC) for coordination of preparedness efforts and the installation of the
Surveillance and Outbreak Response Management System (SORMAS) and the Mobile
Strengthening Epidermic Response System (mSers) for case-based and combined reporting
of suspected cases (Mustapha et al, 2020).
At the detection of the first case, the COVID-19 Presidential Task Force was instituted by the
Federal Government to provide daily updates on the evolving situation of the outbreak in the
country to the public. Despite this preparedness, it was unfortunate that the virus still reached
and spread across the 36 states and the Federal Capital Territory, Abuja. As part of measures
to reduce the spread of the pandemic, only 3,142,971 samples (1.5% of the country’s
population) have been tested as at October 15, 2021 (NCDC, 2021). About 150 testing centers
consisting of 84 government laboratories, 58 fee-paying private laboratories and 8 corporate
laboratories had been put in place across the countries (NCDC, 2021).
Since mid-March of year 2020, the Government of Nigeria has set up certain measures to
forestall, relieve, and respond to the spread of COVID-19 throughout the country (ACAPS,
2020). According to Adesanya (2020), some of the measures are lockdowns, restrictions on
human movement, social and physical distancing measures, as well as public health measures.
Due to the increasing number of cases, the Federal Government ordered an initial 2-week
lockdown on March 30, 2020 in FCT and Lagos State. Ogun state was also placed under
lockdown for being very close to Lagos, and many people in Ogun commute to Lagos for work.
This was extended by an additional 2 weeks on April 13, 2020 (ACAPS, 2020). Travel ban and
suspension of visa on arrival for all travelers from countries that recorded over 1,000 cases
domestically were also issued by Nigerian authorities. All commercial flights to/from Nigeria are
suspended and only essential and emergency flights (including humanitarian aid, medical, and
relief flights) are allowed to fly to and from Lagos and Abuja international airports.
The federal government also ordered compulsory health screenings at airports and border
crossings, 14 days’ self-quarantine upon arrival for people travelling but showing no symptoms,
and isolation measures for travelers showing COVID-19 symptoms (ACAPS, 2020). Lockdown
measures were extended and implemented at state-level in Lagos, Delta, Yobe, Jigawa, Bauchi
and Kano states, and in the FCT. The lockdowns included closure of all offices and businesses,
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increasing, the Nigerian government also banned inter-state travelling. Even when the
lockdowns were eased; nationwide curfews were put in place between 8pm and 6am.
All these come with varied level of hardship of majority of the citizens. In easing these
hardships, the government introduced socioeconomic policies such as:
additional moratorium of one year on CBN intervention facilities;
interest rate reduction on intervention facilities from 9% to 5%;
activation of the N1.5 trillion InfraCo Project for building critical infrastructure;
additional N100 billion intervention in healthcare loans to pharmaceutical companies;
the N1 trillion loan to boost local manufacturing and production across critical sectors;
the strengthening of lending to deposit ratio policy;
liquidity interjection of N36 trillion (2.4 percent of GDP) into the banking system,
N50 billion facilities to household and business impacted by COVID-19 through NIRSAL
Microfinance Bank;
Stimulus packages (Trader Moni, Farmer Moni) for small businesses;
the suspension of repayment of all state government loans for one year to give states ample
financing room to pay salaries;
N20 reduction in the price of premium motor spirit (PMS); and
Food distribution to vulnerable citizens (Nigerian Economic Summit Group - NESG, 2020;
Adesanya, 2020).
A study on public perception of the responses of the government to the pandemic revealed that
the government and its institutions’ response to the pandemic were rated as poor (Oleribe et
al, 2020). The poor rating was mostly because lockdowns were imposed on citizens without
getting commensurate palliatives from the government. Instead, most of the palliative packages
were later discovered during the EndSARS/Police brutality movement in warehouses.
Consequences of the government’s response
Several researchers and/or authors have submitted that the pandemic has had widespread
effects on employment, poverty, food security, nutrition, education and health, and the overall
functioning of food systems (Barrett, 2020; Devereux et al, 2020; Swinnen, 2020; GAIN, 2020).
Additionally, COVID-19 was noted to have destabilized supply chains at all levels, thereby
creating instability in food supply and food prices (Zurayk, 2020; Torero, 2020; Reardon et al ,
2020a; Reardon et al, 2020b; Ihle et al, 2020; Akter, 2020; FAO, 2020). In addition to these,
measures put in place by the government also added directly or indirectly to the impacts of
COVID-19 on the citizens. The consequences of government’s response (lockdown, movement
restrictions, etc) are enormous on the citizens. For the purpose of this workshop, I shall focus
on the consequences on the economy, poverty, employment, income, and food security.
Consequences on Nigerian economy
The Nigerian economy which is largely dependent on oil exports collapsed due to the downward
trend of the oil prices because of global crippling demand caused by COVID-19. Almost all
sectors of the Nigerian economy were negatively affected during the lockdown periods. For
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COVID-19, amounting to USD 11 billion. It was also projected that the Nigerian economy will
contract by 3.5 - 5 percent in 2020 during the government-imposed lockdown periods and
mobility measures (World Bank, 2020b; IMF, 2020; Andam et al., 2020).
Specifically, Olusanya and Ahamuefula (2020) reported that the GDP growth rate declined from
2.35% during the first quarter of 2020 to 0.35% during the second quarter. This further declined
to -9.20% and -6.30% during the third and fourth quarters of the same year respectively. The
declining economy showcased by the GDP could be as a result of significant changes in
education, productivity, export and import, exchange rates, price of oil per barrel, fertility rate,
consumption and savings rates that may have resulted from epidemics (David and David,
2006). Due to these changes in these indicators, Anagun and Oni (2020) noted that COVID-19
outbreaks caused economic stagnation to the nation’s economy within the shortest period time
possible especially with the government imposed lockdowns. Summarily, the COVID-19
pandemic and its associated lockdown negatively affected by the nation’s economy through
drastic drop in the price of oil; decreased investment and savings caused by increasing
consumption; decrease in standard of living; increasing inflation and unemployment rates,
decrease in export and import rates; and decrease in exchange rate.
Consequences on poverty
Poverty is directly associated with unemployment and loss of income. Even before the
pandemic, Nigeria already ranked among the countries with highest poverty rate with
individuals living below 3 dollar per day (Anagun and Oni, 2020). As at 2018, the World Bank
reported that about 49 percent of Nigerians was living below the international poverty line of
$1.9 per day (World Bank, 2018). Adverse effects of COVID-19 and associated lockdowns have
resulted into increased poverty rates in the country. According to World Bank (2020a), about
83 million people were already living below the national poverty line. International organizations
(World Bank, 2020a; IMF, 2020) also projected that close to 5 million Nigerians will be pushed
into poverty because of COVID-19 and associated mobility restrictions and lockdown
measures. This made Nigeria to be among the three countries with the highest increase in the
number of poor people with others being India and the Democratic Republic of Congo (World
Bank, 2020a). People living in poverty are less likely to willingly make economic sacrifices
because they lack the resources and social protections to isolate themselves and sacrifice
economic opportunities, even in the face of contracting COVID-19 (Rubini, 2020; BarnettHowell and Mobarak, 2020).
Consequences on employment
According to an estimate of the International Labour Organization – ILO (2018), 93 percent of
the employment in Nigeria is from the informal sector which is mostly affected by the movement
restrictions and lockdown measures. This is an indication that Nigeria relies on informal
economy. Informal workers often rely on daily works and receive cash payments and 72 percent
of these people are poor accounting for about 58 percent of the total population of Nigeria (ILO,
2018). According to Ayoade (2020) citing PWC, SMEs in Nigeria account for 96% of businesses
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households are unlikely to have savings, assets, or mechanisms that would enable them to
cope with the sudden loss of income and economic shock caused by COVID-19 containment
measures. Many informal workers have lost their incomes and purchasing capacity, while some
have lost their savings or their jobs.
Mostly affected are employees of private organizations. Ayoade (2020) observed that most
private organizations (especially schools, media houses, hotels and bars) lay off their workers.
The inability of small businesses to meet their daily family needs due to lockdown that led to
closure of shops and businesses that do not offer essential services (Ayoade, 2020). Oseni et
al (2020) noted that 42 percent of job losses during the lockdown are directly related to COVID19 with higher proportion of lost employments among the poorest (49%) and urban (48%)
households. World Bank and NBS (2020a; 2020b; 2020c) in their numerous national survey
involving farming and non-farming households reported significant job loss during the
restriction, especially in April and May, when 42 percent of respondents (mainly those in
agricultural value chains, trade, and services) who were working before the outbreak reported
that they were not currently working due to COVID-19.
Consequences on income
The government imposed lockdowns resulting from the COVID-19 pandemic in Nigeria brought
about severe loss of income because majority of employed Nigerians work in the informal
sector. Informal labour activities include small-scale trading and street vending, farming and
herding, seasonal or daily labour for formal enterprises, repair and service provision, homebased enterprises or businesses, and micro and small-scale manufacturing. All these activities
were halted or considerably reduced by movement restrictions and lockdown in many economic
cities. Most people working in the private sector such as schools were not paid their full salary
in the month of March and they were not paid at all in subsequent months since the closure of
schools. Some workers in hotels, bars, and media houses also lost their jobs because of the
ban on social gatherings. Economic activities in local markets were COVID-19 related
lockdowns and social distancing measures adversely affected incomes through reduction in
economic and livelihood activities (Devereux et al, 2020; Barrett, 2020; Reardon et al, 2020b).
Input supply and output demand for farmers affected the income of those employed in both
upstream and downstream agricultural value chains (Barrett et al, 2019; Amjath-Babu et al,
2020, Reardon et al, 2020a). Some state governments (e.g. Adamawa) also cried out that they
could not pay March, 2020 due to insufficient allocation received from the federal government
as a result of downturn in the sale of crude oil (Ayoade, 2020).
Consequences of food security
The earlier addressed consequences (poverty, poor economy, loss of employment and income)
resulting from lockdown and movement restrictions have cumulatively worsened the food
security in the country. Food security refers to a situation when all people, at all times, have
physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their
dietary needs and food preferences for active and healthy living (FAO, 2002). This definition
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The fourth dimension (stability) which refers to the ability of food systems to withstand both the
natural and man-made shocks was added at the 2009 World Summit on Food Security (FAO,
2009). In linking food security with sustainable development, sustainability was suggested to
be included as the fifth dimension of food security (Berry et al, 2015). This definition implies
that for there to be food security, all (not some people) must access to good quality foods that
are of their respective choices. That is, to ensure household food security, all the persons in
the household must eat good foods of their choices and not just what they could afford. This
situation has long been absent in most households in Nigeria even before the pandemic. The
pandemic only worsened the situation.
Disruptions in both domestic and international economic activities are likely to have direct
repercussions on household food security in Nigeria as households’ expenses on food account
for 58% of household expenditures, with poorer households spending more than 75% of their
resources on food (USDA, 2016; FAO, 2020; Barrett et al, 2019; Arndt et al, 2020; Devereux et
al, 2020; Baldwin and Weder di Mauro, 2020; Haddad et al, 2020; Béné, 2020). Disruption in
food supply chains and community services (such as the school feeding program) and social
protection programs caused by lockdowns have direct effect on food prices which ultimately
worsen the food insecurity situation in most Nigerian households (WFP, 2020a). Movement
restrictions and lockdowns which prevented food transportation within the country had negative
implications on food supply and consequently on food prices (Amare et al, 2020). Where
available, the cost of transportation is very high across the country. This generated significant
repercussions on food insecurity, particularly in poorer and vulnerable urban households
(Tendall et al, 2015; Gilligan, 2020). Oseni et al (2020) reported that increment in prices of both
major food items consumed and farming inputs were the most widely experienced shocks in
the country during the lockdown. This together with loss of income accounted for drastic decline
in the purchasing power of most households as there was no money in circulation (Ayoade,
2020).
In their report, Balana et al (2020), more than 80 percent of smallholder farm households were
worried that they would not have enough food to eat during the months of April – June, 2020,
as compared to the situation where less than 20 percent of the households worried in terms of
food insufficiency in the immediate period before COVID-19 (January – March, 2020). In
addition, 77 percent ate less food than they thought they should during April – June, 2020,
whereas the corresponding figure was only 15 percent just before COVID-19 (January – March,
2020). The consumption of protein (eggs, meat, and dairy products and fruits) was reported to
reduce significantly during the lockdown.
Conclusion and recommendation
COVID-19 pandemic has significant adverse effects on all aspects (health, education,
agriculture, businesses, etc) of life of individuals, families, communities and the nation at large.
While focusing on the health of individual in the country, the measures (lockdown and
movement restrictions) taken by the government in collaboration with NGOs, resulted in other
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government’s response to COVID-19 pandemic, it could be concluded that both the pandemic
and the government’s responses had negative consequences on the Nigerian citizens and the
nation’s economy. The consequences included weak economy showcased by declining growth
rate of the nation’s GDP, increase in the number of poor Nigerians, loss of employment
especially in the informal sector, total and partial loss of income, increasing food prices,
increasing cost of transportation, disruption in both the supply and demand chains of food, and
worsening food insecurity. The relevance of the agriculture sector to the nation’s economy
through food security cannot be overemphasized as government’s reliance on the oil has
proven to be ineffective.
Based on the reviews, prevention of pandemics should be a top priority of the Nigerian
government and its institutions. The Nigerian economy should also be diversified and
transformed by strengthening the productive capacity of private sectors to locally transport raw
materials. Agricultural production should be increased in order to enhance the food value chains
to meet domestic and dependable exporting consumption by other nations. The Nigerian
government should allocate more expenditure to the educational sector so as to increase the
nation’s investment in human capital in the long run.
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PANDEMİK RÜYALAR: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
COVİD-19 SALGINI SIRASINDA GÖRDÜKLERİ RÜYALARIN
TEMATİK ANALİZİ
Mahsum Avcı
Dr. Öğr. Gör., Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye

Özet
Amaç: Küresel bir sağlık tehdidi olarak etkisini sürdüren Covid-19 pandemisi ve ilişkili stres kaynakları
üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere bir çok bireyin günlük yaşamını (yaygın sosyal izolasyon,
sosyal mesafe, güvensizlik ve şüphecilik, yeni sosyal yaşama ayak uyduramama) ve uyku düzenini
etkiledi. Uyku düzeninin bozulması ile birlikte görülen rüyaların içeriği de değişmeye başladı. Rüya
görmenin olumsuz duygularla başa çıkmasına, yeni bilgilerin birleştirilmesine izin vermenin yanı sıra
stresli yaşam olayların sonucu olan travmatik anıları da içermektedir. Yüksek stresli durumlarda görülen
rüyaları analiz eden çalışmalar olsa da Covid-19 pandemisinin üniversite öğrencilerinin rüya içeriğini nasıl
etkilediğiyle ilgili çok az şey bilinmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinin
üniversite öğrencilerinin rüya içeriğini nasıl etkilediğini araştırmaktır.
Yöntem: Nitel desene dayalı olan bu araştırma olgu bilim (fenomenolojik) yaklaşıma dayanmaktadır.
Çalışmanın grubu amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmiş olup 115 üniversite öğrencisinin çevrimiçi anket
yöntemiyle son zamanlarda gördükleri ve tekrarlı olmayan (rüyaların pandemi öncesinde görülmeyen ve
aynı zamanda tekrarlı olmayan rüya olması gerekliliği üzerinde durulmuştur) 221 adet rüya yazılı olarak
kayıt altına alınmıştır. Verilerin analizinde ise tematik analiz yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcılardan elde edilen rüyaların tematik analizi sonucunda ortaya çıkan altı ana tema
şunlardır: ‘Korona’, ‘Kaos’, ‘Ölüm ve Kayıp’, ‘Hastalık’, ‘Korku, Tehdit ve Kaygı’ ve son olarak ‘Kalabalık
ve Yalnızlık’.
Sonuç: Pandemi sürecinde katılımcıların rüyalarına yansıyan içeriklerin daha ziyade yaşamı olumsuz
etkileyen ve bireyi travmatize eden içeriklerin olduğu görülmektedir. Özellikle katılımcıların hem kendileri
hem de yakınlarının Covid-19’a yakalandıkları, bu hastalık sürecinde olağanüstü olayların (kıyametin
kopması, savaşların çıkması, doğal felaketler) yaşandığı, bunun yanında hastalıklara bağlı olarak
ölümlerin ve kayıpların gerçekleştiği bu durumların ise rüya görende korku, tehdit ve kaygı algısını
yükselttiği görülmektedir. Diğer yandan pandemiyle birlikte yaygın olarak insanların sosyal mesafe ve
sosyal izolasyona maruz kalması da rüya içeriklerine yalnız olma ve kalabalık ortamları görme şeklinde
yansıdığı söylenebilir. Sonuç olarak pandemiyle ilgili endişe ve korkular yaygın olduğundan ve birçok
bireyi hem uyanıkken hem de uykudayken etkilendiğinden, danışmaya veya terapiye başvuran bireylerin
rüyaları üzerinde konuşmak ve onları analiz etmek Covid-19 ile ilgili stresi ve kaygıyı hafifletmesi
bakımından faydalı bir yaklaşım olacağı düşünülebilir. Benzer şekilde rüya görenin ruhsal acıları rüya
içerikleri aracılığıyla etkili bir şekilde ortaya çıkartılabilir ve işlenebilir.

Anahtar kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Rüya, Travmatik Yaşantı
PANDEMİC DREAMS: A THEMATİC ANALYSİS OF UNİVERSİTY STUDENTS' DREAMS
DURİNG THE COVİD-19 PANDEMİC
Abstract
Objective: The Covid-19 pandemic, which continues to be a global health threat, and the associated
stressors, affected the daily life (widespread social isolation, social distance, insecurity and skepticism,
inability to adapt to new social life) and sleep patterns of many individuals, including university students.
. With the disruption of sleep patterns, the content of dreams also began to change. It includes traumatic
memories that are the result of stressful life events, as well as allowing dreaming to cope with negative
emotions, to combine new information. While there are studies analyzing dreams seen in high-stress
situations, little is known about how the Covid-19 pandemic has affected the dream content of college
students. Therefore, the aim of this study is to investigate how the Covid-19 pandemic affects the dream
content of university students.
Method: This research, which is based on a qualitative design, is based on a phenomenological
approach. The group of the study was determined by purposive sampling, and 221 dreams that 115
university students had recently and that were not repetitive (it was emphasized that the dreams were not
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online questionnaire method. Thematic analysis method was used in the analysis of the data.
Results: The six main themes that emerged as a result of the thematic analysis of the dreams obtained
from the participants are as follows: 'Corona', 'Chaos', 'Death and Loss', 'Illness', 'Fear, Threat and Anxiety'
and finally 'Crowd and Loneliness'.
Conclusion: It is seen that the content reflected in the dreams of the participants during the pandemic
process is rather the content that negatively affects the life and traumatizes the individual. In particular,
these situations in which both the participants and their relatives caught Covid-19, extraordinary events
(the end of the world, the outbreak of war, natural disasters) occurred during this disease, as well as
deaths and losses due to diseases, in the dreamer, fear, threat and anxiety. appears to increase
perception. On the other hand, it can be said that the widespread exposure of people to social distance
and social isolation with the pandemic is reflected in the content of dreams in the form of being alone and
seeing crowded environments. As a result, since concerns and fears about the pandemic are common
and many individuals are affected both while awake and asleep, talking about and analyzing the dreams
of individuals who apply for counseling or therapy can be considered a useful approach in terms of
relieving stress and anxiety related to Covid-19. Similarly, the dreamer's psychic sufferings can be
effectively uncovered and processed through dream contents.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Dream, Traumatic Experience
GİRİŞ
Rüya görmek, uyku sırasında deneyimlenen ve içeriğini sadece öznel değerlendirmeler
aracılığıyla öğrenebileceğimiz anlatılardan oluşmaktadır. Foulkes (1985) rüyayı uyanık
dünyanın bir simülasyonu olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde Psikodinamik yaklaşımlar
(Iannaco ve diğerleri, 2015) ve rüya görmenin süreklilik hipotezine ( Schredl, 2003) göre,
rüyalar günlük yaşamın uyanıklık halini yansıtır ve duygusal açıdan önemli yaşam
deneyimlerinin rüyalarla bütünleşebildiğine ilişkin veriler bulunmaktadır(Domhoff, 2018 ;
Schredl, 2018 ). Bu bulgular dikkate alındığında, pandemiyla beraber ortaya çıkan kısıtlamalar
ve travmatik yaşantılar rüya içeriğini ve şeklini değiştirmiş olması yüksek bir ihtimaldir. Covid19’un hem ölümcül bulaşma tehdidi taşıması hem de küresel ölçekte insanların yaşamını
etkilemesi uyku ve rüya içeriğini değiştirdi (Sandman vd., 2013 ; Cenat vd., 2020). Uyku ve rüya
görmede ara sıra değişiklikler normal olsa da ve uyku doğal olarak çevresel değişimlere tepki
verse de, olağanüstü etkenler ve travmatik yaşantılar rüya içeriğini ve uyku düzeninde ciddi
değişikliklere yol açabilir. Hatta doğal afetler, savaşlar, terör saldırıları, pandemiler veya diğer
bulaşıcı hastalıklar sırasında kabusların artış gösterdiği gözlemlenmiştir (Hartmann ve Brezler,
2008 ; Sandman ve diğerleri, 2013). Benzer şekilde travmatik bir olaydan hemen sonra
kabusların ve uyku bozukluğunun arttığı (Barrett, 2001 ; Bulkeley ve Kahan, 2008) ve rüyaların
içeriğinin genellikle rüyayı görenin uyanık durumdaki endişelerinin bir yansıması olduğunu öne
sürmektedir ( Domhoff, 2003 ). Covid-19 pandemisinin de sağlık için tehdit oluşturduğu, endişe
ve korkuları neden olduğu, davranışları ve günlük yaşamı değiştirmekte ve dünyayı nasıl
algılandığı üzerinde kalıcı etkiye sahip olduğu vurgulanmaktadır (Zhou ve diğerleri, 2020).
Covid -19’un rüya görme üzerindeki etkisine dair çalışmalara bakıldığında insanların uyanık
yaşamdaki virüs ile ilgili deneyimleri ne kadar fazla ise, rüyaların hastalık ve ölümle ilgili temaları
ve bağlı unsurları yansıtma durumunun o kadar yüksek olduğu beklenmektedir (Wang,
Zemmelman, Hong, Feng & Shen, 2021).
Şu ana kadar yapılan çalışmalar, düşük kalitedeki uyku veya uykusuzlukla ilgili semptomların
genel popülasyonda ciddi bir artış olduğunu göstermektedir. ( Casagrande ve diğerleri,

71

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Book2020 ; Huang ve Zhao, 2020) Ancak pandeminin rüya içeriği üzerindeki etkisi henüz
keşfedilmemiştir. Diğer yandan COVİD-19 pandemisi sırasında görülen rüyaları analiz eden
araştırmalar daha çok çeşitli demografik özellikler özelinde olduğu görülmektedir ( Altena ve
diğerleri, 2020 ; Schredl ve Bulkeley, 2020 ). Bu durumun pandemi sırasında rüya içeriği
araştırmaları ağırlıklı olarak nicel analiz kullanılmıştır ( Barrett, 2020 ; Mota ve diğerleri,
2020 ; Schredl ve Bulkeley, 2020). Bireysel deneyimleri keşfetmek için nitel temalara çok az ilgi
gösterilmiştir. Dolayısıyla pandemi stresinin rüya içeriklerini değiştirip değiştirmediğini anlamak
için bireysel deneyimlerin nitel analizler aracılığıyla analiz edilmesi alana katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Mevcut çalışma, COVİD-19 sürecinde görülen rüyaların pandeminin travmatik etkisi dolayısıyla
içeriklerinde değişme olup olmadığını araştırmak için nitel analiz yöntemi kullanıldı.
Katılımcılara sadece pandemi sürecinde görülen ve aynı zamanda pandemi öncesine ait olan
tekrarlı olmayan rüyalarını anlatmaları istendi. Daha sonra verilerde yaygın olarak ön plana
çıkan temalar ortaya çıkartıldı. Rüyaların özellikle mevcut pandemi stresiyle ilgili yeni tematik
kategoriler sergilemesi önemsendi.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Covid-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin gördükleri rüyaların, rüya içeriği
temalarını ortaya konulmasını amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinde durum
çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, güncel bir olguyu kendi yaşam çerçevesi
bağlamında çalışan, bulunan içerikler arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve
birden çok kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, deneyimsel bir
araştırma yöntemidir (Yin, 1984). Covid-19 pandemisi dolayısıyla yarı yapılandırılmış nitel
görüşmeler telefon görüşmesi yoluyla yapıldı. Araştırmaya katılacak üniversite öğrencileri
telefonla aranarak görüşmenin yapılacağı tarih ve saatler belirlendi. Ayrıca bu görüşmede ifade
edilenlerin ses kaydı cihazı aracılığıyla kayıt altına alınacağı belirtilmiş ve kimliklerini açığa
çıkaracak olası bilgilerin değiştirilerek gizleneceği söylendi. Bu bağlamda görüşmeye
başlamadan önce katılımcılara çalışmanın amaçları ve protokolleri hakkında bilgi verilmiş ve
katılımcıların gönüllü olduğu, ayrıca olumsuz bir sonuç doğurmadan çalışmadan geri
çekilebilecekleri konusunda bilgilendirilmiştir.
Çalışma Grubu ve Veri Toplaması
Bu çalışmanın çalışma gurubunu üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya ait veriler
115 üniversite öğrencisiyle telefon görüşmesi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan
son zamanlarda gördükleri ve tekrarlı olmayan (rüyaların pandemi öncesinde görülmeyen ve
aynı zamanda tekrarlı olmayan rüya olması gerekliliği üzerinde durulmuştur) 221 adet rüya kayıt
altına alınarak toplanmıştır. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmelerde, üniversite öğrencilerinin
Covid-19 pandemisi sürecinde görülen rüyaların rüya içeriklerinin nasıl olduğunu keşfetmek için
hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda: Son zamanlarda gördüğünüz iki rüyanızı
anlatır mısınız? Sorusu yöneltildi. Diğer yandan rüyaların Covid- 19 pandemisi öncesine ait
olmayan ve aynı zamanda tekrarlı rüya olmaması kriteri konulmuştur.
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Üniversite öğrencileriyle yapılan görüşmeler birebir transkript edildikten sonra, verilerin
analizinde Braun and Clarke’ın (2006) tematik analiz prosedürleri izlendi. İlk olarak verilerin
tümü herhangi bir kodlama yapılmadan okundu ve verilere aşina olundu. İkinci olarak, veri setini
tekrara okuyarak katılımcıların rüya içeriklerine ilişkin kodlar belirlendi. Son olarak veriler
alanda çalışan 3 uzman gözünden kontrol edilmesi sağlandı. Üç alan uzmanının kodlar ve
temalar konusunda fikir birliğine ulaştıktan sonra temaların içerikleri netleştirildi ve çalışamanın
bulgularının yazımında kullanılacak kısımlar da netleştirildi.
BULGULAR
Katılımcılardan elde edilen rüyaların tematik analizi sonucunda ortaya çıkan altı ana tema
şunlardır: ‘Korona’, ‘Kaos’, ‘Ölüm ve Kayıp’, ‘Hastalık’, ‘Korku, Tehdit ve Kaygı’ ve son olarak
‘Kalabalık ve Yalnızlık’. Bu altı temaya ilişkin bulgular katılımcıların birebir ifadeleri ile aşağıda
sunuldu.
‘KORONA’ TEMASI
Yapılan görüşmelerde katılımcıların çoğu rüyalarında, ya kendisinin ya da bir yakınının
koronaya yakalandığını görüyorlardı. Bu rüyalarda bir yakının koronaya yakalandıktan sonra
katılımcıların duygusal tepkiler verdikleri görülmektedir. Rüyasında koronaya yakalandığını
gören Ayşe Hanım rüyasını şöyle ifade etmiştir:
Rüyamda ben koronaya yakalanmıştım karantinaya alındım o anda da Manisa’da deprem oldu
ve ailemden haber alamıyorum gitmek istiyordum fakat karantina da olduğum için
bırakmıyorlardı bende ağlıyor ve sinir krizi geçiriyordum.
Katılımcı Ayşe Hanımın gördüğü rüyanın rüya içeriğine benzer bir içerik taşıyan Sinem Hanımın
rüyası ise şöyleydi: Rüyamda babaannemin virüse yakalandığını ve hastaneye kaldırıldığını
gördüm. Bütün Aile babaannemin evinde toplanmıştık ve ben ağlıyordum. Aynı şekilde
rüyasında kendisinin ve ailesinin Covid-19 tanısı konulduğunu gören Eren Bey’in rüyası ise
şöyleydi: Rüyamda, Benim, Annemin, Babamın ve Kardeşlerimin; Covid – 19 tanısı konulduğu
ve hastane de solunum cihazına bağlı olduğumu ve nefes alma verme güçlüğü yaşadığımı
gördüm.
Covid-19 sürecinde basından yansıyan en enteresan durumlardan biri de bu virüsün Çin’de
ortaya çıktığı, bunun nedenlerinden biri de Çin’nin bazı kentlerindeki pazarlarda satılan
hayvanlar olduğu görüldü. Bu hayvanlara ilişkin basında işlenen görüntülerin kriz dönemlerinde
bireylerin rüyalarının içeriğini nasıl oluşturduğu aşağıdaki rüyada görülmektedir. Serap Hanımın
Çin pazarında satılan hayvanların kendi rüyasına yansıyan kısmını şöyle ifade etti:
Rüyamda dünyada son yaşanan olaylardan (korona virüs) Çinlilerin yarasa yemesi köpek
yemesi vb. etkilenip rüyamda yılan yavrusunu ekmek arası yapıp yiyordum sonra da
kusuyordum artık yılanlardan tiksiniyorum.
Karanlık, cinsiyet belirsizliği, aradığını bulamama gibi flu olan rüya içeriklerinin yanı sıra
rüyasında Covi-19 virüsüne yakalandığını gören Seray Hanımın rüyası ise şöyleydi:
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anlayamıyorum. Koşuyorum koşuyorum bulamıyorum. Sonra Covid-19 olmuştum ve annem
babam da olmuştu. Babamın kronik hastalığı olduğu için durumu çok kötü idi bunu görmüştüm.
‘HASTALIK’ TEMASI
Rüyalara genellikle bir kriz (kaza olması, birinin ölümü, birinin hastalanması) sonrasında
yaşanan karmaşanın ve bu karmaşadan kurtulma çabasının yandığı görülmektedir. Diğer bir
ifadeyle rüya içeriğine arzu, çatışma ve farkındalık yansımaktadır. Bir kriz sonrası yaşanan
karmaşa Elif Hanımın şöyle yansımaktadır:
Rüyada yeğenimin hasta olduğunu biliyordum ama o durumun farkında değildi. Birlikte eve
dönüyorduk, tam araba bekliyorken arkada zincirleme kaza oldu daha sonra insanlar içinde
bağırmaya başladılar, yeğenim onlara doğru gitti bende arkasından seslendim gitme sen
hastasın etkilenirsin diye.
Benzer şeklide Ela Hanım:
Rüyamda yaşadığım şehrin tren istasyonundaydım. Orada yakın arkadaşlarım da vardı.
Sonrasında annem de oraya geliyordu. Annemin hastalandığını ve düştüğünü görüyordum bir
anda sanki kan kaybetmeye başlıyordu ellerine ve omzuna dokunuyordum, küçüldüğünü
hissediyordum. Koşmaya yardım istemeye çalışıyordum. Beyaz bir araç geliyordu ve yardım
istiyordum.
Yapılan görüşmelerde katılımcıların çoğu rüyasında bir yakınının hastalandığını gördü.
Katılımcılar hastalanan yakınlarını korumak adına çeşitli eylemlere giriştikleri görülmekte.
Hastaneye götürmek, diğer yakınlardan yardım istemek, ilaç almak, inançları gereği dua etmek
gibi eylemlerde bulundukları görüldü. Tüm bu eylemlere rağmen katılımcıların rüyalarında
anlattıkları ortak şey ‘ bir yakının hasta olduğu ve bundan dolayı yaşadığı büyük üzüntü’ oldu.
Leman Hanım hastalık teması taşıyan rüyasını şöyle ifade etti:
Rüyamda amcamın hasta olduğunu görüyordum. Amcam sağlık çalışanları tarafından sürekli
hastaneye getirip götürüyorlardı. Sürekli hastanede gözetim altında tutuluyordu. Bu durumda
çocukları ve eşi bu duruma çok üzülüyorlardı. Sonra amcam çok fenalaştı ve bütün aile apar
topar hastaneye gittik. Hastanede amcam çocuklarına ve eşine nasihat veriyordu. Ondan sonra
amcama bir şey olmazsın diye biz sülalece mezarlığa gidip dua okuyorduk.
‘KAOS’ TEMASI
Genellikle hayatta kalma, güvenlik ve fiziksel bütünlüğe yönelik tehdit içeren, aşırı korku ve
kaygı taşıyan ve aynı zamanda karmaşa ve karışıklıkların yaşandığı rüyalar olduğu
görülmektedir. Fatma Hanımın karmaşa ve kaos içeren rüyası şöyleydi:
Rüyamda tüm aile baya kalabalık bir şekilde oturmuş sohbet ederken ben o anda camdan dışarı
bakmaya başladım. Akşamdı ve başımı kaldırıp ayı görmek istedim o anda ayın kıvılcımlar
halinde yavaş yavaş yanmaya başladığını görür görmez bağırmaya başladım ay yanıyor diye.
Kalabalık olduğu için kimse beni duymadı ama ben o sırada hala aya bakmaya devam
ediyordum o sıraya ayın parçalandığına şahit oldum ay parçalanmış dünyaya düşüyordu. Bu
sefer hepsinin yanına gittim ve bağırarak ay parçalandı kıyamet kopuyor tövbe edin diyordum
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tövbe ediyor Allahım beni affet diyordum. O sırada da içimden kıyamet güneş batıdan doğunca
kopacaktı diye de geçiriyordum. Tekrar ağlayarak cama doğru gittiğimde yüksek bir sesle kopan
parçanın yere düştüğünü gördüm o anda uyandım bu bende etki bıraktı birkaç gün boyunca
aklıma gelip duruyordu.
Benzer şekilde Zeynep Hanım:
Rüyamda küçük bir odanın içerisinde ailemiz ile hep birlikteyim. Sonra hava aydınlık birden
karanlığa bürünüyor. Biz kıyamet kopacak diyoruz ve korku ile bekliyoruz. Dışarıdan gürültü
geliyor. Sonra hava aydınlanıyor. Diyoruz aaa kıyamet değilmiş. Güneş tutulması olmuş. Sonra
bakıyoruz aramız da yeni biri var. Annem diyo ailemizin yeni üyesi. Yüzü tam hatırlamıyorum
ama o kişi pantolon tshirt giymiş ve erkek diye hatırlıyorum.
Fikreye Hanım da bir önceki iki rüyanın içeriği ile paralellik gösteren rüyasında kıyametin
koptuğunu ve bu sırada içinde bulunduğu karmaşanın kendisini nasıl etkilediğini şu rüyası ile
anlattı:
Kıyamet kopuyordu her yer toz dumandı, bulanıktı etraf, gökyüzü kızılımsıydı. Herkes bir
yerlere kaçıyordu amcamın kızı vardı siyah bir elbise giymişti ona bakıyordum onu korumaya
çalışıyordum ve o esnada yeryüzünde kayalar dökülüp parçalanıyordu. Ben de o esnada dua
ediyordum. Allah’ım ne olur kıyamet şimdi kopmasın. İnsanların çığlıkları hala kulaklarımda.
Diğer yandan kıyamet gibi bir kaos olmasa da rüyalarında hoşa gitmeyen ve bireyi korku ve
kaygıya iten belli kaotik rüya içeriklerinin olduğu rüyaların birinde Asiye Hanım:
Rüyamda köyde olduğumuzu ve dayımın balkonunda tek başıma olduğumu gördüm.
Balkondan aşağı baktığımda bahçede büyük bir öküz ve erkek kardeşimin ellerinden ve
ayaklarından öküze bağlı olduğunu, elinde bir bıçakla ipleri kesmeye çalışıyordu. Ne
yapacağımı bilemeden olduğum yerde çırpınırken uzakta annemi gördüm ve kardeşimi
kurtarmasını söyledim.
Benzer şekilde Asude Hanım:
Rüyada yaş olarak 30’lu yaşlardayım ahşap bir ev/işletme tarzı bir yerdeyim çok yoğun şekilde
yağmur yağıyor. Köpeğim var bir tane hastalık geçiriyor ne olduğunu bilmiyorum o yağmur
altında eşime köpeği veriyorum götürüp tedavi etmesi için bahsettiğim ahşap mekânın trabzanı
altında duruyorum yağmur üstüme yağıyor sanki üçüncü ağızdan biri hakkımda yirmili
yaşlarımda çok kötü bir durum yaşadığımı ondan dolayı bu kadar ruhsuz ve cansız olduğumu
söylüyor. Ne yaşadığımı bilmiyorum ama yirmili yaşlarımda kötü bir şey olduğundan emin
haldeyken uyanıyorum.
‘ÖLÜM VE KAYIP’ TEMASI
Katılımcıların gördükleri rüyaların içeriğine bakıldığında çoğunlukla; yakın birinin ölümü ve
kaybın ardından yaşanan üzüntü, suçluluk ve öfke duygularının eşlik ettiği görülmektedir.
Kaybın ardından yaşanan duygular ve verilen tepkilere ilişkin Asude Hanım‘ın rüyası şu
şekildeydi:
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gördüm. Rüya direkt olarak ölüm anını öğrendiğim anda başlıyor öncesinde nasıl olduğum ne
yaptığım hakkında fikrim yok. Aile evinin terasında hava hafif güneşli ve ayaz haldeyken annem
ağlamış şekilde babamın öldüğünü söylüyor yüksek sesle ağlamaya başlıyorum bir süre öyle
ağladıktan sonra uyanıyorum.
Benzer şekilde Ahmet Bey’in
Benle üç arkadaşım piknik için beyaz su dediğimiz yere gitmiştik. Orda ilk önce kahvaltımızı
hazırladık çayımızı demledik kahvaltıyı yaptık. Ondan sonra biraz top oynadık. Terledik suya
atlıyorduk bende yüzme bilmiyorum arkadaşlarıma güvenerek suya giriyordum. Biraz girdikten
sonra mangalımızı yakıyorduk yemeğimizi yiyip bir daha suya atlıyorduk bu kez biraz daha
derin ve şiddetli olan yere atlıyorduk birden suya kapıldım beni gören arkadaşlarım peşimden
geldiler onlar da suyun şiddetini yenemediler üçümüzde boğularak ölmüştük.
Katılımcılar rüyalarında birinci dereceden bir yakınının ölümü ya da cenazesini gördüklerini
ifade ettiler. Simge Hanım rüyasında daha önce ölmüş olan dedesini canlı olarak gördüğü
rüyası şöyleydi:
Rüyamda dedemlerin evindeydik. Dedem 2 yıl önce ölmüştü ama rüyamda ölmemiş gibi
gördüm. Bizden yiyecek bir şeyler istemişti kuzenim de gidip getirmişti daha sonra babamın
nerede olduğunu sorup onunla beraber bir yere gitmesini söylemişti ama babam orada olmadığı
için tek başına uzun bir yolculuğa çıkacağını söyledi. Diğer yandan Meryem Hanım da benzer
bir içerik taşıyan rüyasını şu şekilde ifade etti: Babam minibüsçü, minibüsçülerin toplandığı
yerde garajda, rüyamda ben garaja gidiyordum orada babamın iki üç arkadaşı masada
oturmuştu bende onlara babam nerde diye soruyordum baban cenazeye gitti dediler bana.
Bende onlara kimin cenazesi dedim annenin dediler. O anda yere sırtüstü düştüm ve
bacaklarımda karıncalanmayla birlikte bir sıcaklık hissettim.
Benzer şekilde Ecrin Hanım ve Asiye Hanım:
Rüyamda bir kız kardeşim vardı. Hatırladığım kadarıyla annem, babam ve biz ikimiz bizim evin
salonundaydık. Kardeşim ölüyordu. Parmağımdan tutmuştu. Hareketlerinden anlıyordum ki
ruhu bedeninden çıkıyordu.
Rüyamda farklı farklı şehirlerde yaşayan tanıdıklarımı bir arada gördüm ve hep birlikte bir
alanda zaman geçiriyorduk sohbet ediyorduk daha sonra aniden hiç tanımadığımız ve
karşılaşmadığımız kişiler tarafından saldırıya uğradık. Bende dahil nerdeyse herkesi birer birer
öldürmüşlerdi daha sonrasında ben öldükten sonra sanki bir uçurumdan düşmüş gibi kendimi
boşlukta hissettim daha sonrasında ise uyandım.
‘KORKU, KAYGI ve TEHDİT’ TEMASI
Katılımcıların rüyalarında bulundukları mekânların genellikle sessiz, ıssız, karanlık, gri
bulutlarla kaplı ve uçurumun kenarı olmaktan kaynaklı rüyalarda korku ve kaygının arttığı
görülmektedir. Bulunduğu ortandan ötürü korku ve kaygı yaşayan Merve Hanım gördüğü rüyası
şöyleydi:
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vardı ve ben suyun çıktığı kaynağa doğru ilerliyordum. Yürüdüğüm yol uçurumun kıyısında olan
çok dar bir yoldu bir an başımı kaldırıp göğe baktım hava çok boğuktu gri bulutlarla kaplıydı her
yer, içime çok kötü hisler doldu neredeyim ne yapıyorum diye çelişkilere girdim bir tehlikenin
geldiğini hissettim ve koşmaya başladım ne tarafa gittiğimi bilmiyordum karanlık bir sokakta
olduğumu gördüm etrafta kimsenin olmaması beni çok korkuttu ve korkunç derecede bir
sessizlik vardı. Korkuyla uyandım.
Benzer şekilde Gül Hanım:
Bir gün ben ve arkadaşım akşam üstü inşaat halindeki bir binanın önünde geçiyorduk. Bir adam
arkamızdan yürüdü ben peşimize takılacağını biliyordum. Adam peşimize takılınca biz iki farklı
yola saptık,

Adam benim peşimden geldi ben bir tarlaya girdim ve tarlada güneş vardı

gündüzdü yani . Tarlanın ortasında boş bir kulübe vardı korkudan oraya girdim. Sonra o adam
geldi kulübenin içine yoğun bir ışık sızıntısı vardı. Tahta bir kulübeydi, tahtalar arasında güneş
ışığı içeri giriyordu. Sonra ben dışarı doğru baktım ve o adamla göz göze geldim ben o an
çırılçıplak bir hale geldim. Adamın bakışlarını kendi üzerimde hissettim çok iğrenç bir bakışı
vardı keldi ve o da çıplaktı.
Katılımcıların büyük bir kısmı rüyalarında bir taraftan günlük yaşamın tortusundan artta kalan
yaşantıların etkisi altındayken, diğer taraftan bu yaşantıların rüya içeriğini nasıl kaygılı ve
korkutucu hale getirdiğini ifade ettiler. Covid-19 sürecinde katılımcıların sosyal kısıtlamaya tabi
tutulmaları, karantina sürecinde olmaları arzulanan sosyal ilişkilerin rüya vasıtasıyla giderildiği
görülmektedir. Ancak tıpkı günlük yaşamdaki gibi arzu edilen bir durumun beraberinde çeşitli
engellemeler ve kaygılar getirdiği de görülmektedir. Arzu edilen ve bireyi iyi olma sürecine katkı
sunarken aynı zamanda korku ve kaygı barındıran Leman Hanımın rüyası şöyleydi:
Bir gün arkadaşlarımla beraber pikniğe gitmiştik. Piknikte eğleniyorduk, top oynuyorduk
piknikteki aktivitelerimiz bittikten sonra hepimiz eşyalarımızı toplayıp eve dönmek için yola
koyulduk. Uzun bir yürüyüşten sonra yerler yeşilken resmen çöl alanına dönüştü. Sonra
ayakkabılarımızı ve çoraplarımızı çıkartıp öyle yürüdük. Birden ayağım sert bir taşa çarptı ve
yere düştüm ve ayağım kanadı. Ayağımın kanaması devam ederken birden kendimi bir
uçurumun kenarında görüyorum. Ben de bağırdım çağırdım kimse yok, arkadaşlarım bile
ortada yoktular. Bende korkudan haykırırcasına bağırıyordum ancak kimse benim sesimi
duymuyordu sonra şiddetli bir yağmur yağdı, ardında havada tuhaf tuhaf sesler çıkıyordu bu
durum beni çok korkutmuştu ve ben gözlerimi ve kulaklarımı kapatarak sadece oturup
ağlıyordum.
Benzer şekilde bir yandan içinde bulunan çıkmazdan bir çıkış yolu arayan ve bulan diğer
yandan arzu edilenin tam zıttı olan zülüm duygularının yaşandığı rüyada Zerin Hanım kendi
rüya içeriğini söyle ifade etti:
Denizin taştığını ve her yer suyun altında kalıyordu. Kerpiçten yapılmış duvarların üstünde
duruyordum. En yüksekte bir kerpiç duvar daha vardı tırmanamıyordum korkuyordum. Deniz
benim durduğum duvara da ulaşınca o panikle yüksekteki duvara tırmanmaya başladım. Deniz
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aldanmayın geçen de çekilir gibi oldu sonra tekrar yükseldi diye.
Aynı şekilde arzu ve zülüm duygularının yaşandığı rüyada Feride Hanım kendi rüyasını şöyle
ifade etti:
İki yeğenim var küçüğünü görüyordum henüz bir yaşını doldurmamış. Odada tek başınaydı
sonra ben annem ve kardeşim onu gördüğümüzde burnundan kocaman bir yılan girmişti içine
yılanın kuyruğu dışardaydı ve kırmızı bir yılandı. Üzerinde de bir sürü yılan vardı. Sonra ben
ağlamaya başladım anneme sordum ne yapacağız dedim oda karnını ovalayın belki çıkar dedi
ben ve kardeşim de ovalamaya başladık sonra yılan yeğenimin burnundan çıktı. Bu sefer
kulağına doğru gitti. Annem ve kardeşim korktu ve geri çekildi. Ben hemen yılanı tuttum ve
fırlattım. Elimi ısırdı annem şok olmuştu bende anneme bana bir şey olmaz o yeğenim daha
çok küçük kulağına girecekti dedim.
‘KALABALIK VE YALNIZLIK’ TEMASI
Pandemi sürecinde görülen rüyalarda kalabalık ortamların olduğu, bu ortamlarda genellikle
ölümlü bir olayın ve bu olaya bağlı olarak dini ritüellerin sergilendiği görülmektedir. Kaybın ve
üzüntünün olduğu rüyalardan birini Dürdane Hanım şu şekilde ifade etti:
Bir kadının evinde mevlit gibi bir şey vardı. Kadın bebeği olduğu için bunu yapmıştı. Ev çok
kalabalıktı. Ama ben bebeğin öldüğünü biliyordum ve kadına acıyordum kendi içimde.
Sonrasında o eve taşınmak için baktığımızı gördüm. Duvarında ayetler vardı ve amcam tam
babama göre bir ev olduğunu söylüyordu.
Benzer şekilde Simay Hanım:
Rüyamda eve geldiğimde kimsenin olmadığını, dışarı çıktığımda hiçbir insanın olmadığını
görüyordum insanları ararken onları bulamıyordum ne yapacağımı bilmeden acı ve ağlamaklı
bir şekilde yalnızlığın içinde kayboluyordum.(k28)
İnsanların bir arada olduğu, oyunlar oynadığı, eğlendiği rüyalarda; virüs dolayısıyla neden bu
kadar birbirine yakın oldukları, sosyal mesafenin korunmadığının şaşkınlığı yaşanırken diğer
yandan rüyaların geçtiği mekânın özlemi yaşanmıştır. Mekâna ve kalabalığa ilişkin şaşkınlığı
ve özlemini dile getiren rüyalardan birini Dilan Hanım şu şekilde ifade etti:
Rüyamda annem, ben ve iki kuzenim çok güzel eski yapıları olan bana o hikâyelerde anlatılan
yerleri anımsatan bir yerdeydik. Sonra orda herkes el eleydi, yan yanaydı ve halay çekiyorlardı.
Bende korona var insanlar niye bu kadar yakın diyordum sonra ikindi vakti oluyordu elimde bir
poşet vardı meyve dolu biz o meyveleri kahvaltı için kendimizle götürmüşüz ben o meyveleri
bir yere bırakıyordum biraz gezdikten sonra gelip yemek için. Bunun yanında etraftan yapılarda
o kadar etkileniyordum ki şaşkın şaşkın etrafıma bakıyordum. Daha sonra annem yeşil bir
pardösü giymişti anneme gel seni çekiyim diyordum. Onu çektikten sonra be tek yürümeye
etrafıma bakmaya devam ettim. Bir sürü çocuk suya giriyordu ama hocam böyle bir su yok o
kadar yeşillik vardı ki su yemyeşildi arkada eski o devasa antik yapılar elimde telefonumla
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önünde keşke neresi olduğunu bilseydim normal hayatta da gidebilme şansım olsaydı.
Benzer şekilde Tahir Bey:
Doğduğum mahalledeydim. Kalabalık insanlar vardı. Yemekler hazırlanmış, herkes mutlu.
Bense iki ayağım kesilmiş, çok halsizim ve yerdeyim. Kimse durumuma aldırış bile etmiyor,
sanki normal bir durummuş gibi. Rüyamda olayın niye olduğunu bende bilmiyorum.
Kabullenemiyorum bu durumu herkes gülerken benim içim kan ağlıyor. Birden fırlayarak
uyandım, çok şükür neyse ki rüyaymış dedim ve tekrar uyudum.
Yapılan tüm görüşmelerde katılımcıların Covid-19 pandemisi sürecinde gördükleri rüyalarda ya
kalabalık bir ortamın içinde ya da yalnız olduklarını gördükleri gibi virüsün bulaş riskine bağlı
alınan temizlik tedbirleri ya da temizliğe ilişkin kaygıların olduğu ifade edildi. Bir yandan
kalabalıktan ötürü oluşan kirliliğe karşı katılımcının sinirlenme, öfkelenme, bir diğerine bağırma
gibi duygusal tepkiler verilirken diğer yandan kalabalığın içinde olduğu için bundan dolayı
mutluluk ve sevinç duyan rüyaların olduğu görülmektedir. Ferhunda Hanım rüyasında
bulunduğu kalabalık bir ortamda kirlenmişlik kaygısı dolayısıyla diğer insanlara verdiği tepkisini
şöyle ifade etti:
Dedemlerin evindeydim kalabalık vardı kuzenimin çeyizleri gelmiş kapıda havlular yere
dökülüyordu insanlar üstlerine basıyordu bende basmayın kirlenecek derken bağırdığımı
hatırlıyorum sonrasında halılar kırmızı renk lekeler oluyordu.
Benzer şekilde Sezai Bey ve Semiha Hanım:
Okulda olduğumu ama önceki seneye oranla çok yalnız olduğumu hissettim niye geçen sene
yalnız değildim bu sene bu kadar yalnızım diye düşünüyordum.
Rüyamda ailemle birlikte açık bir alanda gülerek eğlenerek vakit geçirdiğimi görmüştüm.
Sanırım yanlış hatırlamıyorsam bahçe gibi bir alanda piknik yapıyorduk. Hiçbir sıkıntının
olmadığı, ailemle gayet güzel, neşeli bir zaman birlikte geçirdiğimi görmüştüm.
SONUÇ VE ÖNERİLER
İnsanların uyanık yaşamda virüsle ilgili yaşantıları, rüyalarının hastalık ve ölüm ile ilgili temaları
ve unsurları yansıtma durumunu tetiklediği söylenebilir.
Özellikle pandemi nedeniyle öfke, üzüntü, kaygı ve korkunun yaygın olarak yaşanan duygular
olurken, pandemiye verilen duygusal tepkilerin rüya içeriği ile güçlü bir ilişkisi olduğu
söylenebilir. Bu sonuç, rüyaların duygular, benzetmeler ve tema yoluyla doğrudan doğruya
kişinin yaşadığı andaki kaygılarını yansıttığı şeklinde yorumlanabilir
Üniversite öğrencilerinin pandemi dolayısıyla rüya içeriğinde karmaşa, karışıklık, kriz yaratan
durumların olduğu görülmektedir. Bu sonuç, günlük yaşamda meydana gelen krizlerin rüya
içeriğini oluşturabileceği söylenebilir.
Görülen rüyaların travmatik yaşantılar içerdiği görülmektedir. Dolayısıyla pandeminin etkileri
nedeniyle terapiye başvuran üniversite öğrencilerinin sağaltımı sürecinde ilk etapta rüyaların
gizil içeriğinden ziyade açık içeriğine bakmak daha fazla fayda sağlayabilir.
Bu çalışma, pandeminin rüyalar üzerinde etkiler yarattığını gösteriyor. Mevcut bulgular,
pandemi ile ilişkili kaygı ve stres düzeyi yüksek üniversite öğrencileri için önleyici programlara
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gereksinim duyulduğunu göstermektedir.
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IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON ENERGY SECTOR:
ANALYTIC STUDY ON INTERNATIONAL SCALE
Chems Eddine Boukhedimi
PhD, Department of commerce, Management Marketing University of Tizi Ouzou, Algeria

Abstract
The aim of our study is to show the impact of COVID-19 in the energy sector on a worldwide scale, further
our study, we deduced that this pandemic reduced gain in renewable and unrenewable sectors, and it
was beneficial for the environmental pillar by reducing air’s pollution which was generated by companies,
The methodology adopted is the use of primary sources, by the collection of statistical data in order to
assign our study.
Since 2020, the world has witnessed a terrible decline in the development wheel at the level of economic
sectors and also at the level of institutions due to the spread of the Covid-19 epidemic, which caused the
death of 4.55 million out of 219 million until mid-September.
In addition, the economic growth declined by 4.5%, the energy consumption rate by 5.9%, and the positive
thing is about to reduce CO2 emission by 8.6% at the integrational level.
Moreover, the energy sector does not make the exception because some countries, such as Algeria, have
their economy based on the fuel sector as oil, coal, and gas, with a percentage of 19 percent of the gross
domestic product.
As result, further our research we deduce that the COVID-19 pandemic is a threat and opportunity in the
same time, if is the reason the reduce air pollution, it is impacted to reduce of energy demand due to
reduction of economic activities and the prices of fuels were felt, it should be noted that the last factor, it
is the same case for renewable energies due to low economic capacity to invest in solar and windy
energies.
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Introduction
The decarburization of the world’s economy is the major trend of the present century, especially
with the increase of Carbon Dioxide emission, which impacted on air pollution.
The confinement appliqued by governments on the citizens and the evolution of death cases
due to the COVID 19 pandemic played a key role in the shrinking of conventional energy
consumption.
This paper aims the check the impact of the COVID 19 Epidemic on the consumption and
generation on energy sector in the worldwide. In this context, the question of our research is as
follow:
Does COVID 19 epidemic impact on the energy sector?
In this perspective, we suggest to examine the following hypotheses:
Hypothesis1. The epidemic of COVID 19 doesn’t affect neither on conventional energy nor on
renewable energy.
Hypothesis2. The pandemic of COVID 19 effect on both of renewable energy and unrenewable
energy.
Hypothesis3. The conventional energy is only impacted by the pandemic of COVID 19.
Hypothesis4. The renewable energy sector is the only strongly affected by COVID
19.Outbreak’s.
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1-Primary data: Collection of statistical data about energy sector under covid-19
epidemic.
2-Secondary data: Interpretation of data collected in order to measure the impact of
covid-19 in renewable and unrenewable energy sector.

Findings, and discussion,
1. Types of energy
1.1 Conventional energy:
(Muhammad Kamran, Muhammad Rayyan Fazal, 2021) presented the conventional energy
such as The energy sources that once exhausted, do not replenish themselves within a specific
period are called conventional or non-renewable energy sources like coal, gas, and oil. For a
long time, these energy sources have been used extensively to meet energy demands.
We can add to the previous definition that conventional energy is described too such as dirty
energy for its high CO2.emission, unless of the outbreak of COVID 19 on industrial activities
which generate important amount of CO2 emission, the recent statistics shows that the year of
2020 marked by 34807 Mt CO2.
1.2 Renewable energy
Renewable energy uses energy sources that are continually replenished by nature such as the
wind, the sun, water, the Earth’s heat, and plants. Renewable energy technologies such as
solar panel, wind turbines turn these fuels into usable forms of energy in order to obtain more
electricity generation, to respond to population rate’s evolution.

(Renewable Energy: An

Overview, 2001).
In other words, Renewable energy is the sustainable source that conducts organizations in
particular and countries in general improvement of Air quality and the preservation of citizens’
healthcare, besides, the unrenewable resources will be available for the next decades.
1.2.1 Types of renewable energy:
In the article edited by (Renewable Energy: An Overview, 2001), we can find several types of
renewable energy like solar energy, wind energy, bioenergy…, the following paragraphs
describe the characteristics of each renewable energy.
1 Solar Energy
The solar electric systems based on the conversion of sunlight into electricity, we can find the
following energies:
1.1 Solar Electricity
Photovoltaic solar panels generate electricity that is eco-friendly for the ecological environment
as well as for the health of consumers, by converting sunlight into electricity. However, it cannot
be used to generate high electricity voltage as which factories need in their production process,
therefore it is exploited only for the residential sector or small electricity power needs for lighting
Streets.
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This energy is used to heat water. It should be noted that the majority of solar water heater
systems are made up of two things, the solar collector and the water storage tank.
1.3 Solar Thermal
the solar thermal electric systems is different to solar-electric systems which convert sunlight
into electricity, in this field, the solar thermal convert the sun’s heat into electricity.
Through the use of Concentrated Solar Energy (CSP) technologies, it will be possible to convert
solar energy into electricity by deploying mirrors to focus sunlight by the receiver. which
transfers heat to a conventional engine generator, such as a steam turbine that generates
electricity from it.
2 Wind Energy
Wind energy is derived from the wind by the use of the windmills. The tool used in this process
is called wind turbines and it is the most energy which generates high potential of electricity but
it exists 3 types of wind energy in the matter of electricity generation power:
- High production wind energy that generates 250 Kilo Watt/hour
- Medium production wind energy that creates between 36 and 250 Kilo Watt/hour
- Wind energy of low production which gives between 0.1 and 36 Kilo Watt/hour
Besides, two modes are possible to produce electricity from the wind:
- Offshore: it refers to wind turbines installed on sea and coasts
- Onshore: it means the turbines installed in the land such as Montaigne, cities…
3 Hydropower
it is about transforming the energy of running water into electricity. using the dams on a river to
hold back a large reservoir of water. Then, the turbines produce electricity.
4 Bioenergy
Bioenergy is a type derived from biomass such as organic matter (wood, plants), recyclable
house waste (paper), the agricultural products, which can create large amounts of unused or
residual biomass and biofuels as well as natural gas.
This energy is part of the circular economy but its efficiency in the creation of electricity is low
compared to the other sources of energy mentioned above except for natural gas which is the
most energy used in the electricity generation of the petroleum countries
5. Geothermal energy
This energy is taken from the heat of the core of the energy earth flowing to the outside of the
core, which heats the surrounding area, furthermore, it will be possible to form underground
reservoirs hot water and steam. These reservoirs can be used for the production of electricity
or for heating buildings, with the use of geothermal heat pumps (GHP),
2. Overview of conventional and renewable energy during COVID 19 Outbreak:
2.1 COVID 19 epidemic and the conventional energy
(Gaudiaut, 2020) explains as the graph bellow shows, the data based on estimates, global
emissions fell by just over 5% over the period from January 1 to November 30, 2020, from last
year. The main factor of this decrease is the reduction in the use of land transport, whose
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Of the countries for which data have been published, Spain and the United States recorded the
highest annual reductions (-14.6% and -13.2%), while China presents an almost equivalent
balance sheet to that of last year (-0.5%). In France, estimates reflect a drop in emissions of
about 10%.
In fact, the reduction of conventional energy consumption resulted in the drop in CO2 emission
(- 6.3%).

Figure 1 Drop in Carbon dioxide (CO2) emission on 2020

The global energy demand in 2020 fell by 4%, the largest decline since World War II
the reduction of conventional energy consumption resulted in the drop in CO2 emission (6.3%),

Table 1 Drop in the prices of fuel during COVID 19 outbreak

Year

2018

2019

64.04

41.47

Price of fuel
(USD)

2.2 COVID 19 epidemic and the renewable energy
The figure below, confirm that an evolution about +12.81% saved on renewable energy
generation between 2019 and 2020
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BookTable 2 Total renewable energy generation between 2019 and 2020

Year

Generation

of

renewable

2019

2020

2789.2

3147

energy: (Terawatt-hours)

+12.81%

Figure 2 Total renewable energy generation between 2019 and 2020

2.3.1 Wind energy generation
Table 3.Generation of wind energy between 2019 and 2020

Years

2019

2020

Generation of wind energy

1418.2

1591.2

(Terawatt-hours)

+12.19%
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(+ 12.19 %) the evolution of wind energy generation between 2019 and 2020 as Table
(3) and Figure (3) shows.

Figure 3 Generation of wind energy between 2019 and 2020
2.3.2 Solar energy generation
As we see in the Table 4 and Figure 4, solar energy generation raised with 20.87 % during
COVID 19 outbreak.

Table 4 Generation of solar energy between 2019 and 2020

Years

2019

2020

Generation of solar energy

707.9

855.7

(Terawatt-hours)

+20.87 %
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Figure4 Generation of wind energy between 2019 and 2020

2.3.3 Generation of other renewables energy
The Table (5) and Figure (5), demonstrate that COVID 19 epidemic doesn’t impact on
generation of other renewables energy.

Table 5 Generation of other renewables energy between 2019 and 2020

Years

2019

2020

663.1

700.1

Generation of other renewables
energy
(Terawatt-hours)

+ 5.57 %
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Figure 5 Generation of Other renewables energy between 2019 and 2020

2.4 Renewable energy solar capacity
According to data collected by (IRENA, 2021), there is an important evolution on photovoltaic
power (20.8%) even with COVID 19 pandemic.

Table 6 Installed photovoltaic between 2019 and 2020

Years

2019

2020

580.8

707.5

Installed photovoltaic
(PV) power
Gigawatts

+ 20.8 %
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Figure 6 Installed photovoltaic between 2019 and 2020

2.5 Installed wind turbine capacity

Table 7 Installed of wind turbine between 2019 and 2020

Years

Installed wind turbine capacity

2019

2020

622.2

733.3

Gigawatts

+ 17.85 %
As we see in the previous table (7) and figure (7), there is an increase by (+ 17.85 %) of wind
turbine installation in the 2 previous years.
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Figure 7 Installed of wind turbine between 2019 and 2020

2.6 Renewables biofuels production

Table 8 Biofuels production between 2019 and 2020

Years

2019

2020

Biofuels production
Thousand

barrels

of

oil

1790

1677

equivalent per day

- 6.31%

According to (IHS Markit; US Energy Information Administration, 2021) biofuels production
includes bio gasoline such as ethanol and biodiesel felt (- 6.31 %), this decrease belongs to
confinement due to COVID 19 pandemic. This type needs labor which wasn’t available during
that period.
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Figure 8 Biofuels production between 2019 and 2020

2.7 Renewables: Biofuels consumption

The report of (bp Statistical Review of World Energy, 2021) confirm that a decrease by (- 5.24%)
of biofuels includes bio gasoline (such as ethanol), biodiesel and bio-jet consumption in the 2
previous years.

Table 9 Biofuels consumption between 2019 and 2020

Years

2019

2020

1772

1679

Biofuels consumption
Thousand

barrels

of

oil

equivalent per day

- 5.24%
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Figure 9 Biofuels consumption between 2019 and 2020

Conclusion
This research paper, has examined the impact of COVID 19 pandemic on energy sector, the
results shows that the third hypothesis is true, in other hands, renewable energy was not really
impacted by COVID 19 outbreak. However, the reduction of conventional energy consumption
resulted in the drop in CO2 emission (- 6.3%), this lesson must be learned in post COVID 19
pandemic, thus, in order to decarbonize our world all countries should follow these steps:
- The use of both renewable and conventional energy as we called it “energy- mix” to reduce
the demand for conventional electricity.
- Raise citizens' awareness of the need for the rational use of conventional electricity.
- Encourage the use of electric vehicles.
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COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE UZAKTAN ÇALIŞMAYA
YÖNELİK TWİTTERDA YAPILAN PAYLAŞIMLAR ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Hale Nur Güler
Dr, Bağımsız Araştırmacı, Türkiye

Özet
Covid-19 pandemisi sebebi ile yaygın hale gelen uzaktan çalışma, dönemin şartları gereğince çalışanların
sağlığı açısından yararlı ve gerekli olmuştur. Diğer yandan uzaktan çalışmanın kurumlar ve bireyler
açısından geliştirilmesi gereken yönleri bulunmakta, bireylere kurumlara ve sektörlere göre ihtiyaçlar
değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada sosyal medya uygulamalarından Twitter’ da uzaktan çalışmaya
yönelik paylaşımların içeriklerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Nitel olarak tasarlanan çalışmada 11 Eylül
2021 itibari ile geriye dönük olarak veriler elde edilmiştir. Paylaşımlarda paylaşanın kimliği, genel içerik
teması, içerik ve içerikteki kelime ve kelime grubu, görsellik, paylaşımın duygusu gruplandırılmıştır.
Verilerin %50’si uzaktan çalışma ve %50’si evden çalışma olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Paylaşım
yapanlar %66 oranında kurumsal firmalardır. Paylaşımların genel içeriklerinin %54 oranında bilgilendirme
haber amaçlı yapıldığı belirlenmiştir. Paylaşımların içeriklerinde %24 oranında uzaktan çalışma sonuçları,
%19 oranında uzaktan çalışma için yapılan yayınlar hakkında bilgilendirme ve eğitim etkinlik tanıtımları
yer almaktadır. Uzaktan çalışma ile birlikte sıklıkla kullanılan kelime ve kelime gruplarının performans,
verimlilik, kalıcı olmak, sağlık ve tükenmişlik olduğu görülmektedir. Çalışmanın uzaktan çalışma ile
ilgilenen araştırmacı, yönetici ve çalışanlar için yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Uzaktan Çalışma, Evden Çalışma, Sosyal Medya, Twitter, İçerik
Analizi

A RESEARCH ON TWITTER SHARES ON REMOTE WORKING DURING THE
COVID-19 PANDEMIC PERIOD

Abstract
Remote working, which has become widespread due to the Covid-19 pandemic, has been beneficial and
necessary for the health of employees in accordance with the conditions of the period. On the other hand,
there are aspects of remote working that need to be developed in terms of institutions and individuals,
and the needs vary according to individuals, institutions and sectors. In this study, it is aimed to understand
the contents of the shares for remote working on Twitter, one of the social media applications. In the study,
which was designed as qualitative, data were obtained retrospectively as of September 11, 2021. In the
shares, the identity of the sharer, the general content theme, the content and the words and phrases in
the content, the visuality, the feeling of the sharing are grouped. 50% of the data is included in working
remotely and 50% as working from home. Sharers are corporate companies with a rate of 66%. It was
determined that the general contents of the shares were made for informational and news purposes at a
rate of 54%. The contents of the posts include the results of remote work at a rate of 24%, information
about publications made for remote work at a rate of 19%, and educational event promotions. It is seen
that the words and phrases that are frequently used with remote work are performance, productivity,
permanence, health and burnout. It is thought that the study will be useful for researchers, managers and
employees who are interested in remote work.

Key Words: Covid-19, Remote Working, Work From Home, Social Media, Twitter, Content
Analysis
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Giriş
Teknolojideki gelişimin etkisi pek çok alanda görülmektedir. Teknolojik gelişmeler ile uygun olan
sektörler içinde kendilerini gelişimlere adapte edebilmiş şirketlerde uzaktan çalışma
uygulamaları bulunmaktadır. Koronavirüs Aralık 2019’ da Çin’ in Wuhan eyaletinden başlayarak
gelişmiş olup tüm dünyayı etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 itibari ile yüzondört
ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle pandemi olarak ilan etmiştir (BBC, 2020).
Virüsle mücadele açısından Sağlık Bakanlığı tarafından virüsün bulaşmasının engellenebilmesi
için vatandaşların evde kalmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları maske ve eldiven
kullanımına özen göstermeleri önerilmiştir (www.saglik.gov.tr). Dünya üzerindeki birçok ülkede
virüsün etkisinin görülmesi ile pek çok önlemin alınması gerekli olmuştur (Gilbert, vd. 2020:
871). Koronavirüs salgını ölümcül sonuçlar doğurması ve hızla yayılması nedeniyle halk sağlığı
tehdit etmekte olup hükümetler tarafından pek çok önlem alınması gerekli olmuştur (Kraemer
vd. 2020: 25).
Tüm dünyada ve Türkiye’ de salgın hastalıktan korunabilmek için önlemler uygulanmaya
başlanmıştır. Uygun sektör ve kurumlarda uzaktan çalışmaya başlanması da bu önlemler
arasında yer almaktadır. Uzaktan çalışma işçinin işveren tarafından yapılan iş organizasyonu
için iş görme edimini evde ya da teknolojik iletişim araçlarının vasıtası ile işyerinin dışında
yerine getirmesi ile yazılı kurulan iş ilişkisi olarak ifade edilmektedir. Uzaktan çalışmada klasik
işyeri tanımının dışında çalışanın çalıştığı yeri serbestçe belirlemesi ile uygulanan çalışma
sistemi bulunmaktadır. Uzaktan çalışmada ortaya çıkan gider ve masrafların teknolojik iş ile
ilgili araç ve gereçlerin işveren tarafından karşılanması ifade edilmektedir. Uzaktan çalışma
kapsamında çalışanların ücretlerinde kesinti ya da indirimin yapılmayacağı ifade edilmektedir.
Uzaktan çalışmanın 06.05.2016 tarihli 6715 sayılı kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan
değişiklikler sonucu düzenlenmiş ise de Koronavirüs salgını ile daha çok uygulama alanı
doğmuştur.

Salgın kapsamında işin niteliği gereği uzaktan çalışma yapılabilecek işler ve

çalışanlar için bu model teşvik edilmiştir (İSMMMO, 2021).
Uzaktan çalışma şekil açısından ortak bir ifade ile belirtilmemektedir. Tele çalışma, evden
çalışma, mobil çalışma home ofis gibi ifade şekilleri kullanılmakta olup ortak noktalarını esnek
çalışma yöntemi oluşturmaktadır (Gümrükçüoğlu, 2020: 155). Uzaktan çalışma yapılacak işte
mekanın önemi olmaksızın çıktıya dikkat edilmesidir (Ölçer, 2004: 146). Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) uzaktan çalışmayı çalışanın iş yerinde diğer çalışanlarla kişisel temasını ayırarak
teknoloji desteği ile işin merkezi ofislerden ve üretim tesislerinden uzak yerlerde işin yapıldığı
çalışma biçimi olarak ifade etmektedir (Görmüş, 2020: 485). Uzaktan çalışma modelinde
başarıyı yakalayabilmek için bilgi sistemlerinin yapısı, işyeri büyüklüğü ve takım çalışması
önemlidir (Ölçer, 204: 151).
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için esnek çalışma modellerini benimseme konusunda çalışmaları bulunmakta idi. Uzaktan
çalışma bazı şirketlerde denenmekle birlikte engelli hamile doğum yapmış çalışanlar için işe
adaptasyon sürecinde uygulanmakta idi. Koronavirüs salgını ile birlikte önlem amaçlı
kapanmaların da gereği uzaktan çalışma yaygınlaştı. Uzaktan çalışma 10.03.2021 tarih ve
31419 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile yasal bir statüye
kavuşarak çalışmanın çerçevesi belirlenmiştir.
Uzaktan çalışmanın şirketler ve çalışanlar için yararlı olacağının belirtildiği gibi her çalışanın ev
koşullarının uzaktan çalışmaya uygun olmayacağı internet sorunları yaşanabileceği uzaktan
çalışmanın çocuklu aileler için verimli olamayabileceği insanların sosyalleşmemesinden
kaynaklı sürekli kapalı ortamda olmalarının psikolojik ve hareketsizlik sonucunda fiziksel
olumsuzluklar da oluşturabileceği ifade edilmektedir (kplegal.com.tr). Kurumsal bağlılık, kurum
kültürü ve örgütsel öğrenme işe yabancılaşma da uzaktan çalışma ile birlikte ortaya çıkabilecek
değişiklikler arasında belirtilmektedir (Öztürkoğlu, 2013: 121). Uzaktan çalışmanın kısa ve uzun
vadede yararları ve zararları, çalışma metotları ile ilgili gelişime ihtiyaç duyulan noktalar, sektör,
kurum, birim bazında ortaya çıkacaktır.
Uzaktan çalışmanın çalışanlar ve işverenler için olumlu yönlerinin bulunduğu belirtilmektedir.
Çalışanlar için hazırlık aşaması, işe geliş gidiş sürelerinin azalması zaman kazanılmasına
olanak sağlamıştır. Çalışanın kazandığı zamanı kendisi için kullanması stres seviyesinde
azalmaya da sebep olmaktadır (Aksoy, 2012: 404). Çalışanın uzaktan çalışma ile işe geliş
gidiş masraflarının azalması, kıyafet masraflarının azalması tasarruf edebilmelerine olanak
sağlamıştır. Çalışanın iş yerinde sürekli baskı ve gözlem altında hissetmesi sebebi ile uzaktan
çalışmada suiistimal etmeyen kişilerde performans artışına sebep olmaktadır (Görücü, 2018:
285).
Evden çalışma ile kişi çalışma saatlerini ayarlayabilmektedir. Zamanın esnek olması ile
verimlilik artışı yaratmaktadır (Naktiyok, 2001: 49; Eyrenci ve Bakırcı, 2000: 16). İşverenler için
avantajlarına bakıldığında uzaktan çalışmanın verimlilik artışı, yer ve mekan açısından maliyet
düşüşü, motivasyon artışı, rapor ve işe devamsızlık sorunlarında azalma olduğu ifade
edilmektedir (Alkan Meşhur, 2007: 267). İşverenler açısından ofis harcamalarının azalması
öğle yemeği ve çay kahve giderlerinde düşüş de uzaktan çalışmanın avantajları arasında yer
almaktadır (Görücü, 2018: 296).
Çalışanlar ve işverenler açısından uzaktan çalışmanın olumsuz tarafları da bulunmaktadır.
Çalışanlar açısından bakıldığında çalışanların toplumdan uzak şekilde izole olarak çalışmaları
psikolojik açıdan rahatsızlık yaratmaktadır (Hobs ve Armstrong, 1998: 3). Çalışanların iş
arkadaşlarından uzak olmaları onlarla iletişimlerinin azalmaları iş ortamındaki iletişimi ve
karşılıklı etkileşimi düşürmekte bilgi alışverişi ve motivasyon açısından düşüşe sebep
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kendilerini bilgisayar başında tutmaları gerektiği inancına sebep olmaktadır (Görücü, 2018:
297).
Çalışanların sosyalleşememeleri, işyerinin gelişim hızına ayak uyduramamaları ve kariyer
konusunda geri kalmaları, iş yerine bağlılığın azalması, çalışanların ev ortamında sürekli
bölünmeleri ve odaklanamamaları, hareketsiz kalmaları sebebi ile fiziksel sorunların baş
göstermesi de uzaktan çalışmanın çalışanlar için dezavantajları arasında yer almaktadır (Kıcır,
2019: 183; Ward ve Shabba, 2001: 62). İşverenler için çalışanlara ulaşma ve iletişim kurma
uzaktan çalışma modeli ile zorlaşmaktadır (Ward ve Shabba, 2001: 61). Teknolojik açıdan
güvenlik zafiyetinin engellenmesi gerekmektedir (Gümrükçüoğlu, 2020: 200). Uzaktan çalışma
ile çalışanlarla iletişim halinde olmak ofiste çalışmalara göre daha zor olmakla birlikte
yöneticilerin çalışanlara toplantılarla ve düzenli aralıklarla diğer teknolojik ekipmanlarla
ulaşmalarını gerekli kılmaktadır.
Uzaktan çalışmanın beyaz yakalı çalışanlar üzerindeki etkilerinin incelendiği bir çalışmada
uzaktan çalışma ile teknik yetersizliklerin geliştirilmesi gerektiği, iş yükünün arttığı, çalışma
saatlerinin esnediği ve uzadığının, iş yeri disiplininin bozulduğu ifade edilmiştir. Uzaktan
çalışmanın olumlu yanlarında ise maddi ve zaman tasarrufu yapılabildiği, evle daha çok
ilgilenme fırsatının doğduğu, verimliliğin ve yaratıcılığım arttığı, rahat ve esnek sağlıklı ortamın
yakalanabildiği ifade edilmiştir (Akbaş Tuna ve Türkmendağ, 2020: 3246).
Uzaktan çalışmaya yönelik tespitler ve önerilerin belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada
çalışma sürelerinin esnekleşmesi ile özel hayat ve iş hayatının dengesinin etkilendiği, çalışanın
evde çalışması ile izolasyon nedeni ile ekip ruhunu yaşamaması ve yalnızlaştığı ifade
edilmektedir. Çalışanların çalışma sürecinde gözlemlenebilip takip edilebilmesi amacıyla
geliştirilen teknolojik ya da diğer uygulamaların kişisel verilerin ihlaline girmemesi için gerekli
tedbirleri alınması gerektiği ifade edilmektedir. Çalışmada yaygınlaşan uzaktan çalışma
modelinin sağladığı maliyet avantajı nedeni ile daha da yaygınlaşacağı öngörülmektedir
(Baycık vd, 2021: 1722). Uzaktan çalışmanın performansa etkisinin incelendiği bir çalışmada
uzaktan çalışmanın performansa olumlu etkisi olduğu ifade edilmektedir (Senel, 2021: 5).
Uzaktan çalışmanın çalışanlar için avantajlarının araştırıldığı bir çalışmada yaşam kalitesinin
artması, aile ilişkilerinin gelişmesi, işe gidip gelme maliyetinin düşmesi ve verimlilik artışı olumlu
çıktılar olarak ifade edilmektedir (Teo ve Lim, 1998: 253). İş yaşam dengesi ve uzaktan çalışma
için yapılan bir çalışmada esnek çalışma ortamı, ulaşım sorununun ortadan kalkması, işi bölen
unsurların kalmaması olarak olumlu yanlar belirtilirken iş ve özel yaşam dengesinin
belirsizleşmesi, hareketsizlik ve sosyal etkileşimin azalmasını da olumsuzluk olarak ifade
edilmektedir (Uysal ve Çayır Yılmaz, 2020: 26).
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edilmektedir. Salgının şartları gereği yaygınlaşan uzaktan çalışmanın elde edilen avantajları
sebebi ile uzun süre devam edeceği işverenlerin uzaktan çalışma modelleri için uygulamalar
ve değişiklikleri ihtiyaca göre şekillendirecekleri öngörülmektedir. Bu kapsamda bakıldığında
uzakta çalışma için sektörler şirketler ve çalışanlar açısından ihtiyaçların ortaya konulması,
uzaktan çalışma için gündemdeki konuların yakından izlenmesi önem teşkil etmektedir. Bu
çalışmada sosyal medya uygulamalarından Twitterda uzaktan çalışmaya yönelik içeriklerin
anlaşılması amaçlanmaktadır. Çalışma ile uzaktan çalışmaya yönelik ifade edilenlerin
belirlenmesi sağlanacaktır.

Uzaktan çalışmaya yönelik konuların anlaşılmasına olanak

sağlayan bu çalışmanın uzaktan çalışma ile ilgilenen araştırmacı, yönetici ve kurumlara yararlı
olacağı düşünülmektedir.

2.Araştırma
Sosyal medya uygulamalarından olan Twitterda uzaktan çalışmaya yönelik içeriklerin
anlaşılmasının amaçlandığı çalışmada 11 Eylül 2021 itibari ile geri dönük olarak veriler elde
edilmiştir. Twitterda verilen elde edilirken uzaktan çalışma, evden çalışma kelimeleri grup
olarak aratılmış olup aynı zamanda bu şekilde etiketlenen paylaşımlar da verilere eklenmiştir.
Mükerrer olmaması için her paylaşımın tek sefer sayılara verilere dahil edilmesi sağlanmıştır.
Çalışmanın araştırma sorusu aşağıdaki gibidir:

Twitterda uzaktan çalışma ile ilgili paylaşımların içerikleri nelerdir?

Paylaşımlar paylaşanın kimliği, genel konu, içerik konusu ve içerikteki kelime ve kelime grubu,
görsellik, paylaşım duygusu gruplandırılmıştır. Şekil 1’ de çalışmadaki veri toplama ve akış
değerlendirme diyagramı yer almaktadır.

Şekil
Twitterdan
paylaşımları
tespit etme

1:

Veri

Toplama

Belirlenen
temalara göre
gruplama

ve

Akış

Diyagramı

Yorumlama

Nitel çalışmalarda verilere gözlem, görüşme, doküman analizi yöntemleri ile ulaşılmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2008: s. 39). Nitel araştırmalar toplumsal benlik kabulü, bir bakış açısı
benimsenmesi, çalışma tasarımı, veri toplanması, veri analizi, veri yorumlanması ve
bilgilendirme aşamalarından oluşmaktadır (Neuman, 2012: s. 23). Nitel araştırmalar için
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(Baş ve Akturan, 2008: s. 118; Coffey ve Atkinson, 1996: s. 101). Nitel araştırmalar için
doküman incelemeleri araştırma konusunu içeren olgu ve olaylar hakkında bilgi veren yazılı
belge analizi ile yapılmaktadır. Nitel araştırmaların araştırmacılara zaman kazandırma şeklinde
yararı bulunmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: s. 188).
Nitel araştırmaların betimsel veya içerik analizi şeklinde yapıldığı ifade edilmektedir (Yıldırım
ve Şimşek, 2008: s. 223). Betimsel analizde farklı veri toplama yöntemleri ile ulaşılmış verilerin
önceden tespit edilmiş temalara göre özetlenip yorumlanması söz konusudur (Yıldırım ve
Şimşek, 2003: s. 105). İçerik analizi de veri kaynakları vasıtası ile ulaşılan verilerin
sınıflandırılması ve konu bazlı olarak kelime veya kelime gruplarının oluşturulması şeklinde
yapılmaktadır (Silverman, 2001: s. 85).

3.Bulgular
Paylaşım yapılan kelime gruplarının adetleri ve ağırlıkları Tablo 1’ de gösterilmektedir.
Tablo 1: Kelime Grupları

Kelime gurubu

Frekans

%

evden çalışma

100

50%

uzaktan çalışma

100

50%

Toplam

200

100%

Tablo 2’ de uzaktan çalışma için paylaşım yapanların kimlik türlerine yer verilmiştir.

Tablo 2: Kimlik
Kimlik

Frekans

%

bireysel

61

31%

dernek, vakıf

3

2%

kamu

5

3%

kurumsal

131

66%

Genel Toplam

200

100%

Paylaşımlara yönelik genel içerikler Tablo 3’ de gösterilmektedir.
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Genel içerik

Frekans

%

bilgilendirme, haber

107

54%

reklam, pazarlama

74

37%

fikir paylaşımı

10

5%

espri

9

5%

Genel Toplam

200

100%

Paylaşımlara yönelik içerikler Tablo 4’ de gösterilmektedir.
Tablo 4: İçerik
İçerik

Frekans

%

uzaktan çalışma sonuçları

48

24%

yapılan yayınlar

38

19%

eğitim, etkinlik tanıtımı

37

19%

uzaktan çalışma teknikleri

21

11%

ürün hizmet tanıtımı

18

9%

uzaktan çalışma yönetmeliği

9

5%

espri

9

5%

anket

8

4%

göç ve kira fiyatlama

6

3%

aşı gerekliliği

2

1%

uzaktan çalışma artışı

2

1%

ofise dönüş isteği

1

1%

şirket hataları

1

1%

Toplam

200

100%

Kimliklere göre paylaşımların genel içerikleri Tablo 5’ te gösterilmektedir.
Tablo 5: Kimliğe Göre Genel İçerik
dernek,
Genel içerik

bireysel %

bilgilendirme, haber

31

reklam, pazarlama

vakıf

%

kamu

%

kurumsal

%

Toplam

29% 1

1%

2

2%

73

68%

107

25

34% 0

0%

2

3%

47

64%

74

fikir paylaşımı

2

20% 2

20% 0

0%

6

60%

10

espri

3

33% 0

0%

11% 5

56%

9

Genel Toplam

61

3

1
5
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Paylaşımlarda reklam ve pazarlama konuları dışında uzaktan çalışmaya yönelik sıklıkla
kullanılan ilişkili kelimeler ve kelime grupları Tablo 6’ da gösterilmektedir.
Tablo 6: İlişkili kelimeler ve kelime grupları
Kelime ve Kelime grupları

Frekans

%

performans, verimlilik

20

19%

kalıcı olmak

14

14%

sağlık, tükenmişlik

10

10%

güvenlik

9

9%

maliyet, masraf

8

8%

yeni iş süreçleri, adaptasyon

8

8%

dijitalleşme

5

5%

hukuk, yönetmelik

5

5%

korona virüs sonrası iş hayatı

4

4%

kıyafet, giyim

4

4%

deneyim

3

3%

fazla çalışma, mesai

3

3%

iş yaşam dengesi

2

2%

uzaktan çalışma hataları

2

2%

diğer

6

6%

Genel Toplam

103

1%

Paylaşımların duyguları Tablo 7’ de gösterilmektedir.
Tablo 7. Paylaşım Duyguları
Duygu

Frekans

%

notr

165

83%

pozitif

24

12%

negatif

11

6%

Genel Toplam

200

100%

Tablo 8’ de paylaşımlara yönelik görsel kullanımına yer verilmektedir
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Görsel

Frekans

%

var

195

98%

yok

5

3%

Genel Toplam

200

100%

4.Tartışma Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada sosyal medya uygulamalarından Twitter’ da uzaktan çalışma ile ilgili
paylaşımların içeriklerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Uzaktan çalışma ile ilgili paylaşımların
anlaşılması için uzaktan çalışma ve evden çalışma kelime grupları için iletilen paylaşımlar veri
olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen verilerin %50’ si evden çalışma %50’si de
uzaktan çalışma olarak alınmıştır. Paylaşım yapanların kimlik türleri %66 oranında kurumsal,
%31 oranında bireysel olarak görülmektedir. Paylaşımların %54’ünün bilgilendirme ve haber,
%37’sinin reklam ve pazarlama amaçlı yapıldığı görülmektedir.

Paylaşımların içerikleri

incelendiğinde %24 uzaktan çalışma sonuçları, %19 oranında uzaktan çalışma için yapılan
yayınlar ve eğitim etkinlik tanıtımları, %11 oranında uzaktan çalışma teknikleri için yapıldıkları
görülmektedir.

Uzaktan çalışmaya yönelik paylaşımların daha çok kurumlar tarafından bilgilendirme ve haber,
reklam ve pazarlama amaçlı yapıldığı görülmektedir. Uzaktan çalışma ile ilgili reklam ve
pazarlamaya yönelik iletilerin dışında kalan iletilerin kelime ve kelime gruplarına bakıldığında
sıklıkla kullanılanların performans, verimlilik, kalıcı olmak, sağlık, tükenmişlik, güvenlik, maliyet
ve tasarruf olduğu görülmektedir. Uzaktan çalışma ile ilgili paylaşımların duygularının daha çok
nötr olduğu görülmektedir. Uzaktan çalışma için paylaşılan iletilerin çoğunluğunda görsel
kullanılmıştır.
Koronavirüs salgını ile birlikte hızlı şekilde hayata geçirilen uzaktan çalışma toplum sağlığı
açısından yararlı olmaktadır. Kurumların ve bireylerin uzaktan çalışma için görüşleri gelecekte
şekillenecek olan uzaktan çalışma uygulamaları açısından yönlendirici olacaktır. Bu çalışmada
da sosyal medya üzerinden uzaktan çalışma ile ilgili paylaşımların içerikleri görülmektedir.
Kurumların uzaktan çalışmaya yönelik daha çok ürün ve hizmet sunumları bulunmakla birlikte
bu alanda yayınlanan yazı içerik makale hakkında haber vermek amaçlı da Twitter
kullanılmıştır.

Gerek

kurumlar

gerekse bireyler

için uzaktan

çalışma uygulamaları

derinlemesine anlaşılmak istenmektedir. Uzaktan çalışma ile birlikte ele alınan kelime ve kelime
gruplarına göre kurumlar ve bireylerin daha çok uzaktan çalışma ile performans ve verimlilik
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ifade etmek mümkündür. Kurumların ve bireylerin uzaktan çalışma için somut performans
ölçüm süreçlerini geliştirmeleri gerekmektedir.
Uzaktan çalışmanın kurumlar için maliyet açısından yararlı olduğu çalışanlar açısından
giderlerin karşılanması açısından ihtiyaçlar olduğu belirtilmektedir. Sağlık açısından uzaktan
çalışmanın koronavirüs pandemisi için bir korunma tedbiri olması bakımından yararlı
çalışanların sürekli ev ortamında olması nedeni ile tükenmişlik gibi psikolojik ve bedensel
sorunlara da yol açtığı ifadeler arasındadır. Uzaktan çalışma ile birlikte güvenlik tedbirleri de
kurumlar açısından yol alınması gereken konular arasında olup sıklıkla geçen ifadeler arasında
yer almaktadır. Çalışmanın bulguları uzaktan çalışma için yapılan çalışmaların bulguları ile
benzerlik sergilemektedir. Çalışanlar ve işverenler açısından uzaktan çalışma ile ilgili konularda
uzaktan çalışmanın avantajları ve dezavantajları uzaktan çalışmaya yönelik ihtiyaçlar
iletilmektedir.
Uzaktan çalışma modelinin çalışanlar ve işverenler için yararını artırması için bundan sonraki
araştırmalarda farklı dönemlerde farklı sosyal medya uygulamalarındaki paylaşımların da
analizi uzaktan çalışmanın kurumlar bireyler ve diğer paydaşlar açısından anlaşılmasına olanak
sağlayacaktır. Çalışmanın verilerinin uzaktan çalışma ile ilgili ifade edilenlerin gruplanarak
anlaşılmasına olanak sağlaması açısından alanla ilgilenen araştırmacı yönetici ve çalışanlara
yararlı olacağı düşünülmektedir.
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COVID-19 and India: A Tragedies
Ananda Majumdar
Faculty of Education, The University of Alberta, Canada

Abstract: From Wuhan, the capital city of Hubei province, China, COVID-19 has stank worldwide in a
short period. India is the second-most populous country in the world next to China, has seen its disaster
through the outbreak of the second wave of the pandemic in 2021. COVID-19 has shown its various
symptoms and names such as Delta variant through which Indian cities and villages had been ruined and
then spread globally as well. Currently estimated 33,200,877 confirmed cases, 442,350 had died, and
32,358,246 has recovered in India. Kerala, a southern state of India has been affected most, then it has
spread all over India. The poor medical infrastructure, lack of awareness and human error and poor law
and order are few reasons that India could not be able to control it. Because of her geographical size and
population and regional bio-diverse influences, other South Asian countries have been affected as well.
In this situation banning international borders and transportation with other South Asian neighbours did
not work due to unbound border geographically. This paper aims to study the COVID-19 situation in
India. The methodology has been organized through documentary analysis. The outcome of this paper
will focus on and will estimate the current scenario of India and the measures that had been taken by the
policymakers. The feature question is how does India recover from this disaster?

Keywords: COVID-19, India, South Asia, Delta, Serum Institute, Indian Council of Medical
Research (ICMR), Vaccine, Test Kit, Social Distance, Lockdown.

Introduction: The novel coronavirus disease (COVID-19) has been affected globally by
spreading from China. 1 An estimated 6.9 million people have been affected by this virus
globally. Estimated 400000 people sacrifice their lives globally. 2On June 9, 2020, reported
were coming from the United States, Brazil, and Russia, while some nations like China and
South Korea have successfully crushed the pandemic curve. With a population of estimated
1.3 billion people, India is one of the biggest epicentres of COVID-19. Population density, poor
socio-economic conditions and poor health structure make India vulnerable to tackle this
catastrophe. Coronavirus broke people and countries mentally and economically. A developing
country like India and its people suffers from unemployment and hunger due to 68 days of fourphased lockdown starting from 24th March to 31st May 2020 to dealing with COVID-19. In the
beginning coronavirus cases in India occurred through foreign connections instead of spreading
within India. 3The first three infections cased came out on 30th January and 3rd February 2020
in Kerala as they were returning from Wuhan, China. On 3rd March, 2020two more cases were
reported. Few other cases were observed in Jaipur, Rajasthan. The Ministry of Health and
Family Welfare (MoHFW) 4 issued travel restrictions which were like the past pandemics such
as SARS, Ebola etc. Self-quarantine had been imposed as well for the protection of the people.

COVID-19 Pandemic in India: Present Scenario and a Steep Climb Ahead. India’s response to COVID19. Paragraph 1st.
2 COVID-19 Pandemic in India: Present Scenario and a Steep Climb Ahead. India’s response to COVID19. Paragraph 1st.
3 How India is dealing with the COVID-19 pandemic. How coronavirus spread to and in India. Paragraph
1st.
4 How India is dealing with the COVID-19 pandemic. How coronavirus spread to and in India. Paragraph
1st.
1
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March India’s Prime Minister Narendra Modi called people to follow 14 hours of Janata curfew
in India. on 24th March 21 days lockdown started in India as its first phase. Then it has been
extended until 31st May as its 2nd phase. 6India imposed quarantine law (“How India is dealing
with COVID-19 pandemic,” 2020) under the Epidemic Disease Act, 1897. This legislation
allowed state and country to check people travelling by transportation such as air, railways etc.
Cases in India were increasing rapidly since its first report on 31 st January 2020. By 15th March
2020, it reached 107 cases. By 30th March India’s COVID-19 case was crossing more than a
thousand. India was controlling the situation well throughout its lockdowns, but at the end of all
lockdowns COVID-19 cases reached estimated 7190648 along with 5401 deaths. As of 11th
July 2020, India was the 3rd most COVID-19 infected country in the world with active cases
estimated at 2922588 active cases, along with 534620 cured patients who had been discharged
from hospitals and estimates 22674 deaths.
Literature Review: This paper has discussed India’s COVID-19 scenario throughout its first
wave, second wave and the possibilities of the third wave. The discussion has a brief review of
the global Pandemic scenario and its comparison with India. The discussion has gone through
India’s socio-economic conditions, the problem of the population as its barrier to control this
catastrophic scenario. Many criticisms have been discussed as well. India’s major population
is below the poverty line; therefore, it is an economic disaster for them to come back. The
migrant working force was another area that lost their jobs and fall into extreme economic hard
conditions. The COVID-19 scenario in India is very bad currently. Therefore, government and
people must be more aware of and thus they must take their protection for survival.
Policymakers must rethink countries' structural construction for faster and better response
during any disaster such as COVID-19 response for the citizens and must postpone election
campaigns during this pandemic. India is the largest democratic structural country and during
the election campaign, a big crowd gather to listen to their leaders which is harmful and helpful
enough to spread the COVID-19 pandemic. Therefore, they must rethink their entire operating
system to run the country. Otherwise saving human life in the Indian scenario will be ruined.
Methodology: The 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).

5

How India is dealing with the COVID-19 pandemic. How coronavirus spread to and in India. Paragraph
2nd.
6 How India is dealing with the COVID-19 pandemic. How coronavirus spread to and in India. Paragraph
2nd.
7 How India is dealing with the COVID-19 pandemic. How coronavirus spread to and in India. Paragraph
2nd.
8 How India is dealing with the COVID-19 pandemic. How coronavirus spread to and in India. Paragraph
2nd.
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9

The growth of COVID victims is exceptional daily since March 2021. The Country has reported
estimated 10400000 new cases on May 1st, 2021 (Kuppalli et al., 2021). The actual number is
more than this estimated number due to poor access to testing, lack of hospital facilities, lack
of nutritional system, and fear and shame among Indians. India could reach an estimated more
than a 11a million COVID-19 cased every day with more than a million deaths by August 1 st,
2021(Kuppalli et al., 2021). India earlier provided vaccines to other countries; it is, therefore, a
time to help India from other countries as well.

12Lancet

COVID-19 Commission India Taskforce

(Kuppalli et al., 2021) is a welfare organization that has been suggested to help India through
various steps. According to them (Kuppalli et al., 2021) medical preparedness is one of the
sides through which medical services demand has to be prepared; primary and home care has
to be supervised for patients; preparedness on medical supply has to be done for future
catastrophe; training for the medical trainees has to be prepared; setting-up oxygen generating
plants have to be implemented; staffs must be equipped with high quality personal protective
equipment; supporting state-level estimations of demand needs to be prepared; priorities of a
vulnerable population (Kuppalli et al., 2021) etc. For life safety, India needs expanding of her
health care capability. It needs more ventilators, oxygen, medications, and SARS-COV-2 rapid
diagnostic test (RDT’s)13. Other countries should help India by proving COVID-19 vaccines.
The Serum Institute of India is one of the major producers of COVAX14. India’s catastrophe has
forced the country to vaccinated Indian’s oversupply COVAX with the vaccine. Therefore, India
has stooped exporting vaccines in South Asian neighbouring countries along with overseas
countries. Developed countries can help India by research pandemics. A country like the United
States, Canada should provide technical assistance and training materials for ground people.
Global agencies can help India through working with Indian states and local agencies with the
logistics of safeguarding and moving resources from one to another state. Resources like
oxygen canisters, oxygen concentrators, medications, quarantine centres should be on a
priority basis in every Indian state. India’s COVID-19 scenario could become a regional
catastrophe. Therefore, initiatives like strengthening of observation system, travel restriction,
mandatory quarantine must be implemented by other countries of South Asia to help the control
of the pandemic. It had an economic impact on the Gross Domestic Production (GDP). In 201920 Reserve Bank of India

15

declared India’s GDP growth estimated 6.2 % (Gopalan & Misra,

2020). According to the forecast of the International Monetary Fund India’s growth rate may be

India’s COVID-19 crisis: A Call for international action. Paragraph 1 st.
India’s COVID-19 crisis: A Call for international action. Paragraph 1 st.
11 India’s COVID-19 crisis: A Call for international action. Paragraph 1 st
12 India’s COVID-19 crisis: A Call for international action. Paragraph 2nd.
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COVID-19 pandemic and challenges for socio-economic issues, healthcare, and National Health
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would be severely affected due to the long lockdown for the protection of COVID-19. The fall of
economic growth had affected India’s lower socio-economic class. The images of migrant
labourer’s and their destination from the cities on foot during the lockdown were real poor
phenomena of the Indian diaspora 17 .

18 An

estimated $139 billion (1042500 crores Indian

Rupee) was sent to South Asian countries by their migrant workers from overseas. Remittance
by the migrant workers to their home countries is a lucrative way of countries' economic
contribution; through which many countries have profited. But due to the pandemic situation
remittance had been decreased to those countries because of uncertain work conditions
overseas and the vulnerable situation of migrant workers of their destination countries. Poverty
in India is in full swing; the pandemic has affected India’s economy tremendously. It has been
indicated that poverty in India will rise through various scenarios in the context of COVID-19.
19It

will be pushing more population below the poverty line (Gopalan & Misra, 2020); inequalities

in social and economic sectors will be increasing through which health and nutrition will be
affecting as well.

20 Socially

and culturally India's communities are interdependence both

emotionally and economically. They live together as a joint family which will increase the cases
of a pandemic due to close co-existence, crowded housing, physical interaction etc. The lack
of proper food safety is another issue in India, and it has increased due to inadequate and
unequal distribution. As a result of the long lockdown, the problem of malnutrition has been
rising. Food Corporation of India recently assigned an estimated 12.96 metric tonnes of food
grains under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna (PMGKAY) 21 (Gopalan & Misra, 2020). It
is an initiative by the Government of India against the fight with COVID-19-Pandemic. COVID19 has the potential for the disruption of the health system. The duration of lockdown in India
has increased the deterioration of glycaemic 22 control in patients with diabetes (Gopalan &
Misra, 2020). It has also increased the number of diabetic patients. The impact of COVID-19
was a long lockdown, through which weight of the body gained because of limited physical
activities, increase snacking and ingesting of calorie-dense food. Throughout the research over
Indian health sector, it has been explored that

23carbohydrate

16

ingesting has been increased

COVID-19 pandemic and challenges for socio-economic issues, healthcare, and National
Programs in India. The economic impact. Paragraph 1 st.
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Programs in India. The economic impact. Paragraph 2 nd.
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Programs in India. The economic impact. Paragraph 2nd.
19 COVID-19 pandemic and challenges for socio-economic issues, healthcare, and National
Programs in India. The economic impact. Paragraph 3 rd.
20 COVID-19 pandemic and challenges for socio-economic issues, healthcare, and National
Programs in India. Social and Cultural Challenges. Paragraph 1 st.
21 COVID-19 pandemic and challenges for socio-economic issues, healthcare, and National
Programs in India. Social and Cultural Challenges. Paragraph 2 nd.
22 COVID-19 pandemic and challenges for socio-economic issues, healthcare, and National
Programs in India. Impact on health, prevalent diseases, and National program. Paragraph 2 nd.
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It has been indicated that weight gain and overweightness (Gopalan & Misra, 2020) will
increase the risk of the development of diabetes and cardiovascular disease. Due to the effect
of COVID-19, diseases like the Human Immunodeficiency Virus (HIV) 25, TB, Malaria related
diseases will be increasing in India. HIV may be increased estimated 10%, TB estimated 20%
and malaria-related diseases estimated 30% (Gopalan & Misra, 2020). However, along with
several weaknesses in the Indian scenario against the fighting with Corona Virus, there are
many positive initiatives have been observed. International orders have been shut and
nationwide lockdown had been inflicted. According to

26

Oxford COVID-19 Government

Response Tracker (Pal & Yadav, 2020) India’s response has been rated one of the most
rigorous in the world, that has been exceeding the United States, Brazil, Germany, France,
Italy, and the United Kingdom. Due to timely lockdown, it would have had estimated

27820,000

cased by the end of April 15th, 2020. On the opposite, the reported cases were estimated
2811,438

by the end of April 15th, thereby preventing more than 800000 cases. By the end of

May 2020 estimates cases were 13884529. 30The COVID-19 testing rates have been increased
from 0.02 per 1000 people in late March to an estimated 3.28 per 1000 people in June 2020.
Until June 9th, 2020, an estimated 49611631 samples have been tested for COVID-19. 32ICMR
(Indian Council of Medical Research) has advocated for the use of inspection tests such as
TrueNat and Cartridge-Based Nucleic Acid Amplification Test (CBNAAT), Cepheid Xpert
Xpress SARS-CoV2 (Pal & Yadav, 2020). ICMR has been approved for the use of 17RT-PCR
kits. Antibody kits have been used as well for observation reasons.

33Testing

up by an estimated 553 government and 231 private laboratories in India.

has been climbed

34The

government of

India has founded over 600 COVID-19 services centre all over India and the Indian Railways
have rehabilitated 375 coaches into isolation wards. India’s main problem is its population which
has made the fight against COVID-19 a challenge. The population density is almost three times
that of China (Pal & Yadav, 2020). In the urban slums, population density may exceed more

24
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scenario is impossible in India.

36 An

estimated 140 million people in India are daily wage

migrant labourers and they had been forced to go back to their home destination from all over
India without any government transportation facilities. Many workers died on the road during
returning home in the context of lockdown. It was therefore a physical and mental hardship for
those workers who were trying to return home by walking from one state to another state on
Indian national highways, and railway tracks. 37People were participating in massive religious
gatherings (Pal & Yadav, 2020), people were also hiding their travel history to escape isolation.
Those problems were a barrier for India to check the COVID-19-Pandemic. India has 0.8
doctors per 1000 population as against Italy’s 4.1 doctors per 1000 people, China’s 1.8 per
1000 people, Spain’s 4. 1 per 1000 people, Iran's 1.1 per 1000 people and the United States
2.6 per 1000 people. The shortages of doctors in India can not be made up overnight. Natural
calamities in India are a common disaster year long. The eastern states of West Bengal and
Odisha had been hit by a cyclone name Amphan38, where people have been saved and placed
in cyclone centre. In this scenario, social distancing was not possible. India’s
hydroxychloroquine drug helped for some benefit in COVID-19-Pandemic ad its largest
producer in the world. The first wave of the COVID-19 pandemic was not that deadly as the
second wave in India. The second wave which was started in March 2021 was a ruin for the
nationwide. 39Daily coronavirus infections had risen for 19 days in a row (Ramchandran, 2021).
The daily caseload was estimated at 4700040 and the total case was around 50000041. The
second wave had spread over states of India such as in

42Maharashtra

estimated 40,414 new

cases, followed by 43Karnataka estimates 3,082. Maharashtra was the contributor of maximum
cases on most days but during the first wave it did not exceed
wave, Maharashtra was contributing over

4560

4440

percent. During the second

percent of daily new infections. In this scenario,

the optimism was to keep down the fatalities. Its case fatality ratio was low compared to other
counties such as Brazil and Italy.

46The

case was falling from an estimated 1.75 percent in July

2020 to an estimated 1.4 percent in December 2020; then an estimated 0.79 percent in
February 2021 to 0.59 in March 2021 (Ramchandran, 2021). Though the second wave’s
35
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scenario. It has vaccinated estimated 4760 million people along with elders who were above 60
years of age, frontline health workers and above 4845 years old people with co-illness. The
process however was slow due to malfunctions in the registration system, shortfall of vaccines
in some states and the doubt among the public over the vaccination process and its value. On
the other side, India had provided over 60 million49 doses of vaccines to estimates 75 countries
globally. This supply schedules had been calibrated to other countries due to its national
supplies. However, supplying to other countries has not been ban, it will be delayed until the
supply situation soothes in India. people od India are careless yet even their consciousness. A
survey showed that an estimated 90 percent of the people are aware of the need to wear a
mask, but an estimated 44 percent are using the mask as their protection. 50By October 2021,
the third wave of coronavirus can hit India. Although (Sarkar, 2021) it will be better contained
by the government than the second wave, it will still be a threat for Indian people according to
a Reuters poll of medical experts51. A survey of 40 healthcare professionals, scientists, doctors,
and professors around the world showed that the significant vaccination will likely provide some
relief to a fresh outbreak. An estimated 85 percent of the defendants predicted that the third
wave of the COVID-19 will be in October, including three forecasts in September, and between
November and February 2022. According to Dr. Randeep Guleria, Director at All India Institute
of Medical Sciences (AIIMS)52 “It will be more controlled, as cases will be much less because
more vaccinations would have been rolled out and there would be some degree of natural
immunity from the second-wave” (Sarkar, 2021). However,

53only

5 percent of people of India

are fully vaccinated currently of its estimated 950 million eligible people. Therefore, the third
wave is a danger for many millions of vulnerable Indians who are still not fully vaccinated.
Healthcare professionals have expressed that the process of vaccination will go forward faster
than before, but they warned early elimination of restrictions as some states of India have
already opened everything for the people. Two third of the experts cautioned about children
and those who are under 18 years of age most at risk in a potential third wave in India.
According to Dr. Devi Shetty, a Cardiologist at Narayana Health, and an advisor to the
Karnataka government pandemic response planning

54“If

children get infected in large numbers

and we are not prepared, there is nothing you can do at the last minute” (Sarkar, 2021). He
also mentioned that 55“It will be a whole different problem as the country has very, very few
pediatric intensive care unit beds, and that is going to be a disaster”.
Conclusion: The feature question is how does India recover from this disaster? Recover from
this pandemic is a matter of patience. Taking precautions such as social distancing, faster
47
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kit, social campaign for the consciousness of the people and social and economic responsibility
by the government for the people of India may solve this problem. According to Robert Gallo,
who is the director of the Institute of Human Virology at the University of Maryland and
international scientific advisor, Global Virus Network 56“COVID-19 is a solvable problem, as
obviously it was easy to get a solvable vaccine. In two years, India likely will develop herd
immunity through vaccine and exposure of the disease” (Sarkar, 2021). India’s population and
poor socio-economic conditions are its barriers to the battle against COVID-19. However, many
steps from the beginning of the disaster had been taken by the initiative of the government.
57As

a precautionary step, many Indian states have acted by imposing night curfews from an

estimated 10 pm to the next morning at 5-6 am. On the other side, the government has supplied
continuously for people engaged in necessary services. The Indian state of Maharashtra
launched an e-pass system to control the crowd. The e-pass was for those people who were in
extreme emergencies for travelling outside and inside Maharashtra. Some state governments
have made a mandatory process to carry negative RT-PCR58 test for travelling passengers
within states of India. 59Since May 2021. Vaccination has been opened for all Indians aged 18
and above. Through the access of vaccine strategies in place more India's will be immunized
against the disreputable COVID-19 virus, and thus recover from this disaster through the
elimination of future waves and for all a return of normalcy.

60The

Central Government of India

planned an oxygen quota for all Indian states. Government (Steps Taken by the Government
to Fight Coronavirus in India, 2020) has requested India’s steelmakers to increase oxygen
production at their factories. The Steel Authority of India (a state-owned organization) provided
an estimated 35000 tons of oxygen by April itself 61. For financial security, the Government of
India launched a scheme for front-line public health workers, called the "Garib Kalyan Insurance
Scheme".62 The policy covers those families who have lost their lives on COVID-19 connected
jobs.
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN ARKEOLOJİK ALANLARA ETKİSİ:
AİZANOİ ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ
Sinan Özcan
Arkeoloji Eğitmeni, Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu, Türkiye
Semagül Yalçın
Fatih Yılmaz
Uzm. Arkeolog-Restoratör, FYK Yapı Restorasyon Firması- Firma Sahibi, Türkiye
ÖZET
Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan COVID-19, hızlı bir şekilde
tüm dünyaya yayılmıştır. Bu durum, corona virüslerinin sebep olduğu ilk pandemi olarak kayıtlara
geçmiştir. Türkiye’de ise 11 Mart 2020 tarihinde ilk pozitif vakanın belirlenmesiyle başlayan salgın, etkisini
günden güne arttırarak devam etmektedir. Bu virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte birçok ülkede ve
Türkiye’de COVID-19 ile ilgili çalışmalar yapılmaya ve tedbirler uygulanmaya başlanmıştır.
İlk tedbirlerin alınarak günümüze kadar devam ettiği bu süreçte, en temel özelliklerinden biri insanları bir
araya getirmek olan kültür, sanat ve turizm alanı ise halen çok zor bir dönemden geçmektedir. 2020 ve
2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün himayesinde
gerçekleştirilen kazı, araştırma ve laboratuvar çalışmalarında ise birçok tedbir ve kısıtlama uygulanmıştır.
Bu bağlamda Aizanoi Antik Kentinde, 2011 yılında Bakanlar Kurulu’nun 02.05.2011 tarihli ve 2011/1815
sayılı kararı ile Pamukkale Üniversitesi adına Prof. Dr. Elif Özer tarafından yürütülmüştür. 2020 kazı
sezonunda gerçekleştirilen kazı, araştırma ve laboratuvar çalışmaları da bu süreçte küçük bir ekiple
gerekli tedbirlere uyularak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Turizm, Arkeoloji, Kazı, Aizanoi, Antik Kent, Covid-19.
ABSTRACT
COVID-19, which emerged in late 2019 in the city of Wuhan, Hubei province of China, has spread rapidly
all over the world. This situation was recorded as the first pandemic caused by corona viruses. In Turkey,
the epidemic, which started with the determination of the first positive case on March 11, 2020, continues
to increase its impact day by day. With the emergence of this virus, studies on COVID-19 and measures
have been started to be implemented in many countries and Turkey.
In this process, where the first measures have been taken and continued until today, the field of culture,
art and tourism, one of the most basic features of which is to bring people together, is still going through
a very difficult period. In 2020 and 2021, many precautions and restrictions were applied in the excavation,
research and laboratory studies carried out under the auspices of the General Directorate of Cultural
Heritage and Museums of the Ministry of Culture and Tourism. In this context, in the ancient city of Aizanoi,
with the decision of the Council of Ministers dated 02.05.2011 and numbered 2011/1815, on behalf of
Pamukkale University, Prof. Dr. It was conducted by Elif Özer. Excavation, research and laboratory
studies carried out in the 2020 excavation season were also carried out with a small team in compliance
with the necessary precautions.

Keywords: Culture, Tourism, Archeology, Excavation, Aizanoi, Ancient City, Covid-19.
Giriş
Covid-19 Pandemisinin Kültürel ve Sosyal Etkileri
Sanayi Devrimi sonrası teknoloji, insanlığı çabanın ve iş gücünün az olduğu yeni bir kültür
kompleksi içine sürüklemiştir (Güven, 2020: 84). Kültürel değerler açısından insanlığın
tekelleştirilmesi somut ve somut olmayan kültürün tam tersine teknoloji ile kültürel ve toplumsal
değerleri belirli noktalarda etki altına almıştır (Özdemir, 2019: 208). Gelişen bu duruma karşılık
çeşitli anlam karmaşalarının ve değerlerin ortaya çıkması XIX. yüzyıl kültür çalışmalarının temel
paradigması olan kültürlerin bitme tehlikesi ve ırklar arası farkın kalmaması olarak
sonuçlanmıştır (Güven, 2020: 85). Güven (2020)’e göre bunun nedeni “hızla değişen dünyada
kimlik etrafında şekillenen ve kendi içerisinde birden fazla sosyal gerçekliliğe gönderme yapan
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Bu anlamda geleneği yaşatmak ve korumak bilhassa kültürel kimliği de korumak olarak
değerlendirilmektedir. Özellikle XX.yüzyılın son çeyreğinde kültürü koruma düşüncesi ortaya
çıkmış ve sonrasında da UNESCO kapsamında dünya genelinde çeşitli anlaşmalar
imzalanarak bir duyarlılık oluşturulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda da toplumların kültürlerini
koruma ve kültürel bilinci yükseltme amacı oluşturulmaya çalışılmıştır (Oğuz, 2018: 42). Covid19, yeryüzünde yaşayan bütün insanların sağlığını tehdit eden bulaşıcı bir hastalık olması
sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Dolayısıyla
tesirini ulusal ve uluslararası ekonomide ve diğer birçok alanda da süreç içerisinde
hissettirmiştir. Covid-19 sürecinde dünyanın üzücü bir şekilde sosyal izolasyona girmesi, insan
üretimi olan ve medenileşmenin önemli bir aşaması olan sanayileşmeyi ve beraberindeki birçok
alanı daha fonksiyonel hale getirmiştir. Covid-19 pandemisi sonrası insanların tüketim ve
yaşam standartlarının değişmesi, bazı ürünlerin satışlarını da etkilemeye başlamıştır.
Covid-19 Pandemisinin kültür üzerinde oluşturduğu yeni durumla ilgili Güven (2020),
“…akademide şu ana kadar özellikle sanayi devrimi ve bilgi çağı merkezli olarak ifade edilen
kültürün tek tipleşmesi, evrensel kültür ya da tek tipleşme şeklindeki söylemlerin dışında bir
tavrı doğurmuş olmasıdır.” (Güven, 2020: 88) diyerek, Covid-19’a bağlı bu değişimin toplumsal
boyutunu ortaya koymuştur. İlerleyen süreçlerde Covid-19 sonrası gelişmişlik kavramı
üzerinden kültür, kültür aktarımının boyutu hangi şekillerde, nasıl devam ettirileceği soruları bir
gündem yaratmıştır.
Covid-19 ile farklı bir yaşam tarzının başlangıcı olan bu dönemde kültür ve sanat alanı zor bir
dönemden geçmektedir. Sinemalardan tiyatroya, basımevlerinden müzelere kültürün ve
sanatın üretimine katkıda bulunan pek çok kurum ya da kişi faaliyetlerine ara vermek ya da iptal
etmek zorunda kalmışlardır(URL-1). T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
tarafından, 2-4 Nisan 2020 tarihlerinde kültür-sanat alanına dair yaptığı açıklamalarda,
“Arkeolog ve sanat tarihçilerine yönelik olarak, ören yerlerinde daha önce 45-60 gün civarı
süren kazı çalışmaları bütün yıla yayılarak 12 aylık kazı destek programları başlatılmıştır.
Bakanlığa başvuran kazı başkanlıklarına en az 5 adet arkeolog ve 2 adet sanat tarihçisi
bulundurma şartına bağlı olarak aylık destek verilmektedir. 2019 yılında 20 tane ören yerine
ilişkin başlatılan bu çalışma, 2020 yılında 62 ören yerine çıkarılmıştır, 2021 yılında ise toplam
122 tane olması öngörülmüştür. Böylelikle 600 arkeolog ve 240 sanat tarihçisi için kazı
başkanlıkları üzerinden istihdam yaratılacaktır. Müzelere yönelik çalışmalar kapsamında,
sanalmuze.gov.tr hayata geçirilmiştir. Sanal müzelerin sayısı artırılarak ileride dijital
platformlarda yeni sanal müzeler hizmete sunulmuştur.” diyerek kültür, sanat ve arkeoloji ile
ilgili süreç hakkında bilgi vermiştir (URL-2).
Covid-19 Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Arkeolojik Alanlarda Almış Olduğu
Tedbirler
Dünya çapında etkili olan ve ülkemizde de uzun süredir yaygın bir şekilde varlığını sürdüren
korona virüs tehdidi kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından,
kütüphaneler, müzeler ve arkeolojik kazı çalışmalarında alınacak tedbirler ve söz konusu
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sanat alanına dair yapılan açıklamalara yansıdığı görülmektedir.
Ayrıca kültür ve sanat alanı ile birlikte turizm alanlarında da faaliyet gösteren tüm kurum ve
kuruluşlar olan konaklama tesislerinde, yeme-içme tesislerinde, deniz turizmi tesis ve araçları
ile turizm amaçlı sportif faaliyetlerde, turist rehberliği hizmetinde ile kültür ve sanat tesislerinde
süreç içerisinde hem korona virüs tedbirleri kapsamında hem de ilerleyen aşamalarda kontrollü
normalleşme tedbirleri hakkında genelgeler yayınlanmıştır.
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 28.08.2020 tarihinde arkeolojik alanlar ve kazı
çalışmalarında Covid-19’a yönelik tedbirler konulu genelgesinde; dünya çapında etkili olan
korona virüs etkileri kapsamında son zamanlarda dünya ve ülkemiz çapında artış gösteren vaka
sayıları çerçevesinde yeni değerlendirmeler yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu kapsamda,
Sağlık Bakanlığı’nca ve yerel kurumlarca alınan tedbirlere ek olarak arkeolojik kazı alanları
özelinde detaylı tedbirleri içeren bildiri tüm kazı başkanlıklarına bildirilmiştir (URL-3). Öncelikle
kazı alanları ve istasyonları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede;
1-

Kazı

evleri,

istasyonları

ve

laboratuvarlarında

alınabilecek tüm dezenfeksiyon tedbirleri

ihtiyaç

duyulan

çalışmaların

ile beraber yürütülmesi, kalabalık ekipli

çalışmalardan kaçınılması, çevreyle olan münasebetlerin en aza indirilmesi ve mümkün
olduğunca çalışma ekibindeki kişi sayısının azaltılarak zorunlu olmadıkça ekiplere yeni ekip
üyesi katılımının durdurulması,
2-

Kazı evleri,

istasyonları,

laboratuvarları

için

ziyaretçi

kabul edilmemesi,

planlı

toplantı, konferans veya yerel halka yönelik eğitim faaliyetleri gibi etkinlik ve ziyaretlerin
ertelenmesi tedbirlerine devam edilmesi,
3- Salgından etkilenmiş bir ekip üyesinin bütün bir ekibi etkileyebileceği, izolasyon şartları
konusunda sıkıntı olabilecek kazı evleri ve istasyonlarımızda yaşam şartlarının salgınla
mücadeleleri ve mevcut ekip üyelerinin her türden sağlık durumunu da olumsuz yönde
etkileyebileceğinin dikkate alınması,
4- Mevcut ekip üyelerinin ve uzmanların dış temastan kaçınması konusunda uyarılması, yıllık
çalışma programlarının sürelerinin zorunlu haller dışında uzatılmaması ve genel olarak Sağlık
Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile yerel yetkili birimlerin talimat ve tedbir uygulamalarına
azami ve hassasiyet uyulması hususları bildirilmiştir (URL-3).
Kazı Evlerinde çalışma süreleri boyunca yaşayan arkeolog, restoratör, sanat tarihçisi, mimar
ve öğretim üyelerinin konakladıkları odalarda korona virüs tedbirleri kapsamında azami iki kişi
kalacak şekilde düzenlemeye gidilmesi ve 2020 yılı çalışmalarında dışarı ile temasın
azaltılması ve kazı evi nüfusunun en aza indirgenmesi amacıyla stajyer öğrencilerin
katılımlarının sınırlandırılması gerekliliği de bildirilmiştir.
Bununla birlikte kontrollü normalleşme kapsamında, korona virüs tehdidinin toplum sağlığı
açısından oluşturduğu risk durumunun devam etmesi sebebiyle tüm müze ve ören yerleri için
mesai saatleri hafta içi 10.00-16.00 olarak düzenlenmiş olup, müze ve ören yeri ziyaretçi giriş
saatlerinin valilikler tarafından belirlenmesi, İstanbul ilindeki müzeler hariç olmak üzere diğer
tüm müze ve ören yerlerinin hafta sonunda ziyarete kapalı olacağı bildirilmiştir (URL-4).
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Aizanoi Antik Kenti
Aizanoi Antik Kenti, İç Batı Anadolu Bölgesi’nde, Kütahya ilinin 48 km güneybatısında ve
Çavdarhisar ilçesinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Günümüzde Örencik Ovası olarak
bilinen düz bir platoda yaklaşık 1000-1050 m yükseklikte bulunmaktadır (Waelkens, 1987: 46).
Antik Çağ’da Phrygia bölgesinde yer alan kent Cotiaeum’un (Kütahya) 40 km. güneybatısında;
Cadi’nin (Gediz) 25 km. kuzeydoğusunda; Rhyndakos Çayı’nın Penkalas denilen kolu üzerinde
kalmaktadır (Ramsay 1975, II, 515.).
Aizanoi, 1824’te İngiliz kontu Saint Asaph tarafından tespit edilmiş olup, daha sonra yine 19.
yüzyılda Laborde, Texier, Le Bas ve Landron tarafından ziyaret edilmiştir (Atik, 1996: 4;
Naumann, 1979: 3.). 1836 yılında Hamilton Aizanoi’u ziyaret etmiştir. Laborde, Becker ve Hall’in
1826 yılındaki yolculuk raporları ilk kez 1838 yılında Laborde tarafından yayınlanmış ve şehri,
anıt yapılarıyla ayrıntılı olarak anlatmıştır (Naumann, 1979: 6).
Aizanoi Antik Kenti’nde 1926-1928 yıllarında Krencker ve Schede Aizanoi’da ilk arkeolojik
kazıları başlatmışlardır (Atik, 1996: 4; Naumann, 1979: 6). Daha sonra 1963’te Anıtlar ve Müze
Genel Müdürlüğü Zeus Tapınağı’nda korumaya yönelik çalışmalar yapmıştır (Rheidt, 1993:
476.). Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından 1970-2010 yılları arasında sürdürülen kazı ve
restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmış olup, yapılan yayımlarla bilim dünyasına
tanıtılmıştır. 2011 yılından 2021 yılı başlarına kadar Pamukkale Üniversitesi adına Prof. Dr. Elif
ÖZER başkanlığında bir ekip kazı ve restorasyon çalışmalarını yürütmüştür. 2021 yılı
başlarından itibaren ise Kütahya Müze Müdürlüğü başkanlığında çalışmalar devam etmektedir.
Zeus Tapınağı
Kentteki anıtsal yapıların ilki, günümüze kadar ulaşan en sağlam örneklerden biri olan Zeus
Tapınağı’dır (Naumann, 1979; 7 vd.; Jes vd., 2010: 59 vd.). Bu tapınak, tonozlu alt galerisi ile
ayrıca bir öneme sahiptir. Muhtemelen Örencik Ovası çevresinden getirilen malzeme ile inşa
edilen ve yekpare sütunların anıtsallığıyla ilgi uyandıran Zeus Tapınağı, pseudodipteros plan
tipinde düzenlenmiştir63. 53x35 metre ölçülerinde bir podyum üstünde yükselir ve ön ve arka
yüzde 8, yan cephelerde 15 adet ion sütunu ile çevrelenen tapınağın pronaos duvarlarında,
yapım

evresindeki

sıkıntılar

ve

Hadrianus’un

önerilerini

aktaran

Yunanca

yazıtlar

bulunmaktadır (Jes vd., 2010: 60, Abb. 55). M.S. 92 yıllarında yapımına başlanıp (Jes vd.,
2010: 83, 84, Abb. 85), Hadrianus Dönemi’nde inşa faaliyeti süren tapınağın, prehistorik bir
höyük üzerine kurularak (Lochner, 2010: 23, 25, Abb. 9; Abb.13), daha erken dönemlere ait
bazı bulguların tahribine neden olmuştur (Özer ve Korkmaz, 2014;11).

Psuedodipteros planı Hellenistik Dönem’de mimar Hermogenes tarafından kullanılan bir plan tipidir. Bu
dönemde Magnesia Artemis, Alabanda Apollon, Sardes Artemis Tapınağı, Lagina Hekate Tapınağı, gibi
tapınaklarda bu tasar görülmektedir. Detaylı bilgi için bkz. M. Şahin, Anadolulu Bir Mimar Hermogenes,
2002.
63

116

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Book-

Fotoğraf-1: Aizanoi Antik Kenti Zeus Tapınağı ve Batı Alınlık Akroteri (Kaynak: Özer ve
Korkmaz, 2014)
Stadyum – Tiyatro Kompleksi
Stadyum ve tiyatro kompleksinde yapılan çalışmalar, yapının inşasına Erken Roma
Dönemi’nde başlandığını ortaya koymuştur 64. Bu kompleks, büyük boyutlarda düşünülen kenti
bayındırlaşma planının, İmparator Domitianus Dönemi’nde kısmen tamamlanan bir parçasıdır.
Tapınağın açılışı esnasında tiyatro-stadyum kompleksinin de ilk evresi bitirilmişti ve oyuna açık
hâle getirilmişti. Bu şekilde bir yapı örneği başka hiçbir yerde görülmemekte olup, birleşik
düzende inşa edilen tek örnek olarak öne çıkmaktadır (Ateş ve Rheidt, 2008; 230). Stadyum ve
tiyatroda gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında bu alanın İ.S. 2. yüzyılın 3.yüzyılın çeyreğine
tarihlendiği bilinmektedir (Rohn, 2008; 14-15).

Yapıda Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün uzun soluklu çalışmaları yanında Tiyatro-Stadyum yapısından
2005 yılında Kütahya Müzesi tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
64
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Fotoğraf-2: Aizanoi Antik Kenti Tiyatro ve Stadion Kompleksi (Kaynak: Aizanoi Kazı Arşivi)

Odeon/ Bouleuteiron
Kazı çalışmalarına 1998 yılında başlanan tapınak platosunun güneydoğu köşesinde bulunan
yapının 2002 yılında yapılan kazılarla oturma basamakları ve üç girişi açığa çıkarılmıştır. Kare
biçimli mermer levhalarla döşenmiş orkestra tabanı güneydoğu yönüne doğru eğim
yapmaktadır. Bağlantılı su kanalı ve atık su çıkışı, caveanın su oyunları için zaman zaman su
ile dolabileceğini göstermektedir (Rheidt, 2004; 127). Yapının M.S. 4. yüzyılda tadilat geçirdiği
ve sahnenin eklenmesiyle odeon olarak kullanılmaya başladığı savı, bu yapının ilk olarak kent
meclisi olan bouleterion olarak kullanıldığı sonucunu ortaya çıkmıştır (Rheidt, 2003; 319). 2015
ve 2017 yılındaki kazı sezonlarında da çalışmalar yapılan alanda 2017 ve 2018 yıllarında
rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış olup ilerleyen yıllarda bu alanda gerekli
çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Fotoğraf-3: Aizanoi Odeon/Bouleterion’u (Kaynak: Aizanoi Kazı Arşivi)
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Aizanoi’un bir diğer önemli anıtsal yapısı olan Macellum, yöre halkı tarafından “Borsa” olarak
adlandırılan bir pazar yeridir (Özer ve Korkmaz, 2014;13). Etrafı dükkânlarla çevrilmiş,
ortasında yuvarlak bir yapı ile kimliğini tanımlayabileceğimiz Macellum, M.S. 2. -3. yüzyılda inşa
edilmiştir (Naumann, 1973: 79). Bu kamusal mekân et, balık, unlu mamuller, zeytinyağı ve
benzeri ürünlerin satıldığı bir market kompleksi olup, ortadaki yuvarlak yapı genelde kült
işlevine sahiptir. Aizanoi Macellum’unun en önemli özelliklerinden birisi yuvarlak yapının
orthostat bloklarına imparator Diocletianus’un M.S. 301 yılında enflasyonla mücadele etmek
için yaptığı ücret tespitlerinin Latince ve Yunanca kopyasının olmasıdır. Bu yazıtlar imparatorluk
pazarlarında satılan ürünlerin satış ücretlerini içermektedir. Fiyatlar kanunla belirlenerek,
ücretlerde değişiklik yapılması engellenmek istenmiştir (Naumann, 1973: 79).

Fotoğraf-4: Aizanoi Macellum’u (Kaynak: Aizanoi Kazı Arşivi)
Hamam - Palaestra Yapısı
Stadion ve tapınak alanı arasında, simetrik yapılan yapının bir kısmı 1978-1982 yılları arasında
kazılmış ve bazı noktalarında restorasyon yapılmıştır. Hamam kompleksi hypacaust sistemine
sahip olup ön kısmında palaestrası yer almaktaydı. Palaestra’nın ölçüleri 110 x 145 m olup,
Ephesos Vedius Gymnaison’u ve Doğu Hamam-gymnasionuna benzer özelliktedir (Naumann
ve Stecker 2010; 100-102)..Hamamın natatio kısmının apsisinde 1978 yılındaki çalışmalarda
Hygieia heykeli çıkarılmıştır (Naumann 1982, 350). Adı hijyen anlamına gelen Hygieia hasta
insanlara, hayvanlara bakar hastalıklarına ilaç bulurdu. Hamam Palaestra Yapısı M.S. 2.yy’ın
3.çeyreğinde yapımına başlanmış olup Bizans Dönemi’nde çeşitli eklemeler yapılmıştır
(Naumann ve Stecker 2010; 103-105).
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Fotoğraf-5: Aizanoi Büyük Hamamı (Kaynak: Aizanoi Kazı Arşivi)

Mozaikli Hamam
Meydan Kıran Mahallesi’nde yer alan yapıda 1980 ve 1984 yılında kazı çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. 50 x 46 m ölçülerinde olan yapı palaestrasız olup bu şekli ile Hamamgymnasion yapısından ayrılmaktadır. Bu yapıda da diğer Roma hamamlarında olduğu gibi
hypocaust sistemine sahiptir ve calidarium, tepidarium, apodyterium ve phrigidairum bölümleri
yer almaktadır (Özer ve Korkmaz, 2014: 11). Yapının belki de en iyi korunmuş yeri mozaikli
bölümdür. Burada yer alan mozaik iyi durumda olup, kaliteli bir şekilde yapılmıştır. Mozaik
zemini siyah beyaz ve renkli alanlarla sınırlandırılmıştır. Kalker taşından yapılan tesseralar
siyah, sarımsı, açık mavi, zeytin yeşili, gül kırmızısı ve kahverengi gibi renklerden oluşmaktadır
(Naumann 1984, 475). M.S. 4. veya 5. yüzyıldan sonra, bu hamamın ana mekânı düzenlenmiş
ve Aizanoi’un erken Hıristiyan cemaatinin yöneticiliğine atanan piskoposluk merkezi işlevini
görmüştür. Aynı zamanda Bizans Dönemi’nde buraya bir Kilise inşa edilmiştir (Naumann ve
Stecker 2010; 111).

Fotoğraf-6: Aizanoi Mozaik Hamamda Tasvir Edilen Satyr ve Menad (Kaynak: Özer ve
Korkmaz, 2014)
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1970 depreminde tamamen tahrip olan eski ilkokulunun arazisinde yapılan kazılarda, yıkılan
okul kalıntılarının altında yaklaşık M.S. 5.yüzyılın ilk yirmi yılında devşirme malzeme ile bir
caddeye ulaşılmıştır. Bu caddenin kuzeydoğusundaki sütunlu galeri İmparator Claudius
devrine, yani M.S. 1. yüzyılın ortalarına tarihlenebilecek, tanrıça Artemis için yapılmış bir
tapınağın mimari parçalarının yeniden kullanılmasıyla şekillendirilmiştir. Güneybatıdaki sütunlu
galeri ise arşitrav parçalarının üzerindeki yazıtlardan anlaşıldığına göre tanrı Zeus ve İmparator
Claudius’un oğlu İmparator Nero’ya ithaf edilmiş bir yapıya ait taşlarla inşa edilmiştir (Atik 1996,
4-13).

Fotoğraf-7: Aizanoi Antik Kenti Sütunlu Cadde (Kaynak: Aizanoi Kazı Arşivi)

Köprüler ve Baraj
İçinden su geçen pek çok kent gibi Aizanoi Antik Kenti’nin içinden de su geçmektedir ve kenti
ikiye ayırmaktadır. Penkalas Çayı olarak kayıtlarda olan bu suyun üzerinde bugün halen ikisi
kullanılan Roma Köprüleri yer almaktadır. Penkalas’ta yapılan geniş kapsamlı ilk uğraşlar 20112012 yıllarında başlatılmıştır. Bölge turizminin geliştirilmesi ve bu değerlerin gelecek nesile
aktarılması amacıyla Aizanoi Kazı Başkanlığı tarafından “Penkalas/Kocaçay Deresi 2 ve 4
Numaralı Köprüler Arası Islah Projesi”, hazırlanmış olup 2017 yılında Kütahya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce onaylanmış ve uygulama sürecine geçilmiştir.
Bu süreçte de günümüze ulaşabilen iki taş köprüden birisi olan 4 No’lu köprünün 2019 yılında
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
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Fotoğraf-8: Aizanoi Antik Kenti 4 Numaralı Köprü ve Penkalas Nehri (Kaynak: Aizanoi Kazı Arşivi)

Meter Steunene Kutsal Alanı
Birçok antik metne konu olan Meter Steunene Kutsal alanı kentin güneyinde, Penkalas nehrinin
hemen batısında kayalık bir tepe üzerinde yer almaktadır. Pausanias; Arcadia’daki Azania
denilen bölgeden yola çıkan Phrgyalı yerleşimcilerin Penkalas Çayı’nın olduğu bölgeye
geldiklerini belirtip ayrıca buradaki kutsal bir alanın ve ana tanrıça heykelinin olduğu yüksek ve
dairesel mağaradan bahsetmektedir(Paus. X, 32,3.). Plinius “…bölgeye gelen ziyaretçilere,
Steunos adını verdikleri yüksek, yuvarlak bir mağara gösterirler. Burası Ana Tanrıça için
kutsaldır ve onun bir sembolü bulunmaktadır…”der (Plin. Nat. X;32,3,4.).
Gerek Pausanias’ın aktardıklarından gerekse arkeolojik çalışmalarda anlaşılan mağaranın
kültün ana merkezi olduğu yönündedir. Mağaranın olduğu kaya ve çevresinin yıkılmasından
dolayı ayrıntıları anlaşılamamakla beraber alan Pausanias’ın tasvirine uymaktadır. Burada yer
alan dairesel iki motifin, öldürülen hayvanların kanının toplandığı kutsal çukurlar olarak
yorumlanması akla yatkın gelmektedir. Burada her ikisi de ana tanrıça Kybele tapınımına ilişkin
hem taurobolium hem de criobolium törenleri ile bir ilgi kurulabilmektedir. Bazı araştırmacılar
ise mağaranın Kybele’ye adanmış bir kutsal alan olduğunu vurgular (Ramsay 1975, I, s. 89).
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Fotoğraf-9: Aizanoi Antik Kenti Meter Steunene Kutsal Alanı (Kaynak: Aizanoi Kazı Arşivi)
Covid-19 Sürecinde Aizanoi Antik Kentinde Yapılan Çalışmalar
Aizanoi Kazısı 2020 yılı çalışmaları, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elif ÖZER ve ekibi tarafından yapılmıştır. Tüm dünyayı etkisi
altına alan Covid-19 sebebiyle programlanan tarihten sonra başlamış bu durum tüm çalışmaları
ve ekibi oldukça etkilemiştir.
Aizanoi Antik Kenti 2020 yılı çalışmalarında üç farklı alanda çalışmalar sürdürülmüştür. Arazi
çalışmaları kapsamında; Penkalas (Kocaçay) Restorasyon Projesi ile Rıhtım Duvarlarında
Restorasyon Çalışmaları ve Aizanoi Tiyatro-Stadion Kompleksinde Ön Restorasyon ve
Arkeolojik kazı çalışmaları yapılmıştır. Bir diğer çalışma alanı Aizanoi kazı laboratuvarıdır.
Laboratuvarda arazi çalışmalarında tespit edilen arkeolojik eserlerin belgelenmesi temizliği ve
fotoğraf/çizim ile kayıt altına alınma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışmaların öncesinde
kazı evinde ve arazide çalışan personellere Kazı Başkanlığı’nın anlaşmalı olduğu İş Sağlığı ve
Güvenliği ekipleri tarafından Covid-19 bilgilendirmeleri yapılmıştır. Antik kentin tüm çalışma
alanlarında, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu tedbirler birebir
uygulanmıştır.
Aizanoi kazısı laboratuvar çalışmalarında, öncelikli olarak tüm alanlara maske kullanımı ve
mesafe kurallarını anlatan bilgilendirme levhaları asılmış aynı zamanda kazı evi ve kazı
laboratuvarının belirli yerlerine el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Depo içerisinde aynı anda
çalışma gerçekleştiren arkeolog sayısı üç kişi ile sınırlandırılmış ve çalışanlar arasında en az
1,50 m mesafe olmasına dikkat edilmiştir. Her sabah çalışma öncesi kazı deposu çalışanlarının
ateşleri ölçülerek not edilmiş ve temiz maskeleri teslim edilerek çalışma alanlarına alınmışlardır.
Çalışma alanları içerisinde gün sonu hijyen malzemeleri ile temizlik gerçekleştirilmiş ertesi gün
için steril bir şekilde bırakılmıştır. Her hafta bir kez olmak üzere Çavdarhisar Belediyesi
tarafından kapalı çalışma alanlarına ve ortak kullanım alanlarına dezenfeksiyon işlemi
uygulanmıştır.
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Fotoğraf-10: Aizanoi kazısı laboratuvar çalışmalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına
uygun çalışmalar (Kaynak: Aizanoi Kazı Arşivi)

Kazı evi içerisindeki günlük yaşam da Covid-19 tedbirlerine göre şekillenmiştir. Kazı evinde,
personelinin kalmış olduğu odalar 2 kişilik kapasite de düzenlenmiş. Odalar her gün
havalandırılmış ve haftada bir olmak suretiyle dezenfeksiyon işlemleri uygulanmıştır. Ortak
kullanım alanları olan (mutfak, tuvalet, banyo gibi) alanlarda aynı şekilde temizliğe dikkat
edilmiş, dezenfeksiyon işlemleri uygulanmıştır. Mutfak çalışanları bone, eldiven ve maske gibi
ekipmanlara sahip şekilde hizmet vermiştir. Personel yemekhanesi belirlenen 1,50 m mesafe
kurallarına göre ve her masaya iki kişi oturacak şekilde düzenlenmiştir. Buna ek olarak kazı
evine ziyaretçi alımları da sınırlandırılmıştır.
Arazi çalışmaları kapsamında, Penkalas(Kocaçay) Projesinde Rıhtım Duvarları Koruma ve
Restorasyon çalışmaları ve Tiyatro Stadion Kompleksi Ön Restorasyon ve Kazı Çalışmaları, iş
güvenliği ve Covid-19 tedbirlerine uyularak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İş güvenliği
kapsamında baret, yelek, çelik burun ayakkabı gibi ekipmanlar Kazı Başkanlığı tarafından
sağlanmıştır. Covid- 19 tedbirleri dâhilinde her sabah iş başı öncesi personele ateş ölçümü
yapıldıktan sonra, temiz maske dağıtımı yapılmış ve çalışma alanına alınmıştır. Açık havada
çalışma yapılmasına rağmen Covid-19 tedbirlerine harfiyen uyulmuş maske ve 1,50 m mesafe
kuralı uygulanmıştır. Arazi çalışmalarındaki mola saatlerinde, her personelin kendine ait içecek
ihtiyaçlarını karşılayacağı kupa/bardakları bulunmaktaydı. Bu durum mola esnasında personel
arasında Covid-19 etkileşimi minimuma indirilmesine yardımcı olmuştur.
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Fotoğraf-11: Penkalas(Kocaçay) Projesi Rıhtım duvarları Restorasyon ve Koruma Çalışmaları Sırasında Covid-19
tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına uygun çalışmalar (Kaynak: Aizanoi Kazı Arşivi)

Fotoğraf-12: Aizanoi Tiyatro- Stadion Kompleksi Ön Restorasyon ve Arkeolojik Kazı Çalışmasında Covid- 19
tedbirleri kapsamında mesafe kuralına uygun çalışmalar (Kaynak: Aizanoi Kazı Arşivi)

Fotoğraf-13: Aizanoi Tiyatro- Stadion Kompleksi Ön Restorasyon ve Arkeolojik Kazı Çalışmasında Covid- 19
tedbirleri kapsamında mesafe kuralına uygun çalışmalar (Kaynak: Aizanoi Kazı Arşivi)
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Sonuç ve Değerlendirme
Korona virüs (Covid-19) salgınında Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle birlikte insanların
öncelikle kendisi ve ailesinin sağlığı için endişelenmesi, olayın ciddiyetini kavradığını
göstermektedir. Sağlık ve ekonomik endişenin kültür ve turizm sektöründe normalleşme
sürecinde karamsar ya da temkinli düşünce oluşturduğu bir gerçektir (Demir vd. 2020: 96).
Genelde olduğu gibi salgın, ekonomik kriz, doğal felaketler vb. durumlarda da kültür ve turizm
sektörü ile işletmelerle iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gerekli düzenlemelerin
yapılması Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevleri arasındadır. Korona virüs (Covid-19) salgını
sürecinde Bakanlık çeşitli tedbirler, teşvikler ve düzenlemeler yaparak sektöre destek olma
çabası içindedir.
Aizanoi Antik Kenti’nde Covid-19 sürecinde yapılan çalışmalarda T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın 28.08.2020 tarihinde arkeolojik alanlar ve kazı çalışmalarında Covid-19’a yönelik
tedbirler konulu genelgesinin 1. ve 2. maddesi gereğince kazı ekibine geçen yıllarda dâhil edilen
arkeolog, restoratör, nümizmat, sanat tarihçi, eskiçağ tarihçisi vd. gibi uzman heyet sayısı 2020
yılında azaltılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda 20-30 arasında değişen uzman sayısı 2020 yılında 13
ile 17 arasında değişmiştir. Bu durum, bahsi geçen uzmanlık alanlarında çalışan personellerin
birçoğunun işsiz kalmasına neden olmuştur. Ayrıca bazı kazı başkanlıkları, her yıl
üniversitelerin lisans bölümünde eğitim gören öğrencilerin stajları ile ilgili bazı kısıtlamalara
gitmek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda stajyer öğrenci sayısı Aizanoi Antik Kenti kazı
çalışmalarında 2020 yılından önce 15 ile 20 arasında değişirken Covid-19 sürecinde bu sayısı
1 ile sınırlandırılmıştır. Bu yüzden stajyer öğrenciler saha uygulamaları açısından olumsuz
etkilenmiştir. Bu olumsuzluk, ekip sayısının az olması nedeniyle iş yükünün ve sorumluluğunun
fazlalaşmasına ve ekibin işlere yetişmesinde zorluklara sebebiyet vermiştir. Bu sınırlandırma
sadece uzman heyet ve stajyer öğrenciler ile kalmamış, bölgede beden gücü ile çalışan
mevsimlik kazı işçilerinin sayısının azaltılmasını da ortaya çıkarmıştır. Bölgede yaşayan
mevsimlik işçilerin kazı çalışmalarına katılamaması, onların ekonomik olarak sıkıntıya girip alım
gücünün düşmesine ve bu sıkıntının da doğurduğu bir sonuç olarak Çavdarhisar ilçesinde yer
alan esnafların satışlarının azalmasına neden olmuştur65.
2020 yılında Mart ayı içerisinde yapılan ilk kısıtlamalar neticesinde müze ve ören yerleri ziyarete
kapatılmıştır. Aynı yılın haziran ayında gerekli önlemler alınmak kaydıyla ziyarete açılan ören
yeri ve müzeler, kapalı kaldığı süre boyunca bilet satışı yapamadığı için ekonomik olarak
etkilenmiştir.
Genel olarak bakıldığında, tüm dünyayı etkisi altına almış olan Covid-19, Aizanoi Antik Kenti
Kazılarında da birtakım önlemlerin alınmasına, herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına
bütün tedbirlerin maksimum seviyede uygulanmasına sebebiyet vermiştir. 2020 yılı

2020 yılında Çavdarhisar’da yer alan market, bakkal, manav, kasap ve akaryakıt istasyonu yetkilileri
ile yapılan sözlü görüşmeler neticesinde çıkarılan bir sonuçtur.
65
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rastlanılmamış ve tedbirlerle Covid-19 tehlikesi atlatılmıştır.
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ÖZET
Dünya Sağlık Örgütünün pandemi olarak ilan ettiği Covid-19 salgını toplumun bütününe etki etmiştir.
Gündelik yaşamdan başlamak üzere sağlık, eğitim, ekonomik yaşam, sosyal yaşam ve iş yaşamına
doğrudan etkileri bulunmaktadır. Çünkü salgınlar, toplumun her kesimine etki eden olaylardır. Salgının
ortaya çıkması ve yayılmasıyla birlikte tüm dünyada yaşanan eşitsizlikler toplumun her kesimine
yayılmıştır. Ekonomik sıkıntılar, çalışma koşullarının zorluğu, gelir yoksunluğu, şiddet olayları yaşanan
problemlerden bazılarını oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi Covid-19 salgınının, birey yaşamını derinden
etkileyen bir salgın olmanın yanı sıra kamusal düzene de etkileri bulunmaktadır. Özellikle ortaya çıkan
belirsizlik durumu kamu düzenini de etkiler hale gelmiştir. Aile yaşamı ve çalışma yaşamı salgından en
yoğun etkilenen alanlardır. Bu alanlar normalleşme sürecinde toplumsal cinsiyete ve sınıfa dayalı
ayrımcılığın en yoğun hissedildiği alanlar haline gelmiştir. Özellikle toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin
şiddet, haklara erişim ve özgürlükler boyutuyla temellendirildiğini söylemek mümkündür. Bu doğrultuda
eğitim, sağlık, çalışma ve sosyal yaşama katılma hakkı çerçevesinde yaşanan etkiler oldukça önemlidir.
Öte yandan, mevcut çalışma biçimleri salgın ile farklı şekillere dönüşmek zorunda kalmıştır. Örneğin
uzaktan çalışma biçimlerinden biri olan evden çalışma yaygın hale gelmiştir. Evden çalışma, çalışmanın
devamlılığını sağlıyor olsa da cinsiyetler arası bir kıyaslama yapıldığında kadınların sorumluluğunu
arttırdığını çok net bir şekilde söylemek mümkündür. Pandeminin kadınların hem ev hem iş yaşamlarını
etkilediğini görmekteyiz. Özellikle kapanma dönemlerinde uzaktan çalışan kadınların iş yükleri evdeki
sorumlulukları ile birlikte daha da artmıştır. Bununla birlikte bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının okul
eğitimlerinin de uzaktan olması bu yükü daha da arttırmıştır. Kısacası, kadınlar salgından en çok etkilenen
kesimi oluşturmaktadır. Bu düşünceden hareketle çalışmada Covid 19 pandemisinin yarattığı etkileri
toplumsal cinsiyetçi bakış açısı ile değerlendirmek ve bu etkilerin özellikle kadınlar üzerindeki
yansımalarını ortaya koymak amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler:Covid, pandemi, kadın, toplumsal cinsiyet.
A GENDERED OUTLOOK FOR COVID-19 PANDEMIC PERIOD
ABSTRACT
The Covid-19 epidemic declared as a pandemic by the World Health Organization has affected the whole
society. It has direct effects on health, education, economic life, social life and, business life, starting from
daily life. Because epidemics are events that affect every segment of society. With the emergence and
spread of the epidemic, inequalities experienced all over the world have spread to all segments of society.
Economic difficulties, difficulties in working conditions, lack of income and, violence are some of the
problems experienced. As can be seen, the Covid-19 epidemic, in addition to being an epidemic that
deeply affects the life of the individual, also has effects on the public order. In particular, the emerging
uncertainty situation has also affected the public order. Family life and work-life are the areas most heavily
affected by the epidemic. These areas have become the areas where discrimination based on gender and
class is felt most intensely during the normalization process. It is possible to say that especially genderbased inequalities are based on violence, access to rights and, freedoms. In this respect, the effects
experienced within the framework of the right to education, health, work and, participation in social life are
very important. On the other hand, existing-working styles had to transform into different forms with the
epidemic. For example, working from home, which is one of the forms of remote work, has become
common. Although working from home ensures the continuity of the work, it is possible to say very clearly
that it increases the responsibility of women when a comparison is made between the sexes. We see that
the pandemic affects women's both home and work lives. Especially during the closure periods, the
workload of women working remotely has increased with their responsibilities at home. However, the
distance education of their children, whom they are obliged to look after, has increased this burden even
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it’s aimed to evaluate the effects of the Covid 19 pandemic from a gendered perspective and to reveal the
reflections of these effects, especially on women.

Keywords: Covid, pandemic, woman, gender.
GİRİŞ
Covid-19 pandemisi 2019 yılı aralık ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Yaklaşık
iki yıldır her kıtadan insanın yaşamını ve yakınlarını kaybetmesine sebep olmakla birlikte çoğu
kişi de virüse maruz kalmış ve günlük yaşamlarını eskisi gibi idame ettiremeyecek hale
gelmiştir. Dolayısıyla toplumsal yaşamın her alanında kısıtlamalar yaşanmış ve yaşanmaya
devam edilmektedir. (Yaşar Dinçer ve Yirmibeşoğlu, 2020: 782).
Salgının ortaya çıkması ve yayılmasıyla birlikte tüm dünyada yaşanan eşitsizlikler toplumun her
kesimine yayılmıştır. Ekonomik sıkıntılar, çalışma koşullarının zorluğu, gelir yoksunluğu, şiddet
olayları yaşanan problemlerden bazılarını oluşturmaktadır. Aile yaşamı ve çalışma yaşamı
salgından en yoğun etkilenen alanlardır. Bu alanlar normalleşme sürecinde toplumsal cinsiyete
ve sınıfa dayalı ayrımcılığın en yoğun hissedildiği alanlar haline gelmiştir. Özellikle toplumsal
cinsiyet temelli eşitsizliklerin şiddet, haklara erişim ve özgürlükler boyutuyla temellendirildiğini
söylemek mümkündür. Bu doğrultuda eğitim, sağlık, çalışma ve sosyal yaşama katılma hakkı
çerçevesinde yaşanan etkiler oldukça önemlidir. Pandeminin ortaya çıkardığı etkiler kadın ve
erkek istihdamını oldukça etkilemiştir.
Kontrollü yaşama geçilmesiyle birlikte bazı denetimler doğrultusunda normalleşme sürecinin
başlaması, salgının sosyal, ekonomik ve toplumsal etkilerinin azaltılmasını sağlayacağı umudu
tüm toplumun arzu ettiği bir durumdur. Özellikle toplumsal istikrarın, uyumun ve huzurun
sağlanması açısından toplumsal cinsiyetçi yaklaşım ve uygulamaların bireyler üzerindeki
etkisinin azaltılması oldukça önemli hale gelmektedir. İşte bu gerekçe ile çalışmada, Covid 19
pandemisinin yarattığı etkileri toplumsal cinsiyetçi bakış açısı ile değerlendirmek ve bu etkilerin
özellikle kadınlar üzerindeki yansımalarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda
çalışmada, toplumsal cinsiyet yaklaşımının ortaya çıkardığı sonuçlar ve pandeminin etkileri
incelenecektir. Toplumsal cinsiyetçi yaklaşımın etkilerinin hafifletilmesi ve toplumsal cinsiyet
eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır.
TOPLUMSAL CİNSİYETÇİ BAKIŞ AÇISI
Toplumsal cinsiyet, hayatın toplumda yaşayan tüm bireyler tarafından keşfedilmeyi ve
şekillendirilmeyi bekleyen bir sürecini oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkekler
arasındaki psikolojik, toplumsal ve kültürel farklılıklarla ilgilidir. Toplumsal cinsiyet kavramı
esasen toplumun bireye atfettiği toplumsal roller üzerinden şekillenmektedir. Bu bazen
anne/baba, bazen eş, bazen çocuk, bazen ebeveyn, bazen işçi, bazen toplumun bir üyesi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bireylerin dahil olduğu sosyal gruplar üzerinden
değerlendirilmektedir. Aslında bireyin sosyal statüsü bu roller üzerinden belirlenmektedir. Diğer
bireylerin kadın ve erkeğe atfettiği değer yargıları ise kalıp yargılar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Toplumda yerleşmiş bu değer yargıları kadın ve erkeğe olan bakış açısını da
belirlemektedir. Dolayısıyla toplumda bireylerden beklenen davranışları sergileme içgüdüsü
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özdeşleştirilmesi bu kalıp yargıların bir sonucudur (Giddens ve Sutton, 2021: 640; Koç ve
Yeniçeri, 2021: 83-84).
“Cinsiyet eşitsizlikleri biyolojiye ve sağduyuya dayanmaktadır” diyen doğa bilimci ve sosyobiyologların bu savı cinsiyet eşitsizliklerinin belirleyicisinin hormonlar, kromozomlar, genetik
faktörler olup olmayacağına ilişkin yaptıkları değerlendirmeler sonucu ortaya çıkmıştır. Örneğin,
sinir sisteminin hormon sistemi ile etkileşimi sonucu eril egemenliğin biyolojik temelinin
oluştuğunu ifade etmektedirler. Dolayısıyla temelinin biyolojiye dayandığı kuramlar, kadın ve
erkekler arasındaki bu evrensel eşitsizliğin fizyolojik ve doğal faktörler olması sebebiyle tam bir
eşitlikten söz etmenin mümkün olmadığını ileri sürmektedir. Öte yandan biyolojik kuramcıların
aksine toplumsallaşma kuramları cinsiyet eşitsizliklerini toplumsal faktörler ile açıklamaktadır.
Dişi ve erkek olmak üzere iki cinsiyet faktörünün de kendilerine biçilen rolleri toplumsallaşma
yoluyla öğrendiklerini ileri sürerler. Dolayısıyla bireylere atfedilen rollerin norm ve beklentiler
üzerinden şekillendiği ifade edilmektedir (Pilcher, 2019: 109-110).
Toplumsal cinsiyet kavramının sosyolojik perspektiften değerlendirildiğinde kültürlerarası
çalışmalarda erkek egemen toplumların daha yaygın olduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle
toplumsal cinsiyet kuramları cinsiyetler arası farklılaşmanın temel belirleyicisinin biyoloji değil
kültür odaklı olduğunu ortaya koymaktadır. Sosyolojik açıdan bu değerlendirmeler işlevselci
bakış, çatışmacı müdahale, feminist perspektif, etkileşimci yaklaşım olmak üzere 4 başlık
altında şekillenmektedir. İşlevselselciler, toplumsal cinsiyet farklılaşmasının toplumsal istikrara
katkı sağladığını savunmaktadır. Toplumsal yaşamın devamlılığı için iş bölümünün gerekli
olduğunu ileri sürmektedir. Çatışmacı yaklaşıma göre, kadın-erkek ilişkisinin erkeklerin kadınlar
üzerindeki tahakküm ilişkisine ve gelenekselci eşitsiz temelde iktidar ilişkisine dayanmaktadır.
Feminist perspektif, kadınların toplum ve kültürel öğeler doğrultusunda eleştirildiği bir durumu
ortaya koymaktadır. Etkileşimci yaklaşım ise, toplumsal cinsiyet temelli tabakalaşmayı gündelik
yaşam çerçevesinde mikro boyutu ile ele almaktadır (Schaefer, 2013: 277-279).
PANDEMİNİN ETKİLERİ
19. ve 20. Yüzyıla baktığımızda çalışma yaşamına katılan kadınların büyük bir çoğunluğu köylü
ve işçi sınıfından oluşmaktaydı. Sektör bağlamında değerlendirildiğinde yoğunluklu olarak
tekstil sektöründe yer aldıklarını ifade etmek mümkündür. Diğer imalat sanayindeki istihdam
oranlarının bile düşük olduğu belirtilmektedir. Bunun temel sebebi, iyi ücretli işlerde çalışan
kadınların çoğunun ev işleri ya da kişisel hizmet işlerinde çalıştıklarını söylemek mümkündür.
Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere kadınların istihdam imkanlarının geleneksel işlere yakın
işler ile sınırlandırıldığı görülmektedir. Dolaylı olarak da istihdam ve ücret ilişkisi açısından
değerlendirildiğinde kadınların erkeklere kıyasla yaptıkları işlerin statüsü gereği daha düşük
ücret getiren işler olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişten bu yana yaşanan savaşlar, ekonomik
krizler işgücünde farklılaşmaya yol açmıştır. Örneğin, savaş dönemlerinde yaşanan işgücü
açığı erkeklerin yerine kadınların ikame edilmesi ile giderilmeye çalışılmış, ancak normal
düzene geçildiğinde kadınların çalışma yaşamına son verilmiştir. Dolayısıyla geleneksel

130

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Bookyaklaşımın izleri her alanda hissedilmiştir. Pandemi ile birlikte bu geçişler daha keskin hale
gelmiştir (Giddens, 2016: 116-117; Yaşar Dinçer ve Yirmibeşoğlu, 2020: 783).
Pandemi ile çalışma yaşamı farklı bir boyut kazanmıştır. Çalışma düzeninin değişmesi yeni
çalışma biçimlerinin eklenmesi bireylerin yeni düzene adapte olmasını gerekli kılmıştır.
Özellikle masa başı işlerde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile birlikte cinsiyetler arası rol
dağılımına bakıldığında en çık etkilenen grubun kadınlar olduğunu söylemek mümkündür.
Özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı ve sorumlulukların eşit paylaşılmadığı bir
ortam yaratmıştır. Pandeminin kadınların hem ev hem iş yaşamlarını etkilediğini görmekteyiz.
Özellikle kapanma dönemlerinde evden çalışan kadınların iş yükleri evdeki sorumlulukları ile
birlikte daha da artmıştır (Işık, 2020: 220; Yalçın, 2021: 14).
Ecevit’e (2013: 30-32) göre, çalışma yaşamında kadın ve erkeklere ait meslekler keskin bir
çizgi ile birbirinden ayrışmaktadır. Sektör ve iş koluna göre cinsiyet temelinde yaşanan bu
ayrışmalar dikey ve yatay yönlü olabileceği gibi, ücret ve kayıt dışı çalışmada da kendini
görünür kılmaktadır. Mesleki ayrışmalar temelinde yaşanan bu eşitsizlikler rol ve sorumluluk
paylaşımına da etki etmektedir. Kadın ve erkeğe yüklenen sorumluluklar farklıdır. Aynı statüde
çalışan kadın ve erkek çalışanların yönetimde söz sahibi olmasında ve eşit fırsatlar elde
etmesinde önüne engeller konulmaktadır. Bu engeller fiziksel olarak gözle görünür olmadığı
için bunlar görünmez engeller olarak ifade edilmektedir. Cam tavan sendromu diye da ifade
edilen bu engeller, özellikle kadının yükselmesinin önüne geçildiği durumları ifade etmede
kullanılmaktadır.
Cui ve arkadaşları (2021), salgınının bir sonucu olarak sokağa çıkma yasağının sosyal
bilimlerde kadın ve erkek akademik araştırma üretkenliği üzerindeki orantısız etkisini
incelemiştir. Çünkü sokağa çıkma yasağı, akademik faaliyetlerde önemli aksamalara neden
olmakla birlikte evden çalışmayı gerekli kılmıştır. Çalışma düzeninde meydana gelen bu
değişikliğin üretkenliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl etkilediği önemli toplumsal soru
haline gelmiştir. Çalışmada, sosyal bilimler alanında iki yıl boyunca 25 ülkede 76.832 yazar
tarafından üretilen 18 disiplinde 41.858 araştırma üzerinden elde edilen veriler analiz edilmiştir.
Bulgular, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karantinadan sonraki 10 haftada, toplam araştırma
verimliliği

%35

artmasına

rağmen,

kadın

akademisyenlerin

verimliliğinin

erkek

akademisyenlere göre %13,2 düştüğünü göstermektedir. Bulgular aynı zamanda üniversitelerin
fakülte üretkenliğini değerlendirirken yararlı bulabilecekleri bir bulgu olan karantinanın neden
olduğu verimlilikteki adalet sorununa işaret etmektedir.
Czymara ve arkadaşlarının (2021) yaptığı araştırmaya göre pandemi döneminde okullar ve
kreşlerin kapanması nedeniyle bakım ihtiyaçları arttığından salgının cinsiyetler arasında
önemlibir etkisi olduğu ifade edilmiştir. Çalışmada, Almanya'da karantinanın ilk dört haftasında
yapılan bir anketten elde edilen 1100 rapor üzerinden yapılan değerlendirmede karantinaya
ilişkin kişisel deneyimlerin kadınlar ve erkekler arasında nasıl farklılaştığı araştırılmıştır. Elde
edilen sonuçlara görebu süreçte insanların en çok sosyal ilişkiler ve çocuk bakımı ile ilgilendiğini
göstermektedir. Bununla birlikte, cinsiyetler arasında açık farklılıklar tespit edilmiştir. Özellikle
kadınlar çocuk bakımı konusunda daha fazla endişe ettiği, erkeklerin de ücretli iş ve ekonomik
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kadınları yalnızca fiziksel çalışma düzeyinde değil (örneğin, kadınlar erkeklerden daha fazla
ücretli çalışma saatlerini azaltmaktadır) değil, aynı zamanda bilişsel iş düzeyine ilişkin
bölünmeyi artırarak da kadınların erkeklerden daha fazla etkilediğini ifade edilmektedir. Elde
edilen veriler doğrultusunda çalışmanın yapıldığı dönemden daha ilerleyen dönemlerde
cinsiyetler arası ücret farkının gelecekte daha da açılacağı düşünülmektedir.
Dang ve Nguyen (2021) araştırmalarında pandeminin çok ülkeli bir ortamda gelir, harcama,
tasarruf ve iş kaybı gibi ekonomik sonuçlardaki cinsiyet farklılıklarına dair kanıtların
yetersizliğinden hareketle farklı coğrafi konumlardaki ve çeşitli gelir düzeylerindeki ülkeleri
kapsayan altı ülke (Avusturya, Kanada, Almanya, İtalya, Polonya, İsveç) anketinden elde edilen
verileri kullanarak COVID-19'un toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerindeki etkilerini araştırmıştır.
Elde edilen bulgulara göre, salgın nedeniyle kadınların işini kalıcı olarak kaybetme olasılığının
erkeklere göre %24 daha fazla olduğunu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca kadınların işgücü
gelirlerinin erkeklere kıyasla%50 daha fazla düşmesi beklenmektedir. Bu kaygılarından dolayı
kadınlar, mevcut tüketimlerini azaltma ve tasarruflarını artırma eğilimine girmiştir. Elde edilen
bulgular, kadınların erkeklere göre işlerini kalıcı olarak kaybetme olasılıklarının daha yüksek
olduğunu ve gelecekte kendi işgücü gelirlerinin erkeklerden daha fazla düşmesini beklediklerini
göstermektedir. Özellikle hizmet sektörüne katılım oranındaki cinsiyet farklılıklarının cinsiyet
farkının bir kısmını açıklayabileceği ifade edilmektedir.
Reichelt ve arkadaşları (2021) ABD, Almanya ve Singapur'da 18 yaşından büyük toplamda
5008 temsili bir katılımcı örneğinden hareketle yaptıkları çalışmada işsizliğe geçişlerin, çalışma
saatlerinde azalmaların ve evden çalışmaya geçişlerin kadınlar için erkeklerden daha sık
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çalışma çevrimiçi anket yöntemiyle katılımcıların e-postalarına
gönderilen anketler üzerinden yapılmıştır. Ayrıca, pandeminin başlangıcında çalışan eşler
arasında, erkeklerin işsiz kaldıklarında ancak eşleri çalışmaya devam ettiklerinde daha eşitlikçi
toplumsal cinsiyet rolü tutumları sergilediklerini, kadınların ise işsiz kaldıklarında ve eşleri
çalışmaya devam ettiklerinde daha geleneksel tutumlar sergilediklerini belirtmiştir. Bu sonuçlar
cinsiyet rolü tutumlarının yaşanan gerçeklere uyum sağlayabileceğini göstermektedir.
Pandeminin uzun vadeli sonuçlarının hem erkeklerin hem de kadınların istihdam ilişkilerinde
nasıl daha fazla değişiklik yaşadıklarına bağlı olacağı ifade edilmektedir.
Hipp ve Bünning’in (2021) çalışmaları 25 ila 54 yaşları arasındaki katılımcıları içermekteydi.
Örneklemdeki 4.429 katılımcının 3391'i kadın, 2.265'i aynı hanede onlarla birlikte yaşayan en
az bir çocuğa sahip, 3.577'si yüksek öğrenim derecesine sahip, 3928'i karantinadan önce ücretli
bir işte çalışan ve 1191 anketin ilk başlatıldığı yer olan Berlin'de yaşamaktaydı. Çalışmada,
pandeminin toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki etkilerine ilişkin iki karşıt beklentiyi
incelenmiştir. Bunlardan ilki olan iyimser görüşe göre, Almanya'daki temel işçiler ağırlıklı olarak
kadın olduğu için ebeveyn olarak babaların çocuk bakımı için daha fazla zamanı bulunmaktadır.
İkincisi karamsar görüş ise, karantinaların kadınların işlerini de olumsuz etkilediğini ve annelerin
ek bakım sorumluluklarını üstlenmek zorunda kaldığını öne sürmektedir. Analiz sonuçlarına
göre genel olarak bakıldığında ikinci görüşü destekleyen daha fazla kanıt olduğu yönündedir.
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göre daha büyük bir olasılık olmakla birlikte ve karantina önlemleri kaldırıldıktan sonra annelerin
babalardan daha az saat çalışması daha olası bir ihtimaldi. Ayrıca, ebeveynler çocuk bakımını
en azından geçici olarak daha eşit bir şekilde bölme eğiliminde olsalar da anneler hala
babalardan daha fazla çocuk bakımı işini üstlendiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla evdeki iş
bölümünün eskisi gibi büyük ölçüde değişmeden aynı şekilde kaldığı ve bu nedenle kadınların,
özellikle annelerin gözlem süresi boyunca daha düşük memnuniyet bildirdikleri ifade edilmiştir.
Çalışmada, Almanya’daki kadınların çalışmayı bırakma ve çalışma saatlerini azaltma
olasılıklarının erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Oreffice ve Quintana-Domeque (2021) COVID-19 zamanlarındaki cinsiyet farklılıklarını
incelemek için Birleşik Krallık'ta 1.500 katılımcıyla yapılan çevrimiçi bir anket aracılığıyla
topladıkları verilere doğrultusunda cinsiyet farklılıklarını birden çok boyutta araştırmıştır.
Bulgulara göre kadınların ruh sağlığının erkeklerden daha kötü olduğunu, kadınların virüsü
kapma ve yayma konusunda daha endişeli olduğu ve kadınların virüsü erkeklerden daha yaygın
ve ölümcül olarak algıladıkları sonucu elde edilmiştir. Ayrıca, kadınların tahmin edilen
eşzamanlı ve gelecekteki işsizlik oranlarıyla ölçüldüğü üzere, Birleşik Krallık ekonomisinin
çağdaş ve gelecekteki durumu hakkında daha karamsar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmada, pandeminin patlak vermesinden önceki dönemlerde kadınların çocuk bakımı ve ev
işlerini erkeklerden daha fazla artırdığı ifade edilmektedir.Benzer sonuçları Clark ve
arkadaşlarının (2020) yaptığı çalışmada da görmek de mümkündür. Bu çalışma, İrlanda'da
COVID19 pandemisi sırasında iş ve ev görevlerini yöneten çalışan annelerin deneyimlerini
anlamayı amaçlamaktadır. Analiz, çalışan annelerin, psikolojik sağlıkları, olumsuz duygu
deneyimleri ve çalışan annelerin ek ve orantısız bakım yükü üstlendiği aile dinamiklerinin
yeniden tanımlanması ile pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Elde
edilen bulgular, COVID-19'un ev içi emekte cinsiyet farkını arttığını ve çalışan annelerin kariyer
gelişimini baltaladığını öne sürmektedir.
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Küresel bir köy olarak nitelendirilen Dünya’da günümüz koşulları göz önüne alındığında pek
çok ülke ve bölgede eğitim imkanlarından kadın ve erkeğin eşit bir biçimde faydalandığı bir alan
oluşturulmuştur. Dolayısıyla kadınların tüm meslek kollarına katılımına imkân verilmektedir.
Özellikle 21. yy. ile birlikte çalışma yaşamında yer alan kadınların istihdam imkanlarının yanı
sıra

bakım

hizmetlerinden

de

faydalanması

adına

çalışmalar

yürütülmekte

ve

desteklenmektedir. Çocuk sahibi kadınların kreş gibi çocuk bakım hizmetlerinden faydalanması
kadınlar üzerindeki sorumluluğu hafifleten konuma getirmiştir. Buna rağmen kadın ve erkek
istihdamına bakıldığında farklılaşmanın yaşandığını da söylemek mümkündür (Yaşar Dinçer ve
Yirmibeşoğlu, 2020: 784).
COVID-19 ve ardından hareketlilikteki değişiklikler, dünya genelinde milyonlarca insan için
istihdam ilişkilerini değiştirdi. Ortaya çıkan kanıtlar, kadınların bu değişiklikten daha ciddi
şekilde etkilenebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte pandemi, hane içi işbölümündeki
değişikliklerin bir sonucu olarak, istihdamın derhal yeniden yapılandırılmasının ve hane içindeki
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tüm dünyada küresel ekonomilerde benzeri görülmemiş aksamalara, gelir kaybına ve yüksek
işsizlik oranlarına yol açtı. Dolayısıyla dünya genelinde pandeminin kadınlar üzerindeki
heterojen etkileri olduğunu söylemek mümkündür. Kadın erkek arasında ortaya çıkan
farklılaşmanın sonucu olarak hükümetler kadınları destekleyecek politikalara sahip olmalı ve
bu politikaları uygulamaya koyması, aynı zamanda bu politikaların belirli ülkelerin sosyoekonomik düzeylerine göre uyarlanması gerekmektedir.
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Özet
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile çalışma yaşamında önemli değişiklikler
yaşanmıştır. Bu yaşanan değişikliklerin bir kısmı kalıcı bir kısmı ise geçici olacak şekilde çalışanları
etkilemiştir. COVID-19 pandemisi ile çalışma şekli, saatleri, iş ve özel yaşam dengesi, mesafeler
değişirken bunun yanında iş sağlığı ve iş güvenliği standartları açısından yeni önlemler ve salgına özel
tedbirler çalışma yaşamına hızlı bir şekilde girmiştir. Yaşanan bu değişimlere paralel olarak çalışma
yaşamı kalitesinde farklı boyutlarla değişimler meydana gelmiştir. Kısacası salgının etkisini göstermeye
başladığı dönemden günümüze çalışma yaşamının ve çalışma ilişkilerinin bir dönüşüm süreci içerisinde
bulunduğu ve bu dönüşümün bütün dünyada etkisini göstermekte olduğunu söylenebiliriz. Bu noktada
pandeminin gerek toplumsal gerek ekonomik yapı ile olan ilişkisi göz önüne alındığında çalışma
yaşamının da bu dönüşümden etkilenmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu çalışmada da COVID-19
pandemisinin çalışma yaşamı kalitesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çevrim içi olarak iş
dünyasına yönelik bir sosyal Ağ sitesi olan Linkedin aracılığı kişilere ulaşılmış ve bu çalışma kapsamında
kamu ve özel sektörde çalışan 512 kişi, araştırmacılar tarafından hazırlanan beşli likert tipi anketi
cevaplamıştır. Anket formu COVID-19 pandemisi sürecinde çalışanların çalışma koşulları, demografik
bilgiler, yaşam tatmini ve çalışma yaşamı kalitesi bölümlerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada “Türkiye’de
pandemi sürecinde çalışma yaşamının kalitesinde değişiklikler olmuş mu, değişiklik olduysa hangi
konularda değişiklik yaşanmış, bu süreçte çalışanların yaşam tatminleri etkilenmiş mi?” sorularına cevap
aranmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla çalışanlarla yapılan anket sonucu elde edilen verilerle pandemi
sürecinde çalışma yaşamı kalitesi ve yaşam tatmini arasındaki bağlılık ilişkilendirilmiştir. Analiz
sonuçlarına göre, çalışanların pandemi süresince hem işyerinde hem de uzaktan çalışma şeklinde
çalıştıkları; bu süreçte çalışma yaşamı kalitelerinde düşüş algıladıkları ve çalışma hayatında yaşadıkları
olumsuzlukların çalışma yaşamının kalitesinin yanı sıra, kişilerin yaşam kalitesini de negatif yönde
etkilediği anlaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: COVID-19 Pandemisi; Çalışma Yaşamı Kalitesi, Yaşam Kalitesi; Çalışma
şartları.

Abstract
With the COVID-19 pandemic, which has affected the whole world, significant changes have occurred in
working life. Some of these changes have affected the employees in a way that is permanent and some
of them are temporary. While the way of working, hours, work and private life balance, distances changed
with the COVID-19 pandemic, new measures and epidemic-specific measures in terms of occupational
health and safety standards have quickly entered the working life. Parallel to these changes, there have
been changes in the quality of working life with different dimensions. In short, we can say that working life
and working relations have been in a transformation process since the epidemic started to show its effect,
and this transformation is showing its effect all over the world. At this point, considering the relationship
of the pandemic with both the social and economic structure, it is an inevitable result that the working life
will be affected by this transformation. In this study, it was aimed to investigate the effect of the COVID19 pandemic on the quality of working life. People were reached through Linkedin, an online networking
site for the business world, and within the scope of this study, 512 people working in the public and private

135

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Booksectors answered the five-point Likert-type questionnaire prepared by the researchers. The questionnaire
consists of the working conditions, demographic information, life satisfaction and quality of working life
sections of the employees during the COVID-19 pandemic.
In this study, it has been tried to find an answer to the question of whether the measures taken due to the
pandemic in Turkey have caused changes in the quality of working life, and if there has been a change,
in which subjects, has the life satisfaction of the employees been affected in this process?. Therefore, the
relationship between the quality of working life and life satisfaction during the pandemic process was
associated with the data obtained as a result of the survey conducted with the employees. According to
the results of the analysis, the employees are working both in the workplace and remotely during the
pandemic; they perceived a decrease in their working life quality during this period; It has been understood
that the negativities they experience in working life negatively affect the quality of life of people as well as
the quality of working life.

Keywords: COVID-19 Pandemic; Quality of Work Life, Quality of Life; Work conditions.
GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak ilan ettiği Covid-19 salgını dünya genelinde herkesi
etkisi altına almıştır. Bulaşıcılığı yüksek bir virüs olmakla birlikte, insanların birbirleri ile olan
iletişimlerinin kısıtlanması gerektiği düşüncesinden hareketle sosyal izolasyonun sağlanması
önerilmiştir. Halk sağlığına yönelik tehdide ek olarak ekonomik ve sosyal bozulma milyonlarca
insanın uzun vadeli geçim kaynaklarını ve refahını tehdit etmiştir. İş dünyası da bu süreçte
küresel virüs pandemisinden derinden etkilenmiştir. Tüm insanlığı etkisi altına aldığı gibi gerek
özel gerek kamu kurumlarının faaliyetlerini de salgın tedbirleri doğrultusunda düzenlemesi
gerektiğine vurgu yapılmıştır. Başta ekonomik olmak üzere sosyal ve diğer faaliyetlerin
kısıtlanmasının bazı sonuçları ortaya çıkmıştır. Özellikle çalışma yaşamı boyutuyla
değerlendirildiğinde bireylerin içindeki bulundukları salgın sebebiyle endişe düzeyleri artmış ve
mevcut belirsizlik sebebiyle verimlilikleri azalmıştır. Bu konu ile ilgili İş Güvenliği ve Sağlığı
İdaresinin Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte hazırladığı ortak raporda bireylerin çalışma alanları
ve çalışma koşullarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılması gerekliliği ifade edilmiştir. Bu sayede
çalışanların birbirlerinin sağlıklarını tehlikeye atmadan ya da en azından oluşabilecek tehlikeyi
azaltan önlemler ile birlikte üretim faaliyetlerine devam etmesi amaçlanmıştır (Ayyıldız ve ark.,
2021: 137).
Örgütlerin pandemi sürecinde faaliyetlerine devam ettirebilmeleri için yeni gelişmeleri de takip
etmeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. Özellikle çalışma şekillerinin değişmesi, uzaktan ve evden
çalışma modellerinin yaygınlaşması ile birlikte digital dünyaya uyum sağlamak zorunda
kalmıştır. Elbette ortaya çıkan bu yeni durum büyük ölçüde değişimi de gerekli kılmıştır.
Çalışma yaşamında yaşanan ve ileride yaşanacak değişimler çalışma yaşamının kalitesine de
etki edecek boyuta ulaşmıştır (Serinlikli, 2021: 278).
Çalışma Yaşamının Kalitesi
Yaşam kalitesi evrensel hedef haline gelen bir kavramdır. Ayrıca, toplumun yaşam koşullarını
değerlendirmek üzere kullanılan bir kavramdır. Kavramın amacı yaşam koşullarını ölçmek ve
sonuçlar doğrultusunda iyileştirmeler yapmaktır. Kavramın temeli Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisi teorisine dayanmaktadır. Teoriye göre ihtiyaçlar nitelik ve nicelik açısından
değerlendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre yaşam kalitesi, “kişinin kendi
amaçlarına, beklentilerine, standartlarına ve çıkarlarına göre bir kültür ve değer sisteminde
kendi yaşamını algılaması” olarak ifade edilmektedir. Psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu
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Paçacıoğlu, 2016: 138; Demir ve ark., 2021: 192; Salihoğlu ve Karasümen Açıkgöz, 2021: 53).
“Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar, ekonomik ve teknolojik
iyileştirmelerin yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır. Bundan sonra dikkatler, çalışma yaşamına,
çalışan insanların niteliğine yönelmiştir.” (Uysal, 2002). Özellikle gelişmiş ülkeler için “İş
yaşamının nasıl daha nitelikli bir hale getirilebileceği” önemli bir sorun haline gelmiş ve “Çalışma
yaşamında kalite” anlayışı, özellikle son yıllarda, çalışanların fiziksel ve psikolojik refah düzeyini
yükselten, örgütsel kültürde değişimler yaratan ve tüm çalışanların değerini arttıran bir yönetim
felsefesi olarak görülmeye başlamıştır. “Örgüt düzeyinde yapılan çalışmalar, çalışanlara daha
insancıl ve sağlıklı iş koşullarının sağlanması, örgütlerde çalışanların niteliğinin yükseltilmesi
ve bu doğrultuda örgütlerin uzun dönemli etkinliklerinin ve verimliliğinin sağlanması için daha
iyi çalışma ortamının oluşturulmasını ve çağdaş yönetim anlayışını kapsamaktadır.”(Uysal,
2002).
Çalışma yaşamı kalitesi, çalışanla yönetim arasında karşılıklı saygının oluşturulması, işbirliğinin
sağlanması ve çalışanların yönetimdeki kararlara katılması süreci ya da çalışanların,
organizasyondaki yaşantıları vasıtasıyla önemli kişisel ilişkilerini doyurabilme derecesidir
(Aytaç ve Sevgi, 2015: 10). Çalışma yaşamı kalitesi, çalışanların ücret, fiziksel çalışma
koşulları, işle bütünleşme, karar almaya katılım, eşit gelir dağılımının temini, işin
insancıllaştırılması gibi birçok konuda, “insan onuruna yakışır iş’i bünyesinde barındırmaktadır
(Aytaç, 2009; Duyan, 2009; Işığıçok, 2018).
Çalışma yaşamının kalitesi, çalışanların sosyal ve ekonomik gelişme sürecinde çalıştıkları işe
ilişkin duygu, düşünce, tavır ve beklentilerini dikkate alan ve ortaya çıkan sorunlara çözüm
üretildiği bir süreçtir. Çalışma yaşamının kalitesi kavramı, iş yaşamındaki bireylerin bedensel,
zihinsel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı bir çalışma ortamının oluşturulmasını
ifade etmektedir. Çalışma yaşamının kalitesi çalışma ortamı, çalışma koşulları, işyerinin
sunduğu hizmetler bağlamında değerlendirilmektedir. Tüm bunlar, çalışanların memnuniyet
düzeylerinin belirleyici unsurlarıdır. Çalışanlar bu faktörlere bağlı olarak performans
göstermekte ve verimlilik düzeyleri ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda popüler bir kavram haline
gelmekle birlikte çalışanların refahlarını arttıran, örgüt kültürüne değer katan ve çalışanlarının
değerli olduğunu hissettiren örgütlerin önem verdiği bir kavram haline gelmiştir. Örgütler için
bunun önemi rekabet edilebilirlik anlamında ön plana çıkmaktadır. Nitelikli ve mutlu çalışanlar
bireysel yeteneklerini ortaya koymakta ve verimlilik düzeyleri buna bağlı olarak yükselmektedir.
Bu nedenle, çalışanlar çalışma ortamında mutlu, huzurlu ve verimli olabilecekleri bir çalışma
ortamı aramaktadır (Bayır Toplu, 1999: 224; Işığıçok, 2018: 303; Tokmak, 2021: 54-55).
Çalışma yaşamının kalitesi kavramı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işin insancıllaştırılması,
çalışanın korunması, çalışma çevresi, işyerinin demokratikleştirilmesi kavramları ile benzer
şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda örgütün çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap vermesi ve
uygun çalışma ortamlarını oluşturması olarak da ifade edilmektedir. İki yönü bulunan kavramın
bir boyutu soyut, diğer boyutu ise somut göstergeler ile desteklenmektedir. Kavram 1970’li
yıllarda geliştirilmekle birlikte çalışanların işe verdikleri tepki, tatmin düzeyleri ve mental iyilik
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hallerine etki ederek onların tutum ve davranışlarının belirleyicisi olmaktadır. Başlarda çalışan
için temel gereksinimlerin karşılanması olarak değerlendiriliyor olsa da zamanla bu ihtiyaçların
zenginleştirilmesi ve çalışma yaşamının kalitesini arttıracak diğer unsurların araştırılmasına
kadar dayanmaktadır (Tokmak, 2021: 55; Ayyıldız ve ark., 2021: 138; Işığıçok, 2018: 303).
Örgüt kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan çalışma yaşamının kalitesi kavramı işletmenin
yapı, sistem ve sürecinin bir çıktısı olarak ortaya çıkan ve örgüt içinde yer alan grupların tutum,
davranış ve normlarını etkileyen bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte örgütte işin nasıl
yapılacağının tasarlandığı, çalışanlara dağıtıldığına ilişkin çalışanların verdikleri duygu ve
tepkileri de yansıtmaktadır (Sezici, 2014: 236). Çalışma yaşamının kalitesi kavramı birden fazla
bileşeni içinde barındırmaktadır. Bunlar, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları, becerileri
kullanma ve geliştirme fırsatları, çalışma yaşamının sosyal boyutu ve adil ücret sistemi, sürekli
iyileştirme ve geliştirme fırsatları, örgütsel özdeşleşme, organizasyon yasaları, çalışma ve özel
yaşam alanı, işin yapısı ve organizasyonu, işte kullanılan teknoloji, endüstriyel ilişkiler, kararlara
katılım, istihdam güvencesi, iş doyumu ve motivasyon, sosyal güvenlik, demografik yapı ve
sürekli eğitimdir (Turunç ve ark., 2010: 118; Işığıçok, 2018: 303).
Çalışma yaşamının kalitesi ile yaşam kalitesi kavramları birbiri ile paralel bir ilişki halindedir.
Birinde yaşanan olumsuzluklar ya da pozitif gelişmeler diğerine de etki etmektedir. İşte bu
sebepledir ki, çalışma yaşamının kalitesi bireylerin zamanlarının büyük bir çoğunluğunu
geçirdikleri bir yer olması açısından oldukça önemli görülmektedir. Çünkü, çalışma yaşamının
etkileri başta kişinin kendi yaşamı olmak üzere aile, toplum, sosyal çevre ve bireyin iletişim
halinde olduğu diğer kişi ve kurumları etkisi altına alacaktır. Böylece kişilerin yaşam tatminleri
de yükselecektir.
Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin çalışma yaşamı kalitesi algısı ve yaşam tatmini
ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada, Covid-19 Pandemisinin çalışma yaşamının
kalitesinde ne tür değişiklikler yaptığı ve çalışanların bu süreçte ne şekilde etkilendikleri
sorularına cevap aranmıştır. Türkiye’de pandemi nedeniyle alınan tedbirler, çalışma yaşamının
kalitesinde değişikliklere sebep olmuş mu? Çalışma yaşamı kalitesindeki değişim yaşam
tatminlerini etkilemiş mi? sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır
YÖNTEM
Covid19 Pandemisinin çalışma yaşamı kalitesi üzerindeki etkisini ve yaşam kalitesi ile ilişkisini
tespit edebilmek için gerçekleştirilen bu araştırmada, nicel araştırma deseni içinde ele alınan
ilişkisel tarama modelinden faydalanılmıştır.
Bu çalışma, Şubat-Mart 2021 tarihleri arasında, Covid-19 pandemisi döneminde çevrimiçi anket
yoluyla iş dünyasına yönelik bir sosyal ağ sitesi olan Linkedin aracılığı ile kolayda örnekleme
yöntemi kullanılarak (convenience sampling) 568 kişiye ulaşılmıştır. Bu çalışma, sosyal ağları
kullanan kesimin eğilimini ortaya koymaktadır. Ankette soruların %10’undan fazlasına cevap
vermeyenler dışarıda bırakıldıktan sonra bu çalışma kapsamında kamu ve özel sektörde
çalışan 512 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çevrim içi olarak uygulanan Anket formu COVID19 pandemisi sürecinde çalışanların demografik bilgileri, çalışma koşulları, çalışma yaşamı
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sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:
Çalışma yaşamı kalitesini ölçmek için Daren Van Laar (2007) tarafından geliştirilen, Türkçeye
uyarlaması Duyan (2009) ve geçerlik güvenilirliği Duyan vd., (2013) tarafından yapılan,Çalışma
Yaşamı Kalitesi Ölçeği “The work related quality of life- (WRQoL) kullanılmıştır. 5’ li likert tipi bir
ölçektir (Cronbach Alpha=089). 24 maddeden oluşmakta olan ölçek altı alt faktöre sahiptir. Bu
alt faktörler;
Altı maddeden oluşan ve mutluluk, yaşam tatminini ölçmeyi hedefleyen Genel İyilik Hali boyutu
(GWE) (C. Alpha=0,84).
Üç maddeden oluşan ve iş-aile uzlaşmasını ölçen İş-Aile İlişkisi boyutu (HWI) (C. Alpha= 086)
Altı maddeden oluşan ve kariyerle ilgili tatmin düzeyini ölçen İş ve Kariyer Tatmini (JCS)
(Cronbach Alpha 0.81),
Üç maddeden oluşan ve çalışanların kararlara katılımını ölçen İş Kontrolü (CAW) (Cronbach
Alpha 0.86),
Çalışma Koşullarını ölçen ve üç maddeden oluşan Çalışma Koşulları (WCS) (Cronbach Alpha
0.86) ve
Üç maddeden oluşan ve çalışanların iş stresini ölçen İş stresi (SAW) boyutları (Cronbach Alpha
0.84).
Ayrıca, yaşam tatminini ölçmek amacıyla Ed Diener. vd., 1985; Pavot ve Diener, 1993
tarafından geliştirilen, Bekmezci ve Mert (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan ve beş madde
ve tek faktörden oluşan Yaşam Tatmini Ölçeği (SWLS). (Cronbach Alpha= 0,85) kullanılmıştır.
Araştırmada, elde edilen verilerin analizi için, SPSS Statistics 24 kullanılmış, Faktör analizi,
korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.
BULGULAR
Araştırma sonucuna göre, katılımcıların %43,2’si erkek, %57,3 i kadındır. Anketi
cevaplayanların mevcut işlerinde bulunma süreleri 1 ve 12 yıl arasında değişmekte olup,
ortalama 3,8 yıl (sd = 2.4) dır.
Katılımcıların %57,2 si 25-35 Yaş aralığındadır. %70,9 Üniversite, %21,5 Lisansüstü
mezunudur. Bu sonuca göre katılımcıların toplamda %92,4’ünün yüksek eğitimli olduğu, bu
durumun da profesyonellerin kullandığı sosyal ağ olan Linkedinden kişilere ulaşılmasından
kaynaklandığı söylenebilir. %37,5 Özel sektör, %62,5 Kamu sektörü çalışanıdır. %57,4‘ü
pandemi sürecinden kaynaklı işyerinde stres, kaygı bozukluğu yaşadığı ve psikolojik
sorunlarının arttığını belirtmiştir. %40,8’i pandemi sürecinde hibrit çalışmış, sadece %17,4’ü
uzaktan (evden) çalışmıştır. %41,8’i işyerlerinde çalışmaya devam etmişlerdir. %15,1’i aylık
ücret ödenmelerinde sıkıntı yaşadıklarını açıklamışlardır.
ÇYK Ölçeğin güvenirliğini belirlemek üzere incelenen Cronbach Alfa değerinin 0.89 olduğu
görülmüştür. Katılımcılardan toplanan veriler üzerinde Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) ve Bartlett
testleri yapılmıştır. Bu değerler sonucunda verilerin faktör analizi yapılabilmesi için uygun
olduğu belirlenmiştir. (KMO:0,866; Bartlett değerlerinin χ2= 5594,500; p< 0.001). Yapılan faktör
analizi sonucunda ölçeğin, özdeğeri 1'den büyük ve toplam varyansın %57,888 ini açıklayan
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görülmektedir. Ölçeğin orijinalindeki 6 faktör doğrulanmış ve orijinalindeki isimlerle analizler
gerçekleştirilmiştir.
Değişkenler arası ilişkileri ölçmek amacıyla Korelasyon ve Aşamalı Regresyon analizleri
uygulanmıştır.
Tablo 1. Değişkenler arası Korelasyon Analizi
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Yaşam Tatmini

1.

(2)

,698(**)

1

(3) Genel İyilik Hali

,563(**)

,834(**)

1

(4) İş-aile İlişkisi

,483(**)

,767(**)

,570(**)

1

(5) İş Kontrolü

,362(**)

,598(**)

,345(**)

,416(**)

1

(6)

,258(*)

,481(**)

,178

,373(**)

,299(**

Çalışma

(6)

(7)

Yaşamı Kalitesi

Çalışma

Koşulları
(7) Kariyer Tatmini

1

)
,732(**)

,832(**)

,684(**)

,592(**)

,575(**

,198

1

-,397(**)

-,536(**)

)
(8) İş Stresi

-,410(**)

-,598(**)

-,499(**)

-,483(**)

,262(*)

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). **p<0,01
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

*p<0,05

Yapılan korelasyon analizi sonucu, katılımcıların Yaşam Tatminiyle Çalışma Yaşamı Kalitesi
ve alt faktörleri arasında (iş stresi hariç) pozitif yönde güçlü bir korelasyon tespit edilmiştir
(p<0,01). İş stresi ile Çalışma Yaşamı Kalitesi arasında negatif yönde güçlü bir ilişki
görülmüştür.
Çalışmanın bu aşamasında, katılımcıların Yaşam Tatminini Çalışma Yaşamı Kalitesi
değişkenlerinin hangisinin açıkladığını tespit etmek amacıyla aşamalı çoklu regresyon analizi
yapılmıştır. Bu teknikte eklenen bağımsız değişken istatistiksel olarak anlamlı ise modelde
kalmakta ve yeniden tahmin edilerek anlamlılık test edilmektedir. Bu tahmin tekniğinde model
az sayıda değişken ile açıklanmaya çalışılır. Bu çalışmada, yaşam tatmini değişkeni bağımlı
değişken olarak, çalışma yaşamı kalitesinin tüm alt faktörleriyle birlikte birer bağımsız değişken
olarak modele sırasıyla eklenerek (stepwise) analiz yapılmıştır.
Tablo 2. Aşamalı (Stepwise) Regresyon Analizi
Bağımlı Değişken= Yaşam Tatmini
Bağımsız Değişkenler

ß

t

Step 1
Kariyer Tatmini

,732

F

R²

86,086**

,507

49,533**

,547

9,281**

Step 2
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,438

3,338**

Çalışma Yaşamı Kalitesi

,347

2,639*

**p<0.01,
Yaşam tatmininin Yordayıcıları Olarak Çalışma Yaşamı Kalitesi ve tüm alt faktörleri kullanılarak
yapılan Aşamalı Regresyon Analizi sonucunda, tablo 2 de de görüleceği gibi, iş stresi, Genel
İyilik Hali, İş-aile İlişkisi, İş Kontrolü, Çalışma Koşulları değişkenleri yaşam doyumunu manidar
düzeyde

yordamadığı için aşamalı regresyon analizine alınmamıştır. Korelasyonlar

incelendiğinde algılanan kariyer tatmini ile yaşam tatmini arasında pozitif yönde; çalışma
yaşamı kalitesi değişkeni ile yaşam tatmini arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu
görülmektedir. Yapılan Aşamalı Regresyon analizi sonucuna göre ise, kariyer tatmini yaşam
tatmininin %51 ini açıklamaktadır. Kariyer tatmini ve çalışma yaşamı kalitesinin birlikte yaşam
tatminindeki toplam değişimin %55 ini açıkladığı görülmüştür.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Maqsood ve arkadaşlarının (2021) yaptığı çalışmada Covid-19 salgını sırasında yoğun bakım
ve acil serviste çalışan sağlık personelinin çalışma yaşam kalitesini ölçmek amaçlamıştır.
Çalışma elektronik ortamda oluşturulan anket yöntemi ile yapılmış ve çalışmaya 290 sağlık
personeli katılmıştır. Çalışmanın sonucunda Covid-19 salgını sırasında çalışan sağlık
personelinin çalışma yaşam kalitelerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Burada çalışma
yaşamının kalitesini en fazla demografik faktörlerin etkilediği sonucuna varılmıştır.
Nikeghbal ve arkadaşlarının (2021) 200 sağlık personeli üzerinde yaptığı araştırmada, Covid19 hastalarına bakım hizmeti veren hemşirelerin içinde bulunduğu çalışma koşullarının
olumsuzluğunun hemşirelerin çalışma yaşamlarının kalitesini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Özellikle çalışma süresi nedeniyle hemşirelerin, uzun süre aynı çalışma ortamında bulunmanın
getirdiği zihinsel ve fiziksel yorgunluklarının artan iş yüküne ve düşük bir çalışma yaşamının
kalitesine vurgu yaptıkları ortaya konmuştur.
Tokmak’ın (2021) Bursa ili Karacabey ilçesinde 158 kamu çalışanı üzerinde yapmış olduğu
araştırmasında çalışma yaşamının kalitesi ile iş performansı arasında orta düzeyde ve pozitif
yönde bir ilişki olduğunu tespit etmiştir.
Ayyıldız ve arkadaşlarının (2021) toplamda 292 beyaz yakalı personel ile yaptıkları araştırmada
pandemi sürecinde evden çalışma ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ilişki olduğunu
sonucuna ulaştığı ve çalışanların algılanan çalışma yaşamı kalitesinin bu ilişkiye tam aracılık
ettiği ifade edilmiştir.
Bulguroğlu ve arkadaşlarının (2021), 322 üniversite öğrencisi üzerinde yapmış olduğu
araştırmada pandemi sürecinde öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olması onların
yaşam kalitesini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Demir ve arkadaşlarının (2021), 377 öğretmen adayı ile gerçekleştirdiği çalışmada yaşam
kalitesi ile yaşam tatmini arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde, yaşam kalitesi ile psikolojik iyi
oluş arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde, yaşam tatmini ile psikolojik iyi oluş arasında pozitif
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psikolojik iyi oluş değişkenlerinin yaşam kalitesi ile anlamlı bir ilişki halinde olduğu ortaya
konulmuştur.
Bu çalışmamızda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda;
yaşam tatminiyle çalışma yaşamı kalitesi ve alt faktörleri arasında (iş stresi hariç) pozitif yönde
güçlü bir korelasyon tespit edilmiştir (p<0,01). Çalışma koşulları ile yaşam tatmini arasındaki
ilişki anlamlı olmasına rağmen daha düşük düzeyde olduğu (p<0,05), yapılan Regresyon analizi
sonucuna göre ise, kariyer tatmini ve çalışma yaşamı kalitesinin birlikte yaşam tatminindeki
toplam değişimin %55 ini açıkladığı (R2= 0.55) anlaşılmıştır.
Bu çalışmadaki bulgular, araştırma Linkedin aracılığı ile yapıldığından dolayı, ağırlıklı olarak
dijital teknolojileri yoğun kullanan yüksek eğitimli çalışan sınıfları temsil etmektedir. Toplumun
genelini temsil iddiasında değildir. Bu nedenle de bu durumu araştırmanın sınırlılıkları olarak
ifade etmek mümkündür.
Sorulan pandemi süreciyle doğrudan ilgili sorularda, %75’i Pandemi sürecinde işyerindeki
sağlık ve güvenlik önlemlerinde daha fazla artış gözlemlemiştir. %53’ü bu süreçte iş yüklerinde
artış olduğunu, %59’u pandemi nedeniyle yaşam kalitelerinde de kesin bir düşüş yaşadıklarına
inanmaktadırlar. %48’‘i kariyerle ilgili kaygılara sahip olduğunu ve işlerini kaybetme korkusu
yaşadıklarını dile getirmişlerdir.. %51’i kendilerini depresif ve mutsuz hissettiklerini
söylemişlerdir.
Çalışanlar için hareket alanının daralması, arkadaşlarından uzak kalmaları kadar, istihdam
kaygısı da bu süreçte çalışanlar üzerinde son derece etkilidir.
Sonuç olarak bu çalışma da birçok ülkede olduğu gibi bizim toplumumuz da da pandemiye
hazırlıksız yakalanmış olduğumuzu ortaya koymaktadır.
Salgının ortaya çıkması ve yayılmasıyla birlikte tüm dünyada etkisini gösteren ekonomik
sıkıntılar, çalışma koşullarının değişimi ve zorluğu, gelir yoksunluğu, istihdam sorunları
yaşanan problemlerden bazılarını oluşturmaktadır. Bu zorlu sürecin yönetilmesinde devlete
önemli

görevler

yetersizliklerin

ve

düşmektedir.
gerekliliklerin

Mevcut
tespit

kaynakların
edilmesi,

kullanımı,

eksikliklerin

çalışma

yaşamındaki

giderilmesi,

toplumsal

sürdürülebilirliğin sağlanması hem ulusal hem de uluslararası alanda sürecin doğru
yönetilmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte eşitlik ve adalet ilkeleri temelinde bir
uygulama yapılması, çalışma ortamının insana yakışır hale getirilmesi gerekmektedir. Devletin
pandemi sürecinde koruyucu elini muhafaza etmesi, sosyal desteklerini sürdürmesi ve kitleleri
kapsayıcı bir iletişim dili kullanması pandeminin yarattığı hasarın azaltılması için büyük önem
taşımaktadır.
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COVID-19 Sürecinde Dijital Dönüşüm:
Avrupa Yüksek Öğretim Alanı (AYA) Bileşenleri Üzerine Bir
İnceleme
Elif Hatun Kılıçbeyli
Doç. Dr., SBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi, Türkiye
ÖZET
11 Mart 2020 günü Dünya Sağlık Örgütü, ‘yeni keşfedilen bir koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir
hastalık’ tanımıyla koronavirüs hastalığını (COVID-19) dünya pandemisi olarak ilan etti. Dünya
kamuoyuyla paylaşılan bu bilgi sonrası ulusal ve uluslararası sağlığı koruma tedbirleri hızla yürürlüğe girdi.
Pandemi dönemi, beraberinde dünya siyasetine dair birçok kavramın da tartışılmasına, eleştirilmesine ve
varlıkların nedenselliği üzerinden sorgulanmasına neden oldu. Bu çalışmalarda sağlık ana öge olarak yer
alırken, ‘eğitim/öğretim’ alanı da tartışmaların odağındaydı. Bu makale, dünyada COVID-19 pandemisi
sürecinde yüksek öğretim alanındaki dijital değişimlere odaklanarak, yüksek öğretim alanının bileşenleri
üzerinden eleştirel analiz yaparak, dijital dönüşümün yüksek öğretim alanındaki yapısal formuyla öğrenen
ve öğreten ilişkisi üzerinden zorunlu olarak dijitalleşmesinin kalıcı ve geçici etkilerini, kurumsal dönüşüm
süreçlerini, dijital yetkinliklerin türleriyle tartışmayı amaçlamaktadır. Türkiye Avrupa Birliği üyelik sürecinde
Avrupa Yükseköğretim Alanı'nı (AYA) oluşturmak üzere başlatılan Bologna Süreci'ne 2001'de üye olarak
Bologna Süreci'ne tam üyeliği olan 49 ülkeye dahildir. Bu çalışma AYA bileşenlerinin Mart 2020 – Eylül
2021 arası pandemi sürecindeki dijital dönüşümün dijital teknoloji ve çözümleriyle küresel bir krizle başa
çıkmak ve 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için gereken iletişim, işbirliği ve
bilgi birikiminin etkilerini kapsayan bir araştırmadır. AYA bileşenlerine ait bilgilerin Avrupa Konseyi, OECD,
UNESCO, YÖK, EU-Doc ve diğer uluslararası kurumsal kaynakçalardan edinilmek suretiyle COVİD-19’un
etkisinin karşılaştırmalı analizi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Avrupa Yükseköğretim Alanı, Avrupa Birliği, eğitim, Bologna
Süreci.
GİRİŞ
Yeni Koronavirus ilk defa 29 Aralık 2019’da, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve
Koronavirus grubundan olan bu yeni üyesine yeni Koronavirus 2019 adı verilmiştir (Tatar,
Adar, 2020). Bunun kısaltılmış olarak kabulü COVİD-19 şeklinde olmuş ve kodlanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili
"uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmiş. DSÖ, bu kararın ardındaki ana sebebin
salgına ilişkin başka ülkelerdeki zayıf sağlık durumu olduğunu açıklamıştır (Euronews,11 Mart
2020). Böylece, DSÖ, COVİD-19 hastalığını “Pandemi” olarak ilan etmiştir.
Küresel salgın elbette sadece ciddi bir halk sağlığı acil durumu değil, aynı zamanda politik,
ekonomik ve sosyal bir acil durum olarak tanımlanmaktadır. Gelecek yıllarda sayısız disiplinde
alan çalışması, Mart 2020 den itibaren tıbbi, politik, ekonomik ve sosyal faktörleri
inceleyecektir. Bu konuların çoğu öğrenme süreci ve teknoloji - yazılım, cihaz, erişim, işletim
sistemi gibi- bilim ve uygulama alanlarının ilgisini çekecektir. Bunlar arasında yanlış
bilgilendirme ve ekonomik önlemlerden toplumsal izolasyona, sağlık hizmetlerinden karantina
ve tecrit politikalarına kadar pandemiyle ilgili tüm sosyal ve siyasi manevralar yer almakta;
nüfus yönetimi ortak bir pedagoji olarak davranışsal iktisat; akıllı epidemiyolojik modelleme
kullanımı; bilimin ve bilimsel verinin kamuoyunda daha iyi anlaşılması için tekniklerin
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ve kişisel yeni yaşam formları; gözetim sistemleri mevcuttur (Williamson, Eynon, and Potter
2020: 107).
COVID-19 pandemisi, halk sağlığı, gıda sistemleri ve iş dünyası da dahil olmak üzere
dünyanın dört bir yanındaki toplumlar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahipti (ILO, FAO, IFAD ve
WHO, 2020). Pandeminin yoksulluk ve eşitsizliklerin artmasına da yol açması muhtemeldir
(BM, 2020a). Eğitim alanında, COVİD-19 okul ve yüksek öğretim kurumlarının geçici fiziksel
kapanması devam eden dönemlerde, dünya üzerindeki 1.5 milyar öğrenciyi etkileyen ve
uzaktan öğrenmenin kapsayıcı, eşitlikçi ve güvenli bir şekilde eğitim kurumları tarafından
sağlanması, öğrenime yeniden açılması için yoğun mücadelelere tanıklık yaptı (UNESCO,
UNICEF ve Dünya Bankası, 2020).
Yükseköğretimde yaklaşık 220 milyon öğrenci COVİD-19 pandemi nedeniyle kesintiden
etkilenen, ancak hemen en kısa zamanda güvenli bir şekilde eğitim kurumlarını yeniden
açmak için nasıl ve daha az savunmasız ve dezavantajlı öğrencilerin geride kalmamasını
amaçlayan, emin olmak için ne kadar uzaktan eğitimle en az öğrenme kaybı olması için birçok
kurum benzeri görülmemiş zorluklarla mücadele ederek politika ve eğitim kurumları üzerinde
kısmi kontrol sağlayabildiler (Houlden Veletsianos, 2021: 146).
COVID-19 pandemisi, işleyişinin neredeyse tüm yönleriyle dünya çapında yüksek öğrenim
üzerinde benzeri görülmemiş bir etkiye sahipti. 2019/2020 akademik yılında salgın, öğretimin
gerçekleşme şeklini değiştirerek, halihazırda çevrimiçi öğrenme ve öğretme biçiminde
gerçekleşen dönüşümü hızlandırdı. Pandeminin araştırmanın nasıl yürütüldüğü, üniversite
operasyonları (kampüs kapanışları ve çevrimiçi öğrenmeye geçiş açısından) ve üniversite
yönetişimi üzerinde de doğrudan etkisi oldu; yönetim personelinin ve araçlar açısından
çevrimiçi sınıflar sunma kapasiteleriyle ilgili sorunlarla karşı karşıya kalmıştır (Coimbra Grubu
Raporu, 2021).
COVİD-19 pandemi krizi, bilimsel araştırma proje yöneticilerini ve proje ortaklarını hem proje
yönetimi hem de öğretim için dijital ve eğitim teknolojisinin kullanımı konusunda hızla yukarı
doğru ivmelenen bir öğrenme eğrisini işaret etmiştir (Coimbra Grubu Raporu, 2021). Aslında,
pandemi bir yandan yaşamsal riskler ve hayatta kalma için bir zorluk olsa da, AYA
bileşenlerinin eğitim teknolojisini ve dijital araçlarını geliştirmek için de ortaklaşmak şansına
sahip olmuştur. Özellikle, 2020'de başlayan saha araştırma projelerinin çoğunun başlangıç
toplantılarının kısmen ertelendiği ve ardından olanların hemen hepsinin sadece çevrimiçi
olarak düzenlediği bilgileri mevcuttur.
Bu bildirinin temel sorunsalı, Avrupa Birliğinin (AB) Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı(AYA)
bileşenlerinin COVİD-19 pandemi sürecinde yaşanan uzaktan eğitim krizinde dijitalleşen
öğretim yöntemleriyle geliştirme, kullanabilme yetkinliği ve öğretimin olumlu/olumsuz etkisinin
anlaşılabilmesidir. Bu bildirinin temel argümanı ise AYA bileşenlerinin Bologna Sürecinde
öngörülen ve istenilen dijitalleşme yetkinliklerinin acil ve zorunlu olarak COVİD-19 pandemi
dönemi daimi kullanılması konusudur. Ve burada AYA bileşenlerinden yükseköğretim
kurumlarının, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin kazanımları, ortaya çıkan eğitim
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AB’nin COVİD-19 sürecinde sağlık politikalarının ulusal boyutta çözümü ve ardından Birlik
nezdinde korunma politikalarının çok yönlü nedenleri ile dijitalleşmedeki teknolojik destekler
ve yeterlilikleri sorunsalı makalenin özünü oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Araştırmanın amacına yönelik olarak nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Nitel araştırma,
evreni bilimsel açıdan daha ‘görünür’ bir hale getirmeyi amaçlayan belli bazı yorumlayıcı ve
anlam çıkarıcı uygulamalar dizisi olarak ifade edilmektedir (Büyükgöze, Ozdemir, 2016: 2).
Araştırmaya dair kaynakçaların taranması sonrası tercih edilecek, araştırmaya rasyonel bilgi
oluşturacak kapsamda yer alacak belgeler arasında kamu kurumları yayınları (dönemlik ve
yıllık raporlar, basınla paylaşılan bilgilendirme notları, araştırma analizleri gibi) ve kar amacı
gütmeyen sivil kurumların benzer çalışmalarını kapsamaktadır. Makalenin kaynakçasını
oluşturan bu kaynaklar AB tüm birimleri verileri ve kaynakçaları olmak üzere diğer uluslararası
kurumlarla (Birleşmiş Milletler başta olmak üzere) Coimbra Group, Yüksek Öğretim Kurumu
(YÖK) gibi yükseköğretim ile ilişkili ulusal ve uluslararası taraflarca yayınlanan bilgiler ve
indeksli dergilerde AYA ya ilişkin yayınlanan Türkçe ve İngilizce makaleler Google ve Opera
arama motorları üzerinden yapılan çalışmalarla incelenmiştir. Mart 2020 ve sonrası tarihlerde
ulusal,

uluslararası

indeksli

dergilerle

alana

ilişkin

uluslararası

değerlendirme

kurumları/grupları tarafından internet üzerinden yayınlanan raporlara, analizlere ulaşılarak
elde edilen kaynakçaların okunması ve değerlendirmesi Taramada kullanılan anahtar
kelimeler; AYA, COVİD-19, Avrupa Birliği ve yükseköğretim alanları ve anahtar izlenilen
yöntemdir.
BULGULAR
Bu çalışmanın bulguları üç madde altında sunulmuştur. İlk olarak karşılaşılan temel zorlukları
tanımlayarak sıralamak ve süratle çözüme odaklanmak amacını taşır. AYA’ya dahil olan
yüksek öğretim kurumlarının, onayı alınmış araştırma projelerinin başlama ve bitiş süreleri,
kurumların ve araştırma kaynaklarının bütçe yönetim ve kontrol sorunları, yükseköğretim
kurumlarının ülkelerindeki faaliyetlerini fiziki olarak gerçekleştirememesi, işlemleri başlatılmış
olan akreditasyonların kesintiye uğraması ve öğrenci katılımı sağlanamaması gibi ortaya çıkan
farklı durumlardır. Aslında bu kısım COVİD-19'un neden olduğu karantina, sokağa çıkma
kısıtlılığı ve kent içi/ kent dışı ulaşım zorlukları ve etkilerini kapsayan bir ifadedir.
İkinci olarak COVİD-19'un farklı bilimsel ortaklıklarda ve eğitimde mevcut diğer paydaşlar
arasındaki işbirliğini nasıl etkilediğine odaklanmaktadır. Üçüncü ve son olarak ise AYA
kapsamındaki kurumlarla daha yoğun veya etkin haberleşme yoluyla iyi uygulama örneklerinin
ortaya çıkarılması çabasıdır. Çoğunluk düşük moral veya organizasyon bozukluğu veya dijital
eğitimin koşulsuzluğunu sağlayamayan çoğunluğa karşı olumlu etkinin paylaşma yoluyla
iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu örnekler üzerinden pandemi bittikten sonra devam
edebilecek olası olumlu değişiklikler de vurgulanmak istenmiştir. İnternet üzerinden ulaşılan
kaynakçaların değerlendirilmesi sonucu AYA’da ilk olumsuz etkilenme ‘Hareketlilik’de
olmuştur. COVİD-19 nedeniyle karantinaların aralıklı düzensizliği yüksek öğretimde Bologna
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sürekli uygulanmıştır. En çok etkilenen doğrudan saha yani uygulama alanlarıdır. Ancak
mevcut zorluklarla yüzleşerek ve uygulanmada ilerleme kaydetmek için, tüm projeler
planlanan faaliyetleri çevrimiçi faaliyetlere dönüştürmüştür. Avrupa üniversitelerinin büyük
çoğunluğu kampüslerini Mart 2020'de kapattı. Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAO) anket
bulgularını doğrulayan Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) “Dijital olarak geliştirilmiş öğrenme
ve öğretme” anketine göre, % 95'inin kurum genelinde uzaktan eğitime yöneldiğini, % 4'ünün
ise bazı fakültelerden doğrudan sağladığını doğrulamaktadır (EUA 2020). Uzaktan eğitime bu
ani ve hızlı değişimle yüklenme, dev ölçekli yönetişim modelleri ve disiplin farklılıklarına göre
aynı hızla yeniden düzenlenmiştir. Geniş kapasiteli kurumlar genellikle kurumsal bir yaklaşım
geliştirmeyi daha zor buluyorlardı. Yönetim modeline bağlı olarak bazı kurumlarda bireysel
fakülte ve bölümlerin kendi yaklaşımları olmuştur. Laboratuvar çalışması, pratik deneyim ve
dış işbirliği gerektiren disiplinlerin uzaktan öğretilmesi daha zor olması nedeniyle yeni
otomasyon ve uzaktan programlama çalışmaları, yeni yazılımlarla hızla uygulanmaya çalışıldı.
Dijital çağın beklenmedik bir ivme yaratan COVİD-19 ile adımlamaktan koşmaya başladığı
dönemin tam da bu dönem olduğunu söyleyebiliriz.
TARTIŞMA
Makalenin ana kaynağını oluşturan Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile beraberinde Avrupa
Araştırma Alanı (AAA) çalışmalarının birleştirici ve geliştirici süreci olan Bologna Deklarasyon
ve İzleme Grubun amaç ve hedeflerine ilişkin bilgiler verilerek, COVİD-19’un AYA ve esnek
öğrenme sistemine etkisi tartışılacaktır.
AVRUPA YÜKSEK ÖĞRENİM ALANI
Farklı siyasi, kültürel ve akademik gelenekleri olan, son yirmi yıl boyunca adım adım,
planlanan gelişmeler: yapısal reformlar ve paylaşılan ortak araçlarla birarada uygulama alanı
yaratarak 49 ülkede yüksek öğrenimde ilk kez oluşturulan bir uluslararası işbirliğidir. Bu 49
ülke, ifade özgürlüğü, kurumlara özerklik, bağımsız öğrenci birlikleri, akademik özgürlük,
öğrenci ve personelin serbest dolaşımı gibi ortak temel değerler temelinde yükseköğretime
ilişkin reformları kabul ederek ilgili sözleşmeleri imzalayarak yürürlüklerine koymuşlardır. Bu
süreçle Avrupa bölgesi ülkeleri, kurumları ve paydaşları yükseköğretim sistemlerini sürekli
olarak uyarlayarak onları daha uyumlu hale getirmekte ve kalite güvence mekanizmalarını
güçlendirmektedir. Tüm bu ülkeler için asıl amaç, personel ve öğrenci hareketliliğini artırmak
ve istihdam edilebilirliği kolaylaştırmaktır (EHEA, 2021). AYA’yı oluşturmak üzere başlatılan
Bologna Süreci'ne, Türkiye'nin 2001'de üye oldu. Bologna sürecinde, ülke karnelerini
değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla iki veya üç yıl aralıklarla bakanlar
seviyesinde toplantılar düzenlenerek, Bologna Süreci'ne tam üyeliği olan ülke sayısının 49'a
yükseldi (YÖK, 2021). Bu rapor, ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin gelişmesini veya
gerilemesini gösteren, bu sürece dâhil bütün ülkelerin yükseköğretim karnesini ortaya koyan
önemli bir göstergedir. Yükseköğretim sistemlerine bütüncül olarak yaklaşan bir rapordur."
değerlendirmesini yaptı. 2020 Bologna Süreci Uygulama Raporunda; "dış kalite güvence
sistemi", "diploma eki", "ulusal yeterlilikler çerçeveleri", "otomatik tanıma", "yetersiz düzeyde
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tanınması", "kamu tarafından desteklenen kredilerin ve kamu hibelerinin taşınabilirliği"
alanlarında, sürece üye ülkelerin durumlarını gösteren 13 gösterge bulunduğunu aktararak;
yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin, AYA’da birinci sırada yer aldığı
bilgisi paylaşıldı ( Saraç, YÖK,2021). 2018 yılında ise dört alanda 5 üzerinden 5 tam puan alan
Türk yükseköğretim sisteminin 2020 yılında "Dış Kalite Güvencesi ile Avrupa Kredi Transfer
Sisteminin (AKTS) Uygulanmasının İzlenmesi", "Diploma Eki Uygulanma Düzeyi”, “Ulusal
Yeterlilikler Çerçevelerinin Uygulanma Düzeyi", " Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi
Kayıt Ajansına (EQAR) Kayıtlı Ajansların Sınır Ötesi Kalite Güvencesine Açıklık Düzeyi" ve
"Akademik Hedefler İçin Otomatik Tanıma Düzeyi" başlıklı beş alanda tam puan aldığını
belirten Saraç, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin, AYA Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumluluğu
referanslanmış olduğunu belirtti (Saraç, YÖK, 2019).
B. BOLOGNA SÜRECİ. Temelleri 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim
Bakanlarının Sorbonne'daki toplantı sonrası yayımlanan Sorbonne Bildirisi ile Avrupa'da ortak
bir yükseköğretim alanı oluşturma fikri ilk kez ortaya çıkmıştır. Ancak, Bologna Süreci resmi
olarak 1999 yılında Bologna Bildirisi'nin 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu
Bakanlarca imzalanmış ve yayımlanmıştır. Bologna Süreci'nin temel hedeflerinden altısı bu
bildiri ile ilan edilmiş, ardından gelişen ve değişen koşullara uygun gelişime yönelik ek hedefler
belirlenerek yükseltilmiştir. Bu hedefler:
1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri
oluşturmak (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi),
2. Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine
geçmek,
3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS) uygulamak,
4. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak,
5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak,
6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek,
7. Yaşam boyu öğrenimin teşvik edilmesi (Prag, 2001),
8. Öğrenciler ve yükseköğretim kurumların sürece aktif katılımının sağlanması (Prag,
2001),
9. AYA'nın cazip hale getirilmesi (Prag, 2001),
10. AYA ile Avrupa Araştırma Alanı arasında bir sinerji yaratmak (Bergen, 2007),
11. Bologna Sürecinin Sosyal Boyutunu güçlendirmek (Bergen, 2007),
12. Öğrenci ve Öğretim Görevlilerinin Hareketliliği (Bergen, 2007),
13. AYA’nın cazip kılınması ve Avrupa dışı ülkelerle işbirliğinin sağlanması ve
güçlendirilmesi (Bergen, 2007),
14. Avrupa Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) tarafından geliştirilen ve AYA’ya dahil
yükseköğretim kurumlarına yönelik "Kalite Güvencesi Standartları ve Uygulama
Prensipleri"nin üye ülkelerdeki uygulamaları (Bergen, 2007),
15. Ulusal Yeterlikler Çerçeveleri uygulamaları (Bergen, 2007),
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17. Yükseköğretimde esnek öğrenim yolları yaratmak (Bergen, 2007). (YÖK, 2001).
COVİD-19 DÖNEMİ AYA (Avrupa Yükseköğretim Alanı)’YA ETKİSİ
COVİD-19, tüm dünyadaki eğitim sistemini etkilemiştir. Ülkelerin yaşadığı pandemi
koşullarının ağırlığı veya azlığına göre bu etkilenme minimum düzeyde veya maksimum
düzeyde gerçekleşmiştir. Yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerini ve çalışma yöntemlerini
pandemiye nasıl uyarladıkları ise öncelikle ulusal sınırlılıklar içinde çözüm arayışında
giderilmeye, ardından uzaktan eğitimin sağlanması veya daha iyi sağlanabilmesi için
UNESCO, UNICEF gibi uluslararası kurumlardan yardım desteği aranmıştır (Coimbra Grubu
Raporu, 2021: 13).
AYA’nın bir bileşeni olan bilimsel araştırma projelerinin yaklaşık

%60'ının uygulama

aşamasında COVID-19 pandemisinden büyük ölçüde etkilendiğini ortaya koydu. Aradan
geçen süre 18 aydan fazla da olsa hali hazırda araştırmaların gidişatı hakkında kısmi belirsizlik
ve uygulama projeleri için temel sorun olmaya devam etmektedir (Coimbra Grubu Raporu,
2021: 45). Bu koşullar altında ortaklığın iyimser, esnek ve proaktif olduğu kanıtlanmıştır, bu
da pandemi sırasında çalışmalarındaki zorluklarla başa çıkmada yardımcı olmuştur. İyimser
bir zihniyet ve esnek olma isteği, bilinmeyen bir duruma daha hızlı uyum sağlamaya yardımcı
olduğu raporda ifade edilmiştir (Coimbra Grubu Raporu, 2021: 62).
Pandemiden en çok etkilenen alanların ayrıntılı analizi, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, planlanan
eğitimler ve çalışma ziyaretleri gibi çoğunlukla hareketliliği içeren faaliyetlerde genellikle
çevrimiçi etkinin % 72 gibi yüksek bir düzeyde olduğunu göstermektedir Bu faaliyetler belli bir
aşamaya kadar getirilmiş olsa dahi duruma getirilmiş veya daha sonra uygulanmak üzere
ertelenmiştir. Çalışma programının uygulanması da % 66 gibi önemli ölçüde etkilenmiştir ve
ekipman alım ve satış teslimindeki gecikmeler gibi çeşitli faaliyetlerin zaman çizelgelerinde
genel gecikmeler yaşanmıştır. Ayrıca, proje faaliyetlerinin yeniden planlanması, proje uzatma
talepleri ve proje ortaklarıyla yoğun iletişim vb. İle artan ek yönetim iş yükü ve idari yük
olduğuna dair kanıtlar da bulunmaktadır. Diğer yandan, normal şartlarda uzaktan
gerçekleşecek olan faaliyetler az ya da çok normal şekilde devam edebilmiştir. Burada masa
başı anketleri ve karşılaştırmalı çalışmalar gibi hazırlık faaliyetlerinin yanı sıra kalite güvence
faaliyetlerine de değinilmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Küresel enfeksiyon ve hastalıklar nedeniyle, toplumsal hareketlilikte kilitlenmeler ve eğitim
kurumlarının kitlesel olarak kapatılması, akademik alanda yeni bir özel çalışma alanı yarattı.
COVİD-19 nedeniyle 2020 ve 2021 yılları bilimsel araştırma ve inovasyon, küresel alanda en
yoğun izlenen, takip edilen ve popüler ilgi alanı oldu. Eğitim ve öğretimde daha geniş uzmanlık
ve disiplinlerin bilimsel düzeyde çalışılması gereğini gösterdi. Bu işaret, doğrudan yüksek
öğretimin görünürlüğünün artmasına neden oldu. AYA ve Bologna Süreci ile ortaya çıkan
önemli bir konu ‘esnek öğrenme’ ve modelleridir. Önemli Oldukça önemli olan bu faktör,
şimdiye dek

AYA’nın AB kısmında asgari oranda dijital olarak geliştirilmiş öğrenmenin
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çalışmalara ait yayınlara ve verilere anında açık erişim sağlama zorunluluğunu göstermiş
olmasıydı. Ayrıca, Avrupa düzeyinde sağlık araştırmalarının daha iyi koordine edilmesine
duyulan ihtiyacın yanı sıra üniversitelerin gelecekte dijital endüstrilerdeki potansiyel rolünün
önemini de ortaya çıkardı. Son olarak, araştırma çabasının temel değerleri, örneğin topluma
hizmet etmek ve sosyal değer yaratmak, AYA ile oluşturulan Bologna süreci sisteminin tam
da merkezine yerleşmiş oldu.
Eğitimden farklı olarak, Avrupa Komisyonu'nun araştırma yetkisiyle ilintili olarak ‘Avrupa'nın
COVİD-19 krizinden kurtulmasını desteklemede araştırma ve inovasyonun rolü" raporunda
COVİD-19 pandemisinin üstesinden gelmek için AB düzeyinde en etkili araçlardan biri olarak
Ar-GE finansmanının temel rolünün yanı sıra AB'nin pandemiye katı tepkisini koordine etmede
Ar-Ge'nin önemli rolü de dahil olmak üzere aynı zamanda çok taraflılığı korumak ve ulusal
sınırları mümkün olan en kısa sürede yeniden açmak için açık bir argüman sağlamıştır. AYA
ve Bologna Süreci düzeyinde, Covıd-19 krizi, Bologna Takip Grubu (BFUG) toplantılarında,
birçok çalışma grubunda ele alınmış ve ortaya çıkan birçok belgeye de yansıtılmıştır.
Avrupa Konseyi (COE), yüksek öğretim kurumlarının temsilcileri, öğrencileri ve personeli de
dahil olmak üzere üye devletleri ve Avrupa paydaş kuruluşları arasında değişimleri
kolaylaştırmıştır. Sonuçları, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi, yüksek kaliteye yönelik
bireysel hakları, kriz zamanlarında da kapsayıcı eğitimi ve yüksek öğrenim de dahil olmak
üzere eğitimin sürdürülmesinin kamu sorumluluğu olarak önemini vurgulayan konuyla ilgili bir
Deklarasyon (geçici olarak Ekim 2020) düzenlenmiştir. Bütün bunlar, akademik özgürlük ve
özerklik ihlalleri, Avrupa'daki genel insan ve vatandaş hakları ihlalleri ve krizin durumu daha
da kötüleştirebileceği endişeleri göz önüne alındığında çok önemlidir. Krizin olumsuz
etkilerinin nasıl önleneceği ve azaltılacağı konusunda devam eden Avrupa Konseyi
girişimlerine danışmanlık yapmak üzere özel bir görev gücü oluşturulmuştur. Ortaya çıkan
sonuçların gözden geçirilmesine dayanarak, COVID-19'un yüksek öğretim üzerindeki kısa ve
orta vadeli etkisinin değerlendirilmesi bile eksik kalmaktadır. Öğrenme kayıplarının, finansal
etkinin ve eğitim eşitsizlikleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi için daha fazla araştırmaya
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, uzun vadeli etkinin tahmin edilmesi daha da zordur,
özellikle de COVID-19 pandemisinin toplumları 2020'de olduğu gibi 2021 yılında ne kadar süre
etkilemeye devam edeceği halâ bilinmediğinden. COVİD-19 yüksek öğretim dünyasında
yüksek yıkıcı sonuçları, kamu sektörü büyük finansal kesim daha az, (azalmış erişimi ve
yüksek drop-out) dezavantajlı gruplar için büyük ücret kayıpları, bazı yüksek öğrenim
kurumlarının potansiyel kilitlenmeler ve olumsuz sonuçlar da dahil olmak üzere: COVİD’in hali
hazırda yüksek bir risk olduğunu aktaran raporu, gözlemlerle, anketleri ve görüşleriyle ifade
edilen bir husustur. Aynı zamanda, COVID-19 pandemisi, yükseköğretimin nasıl organize
edildiği ve verildiği üzerine eleştirel düşünme ve yükseköğretimde gelecekteki yönler için
yaratıcı çözümler ve alternatif olanaklar hazırlama fırsatı sağlamıştır. Öne çıkan perspektifler
arasında şunlar yer almaktadır: çevrimiçi öğrenmeyi organize etmek için yenilikçi yaklaşımlar
benimseyerek yükseköğretim dönüşümünü hızlandırma ve öğrenme sürecini iyileştirme fırsatı;
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ve ‘evden uluslararasılaşma’) ve yükseköğretimin toplumsal boyutunu Avrupa yükseköğretim
sistemlerinde üst düzey bir öncelik olarak öğretime erişim ve yerleştirme fırsatı olarak
sayabiliriz.
COVID-19 pandemisinin etkisini bir bütün olarak toplumlar ve özellikle yüksek öğrenim
üzerindeki tam etkisini belirlemek aylar hatta yıllar alabilir. Yükseköğretimin böyle bir süreçte
göz önünde bulundurulması gereken ve bu raporda yer almayan çok sayıda başka yön de
vardır. Örneğin: COVID-19'un üniversite araştırmaları üzerindeki etkisinin ne olacağı
(araştırma altyapılarının erişilebilirliği, uluslararası araştırma işbirliklerinin sürdürülebilirliği ve
saha çalışması yapabilme becerisi açısından); üniversitelerin dış ortaklarla (işletmeler, kamu
otoriteleri ve sivil toplum) etkileşimi ve üniversitelerin daha geniş toplumsal etkileri üzerindeki
etkisinin ne olacağı; ve bunun Avrupa'daki yükseköğretimin kamu finansmanı düzeyleri
üzerindeki etkisinin ne olacağı. Bu nedenle, önümüzdeki akademik yılda bu gelişmeleri daha
fazla araştırma ve araştırma yoluyla analiz etmeye devam etmek çok önemlidir.
Yükseköğretim, bu raporda vurgulanan zorlukların kapsamını ele alamayacağı gibi, kamu
otoritelerinden önemli destek almadan, COVID sonrası iyileşme dönemindeki çözümlerin ve
yeniliklerin itici gücü olamayacaktır. 2020 yılında UNESCO tarafından hazırlanan raporda
vurgulandığı gibi, kriz sonrası bağlamında hükümetlerin ekonomiyi canlandırmak için önlemler
alması gerekir ve öğretim kurumları aracı olarak ekonomik iyileşme bağlamında görülmeli ve
canlandırma programlarının ayrılmaz bir parçası tasarlanmış olmalıdır. Kurumsal ortaklıkların
yükseköğretim bileşenlerini (kurum, öğrenci, öğretim elemanı) bilgilendirerek, henüz yeni
ortaya çıkan eğilimler ve zorlukları anlamak için yeni stratejiler ve bu sorunları çözmek için
karşılıklı çoklu girişimler önerilmektedir.
Yükseköğretim kurumlarının karşılaştıkları acil durum ve zorluklar, yüksek öğretim öncesi
eğitimde karşılaşılanlarla aynıydı: kurumların geçici olarak kapatılması; 'acil uzaktan öğretime'
geçiş; yeni koşullarda güvenli bir şekilde operasyonlara devam etmek için karmaşık bir
planlama süreci idi; ve dezavantajlı öğrencilerin geride kalmamasını sağlamak daha da zor
olmuştu. Tüm olumsuzlukları değil, ancak bir kısım eğitimin devamlılığını sağlamaya yönelik
bir tedbir olarak Dijital Eğitim Eylem Planı, eğitimciler tarafından birlikte öğretilen ağ bağlantılı
sınıfları veya girişimleri desteklemelidir coğrafi ve kültürel sınırlar arasında çalışmak (örneğin
Ders Serisi, Avrupa Anlatıları gibi), sadece Avrupa içinde ve ötesinde yani tüm AYA
kapsamında; farklı öğrenci gruplarını bir araya getiren kaliteli bilimsel sanal değişimler, eğitimli
kolaylaştırıcılar tarafından desteklenen (Erasmus+ Sanal Değişim / Avrupa Gençlik Portalı);
birlikte tasarlanmış olabilir. Mevcut online sistemleri (zoom, teams, facetime gibi) üzerinden
bugün bile yapılabilecek değişim ve girişimlerdir.
AYA’ya dahil olan ülkelerin yükseköğretim kurumları COVİD-19 dan farklı düzeylerde olumsuz
olarak etkilenmişlerdir. Bu olumsuz sürecin hızla sonlanması için koruyucu sağlık tedbirleri
dışında aşılanma ile virüse yakalanma riskinin düşürülmesi ile ‘sınırlı normalleşme’ gibi benzer
kavramlar dile getirildi. Aşılanma üniversiteli gençlerin yaş aralığına da sağlandıktan sonra
‘sağlıklı normalleşme’ ye geçildi. Ancak AYA ve tüm dünyadaki eğitim ve öğretim alanına
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parçası ve daimi olarak yerleşmiş oldu.
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KÜRESEL PANDEMİNİN GÖÇ DİNAMİKLERİ VE MÜLTECİ
SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ TARTIŞMAK
Özlem Özdemir
Doç. Dr., Fenerbahçe Üniversitesi, Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü, Türkiye
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Bilgisayar İşletmeni, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Özet
Yazılı insanlık tarihi boyunca birbirinden farklı insan topluluklarının göçlerine tanıklık eden, topraklarına
sığınanlara ve yeni bir yaşam arayışındakilere ev sahipliği yapan ülkemiz, yirmi birinci yüzyılda ise sosyokültürel yapısıyla Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan AB ülkelerine yönelen düzensiz göçmen ve mülteci
akışının kilit noktası haline gelmiştir. Günümüzde Anadolu coğrafyası eş zamanlı olarak, göç veren, göç
alan, transit ve bağlantı noktası olan yapısıyla bir ‘uluslararası göç ülkesi’ karakteri sergilemektedir. Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2020 Mart ayında ilan edilen küresel salgının (Sars Cov-2), küreselleşme
dinamiklerinin hızlanmasına bağlı olarak insanlık üzerinde şiddetli bir tehdide dönüştüğü görülmektedir.
Salgınlar, tarihsel bakımdan yeni olmamakla birlikte küresel insan hareketliliğine bağlı olarak sıklaşma ve
yaygınlaşma eğilimine girmiş durumdadır. Bu bağlamda artan küresel salgın eğilimi, sınır güvenliği, sağlık
güvenliği, ulaşım-taşımacılık ve göç politikaları, hijyen kontrolü, iç güvenlik-dış güvenlik ilişkisi, kamu
kurumlarının acil durum eylem planları gibi farklı konuların yoğun biçimde tartışılmasını gerektirmektedir.
Küresel pandemi, toplumun tüm kesimlerini olduğu kadar göçmen ve mültecileri de doğrudan etkilemekte,
hatta zaman zaman (barınma mekanlarının kötülüğü, vaka tespit çalışmaları ile filyasyon sürecinin
güçlüğü, tedavi ve bakım hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle) daha da olumsuz koşulların
gözlemlenmesine neden olmaktadır. Göç sürecinin, bireysel düzlemde travmalar, yeni yaşam koşullarına
adaptasyon sorunları, temel sağlık hizmetlerine erişim güçlükleri ile ilişkilendirilmesi ise küresel
pandeminin yayılımı ile mücadelenin önündeki engeller olarak sıralanmaktadır. Bu kapsamda, çalışmada
küresel pandeminin göç hareketlilikleri üzerinde ne gibi sonuçlar doğurduğunun tartışılması
amaçlanmaktadır. Salgınlarla mücadelede hedeflere ulaşılmasının ancak küresel stratejiler geliştirilmesi
ve toplumdaki tüm tarafların halk sağlığı sisteminin kapsamına dahil edilmesi ile mümkün olacağı ifade
edilebilecektir.

Anahtar Sözcükler: Küresel pandemi, Göç koşulları, Mülteci sağlığı, Erişim hakkı.
GİRİŞ
Sahip olduğu coğrafi konumuyla Türkiye, dünya genelindeki göç rotalarının en önemlilerinden
birini topraklarında barındırmaktadır. Yazılı insanlık tarihi boyunca birbirinden farklı insan
topluluklarının göçlerine tanıklık eden, topraklarına sığınanlara ve yeni bir yaşam
arayışındakilere ev sahipliği yapan ülkemiz, yirmi birinci yüzyılda ise sosyo-kültürel yapısıyla
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan AB ülkelerine yönelen düzensiz göçmen ve mülteci akışının kilit
noktası haline gelmiştir.
Günümüzde Anadolu coğrafyası eş zamanlı olarak, göç veren, göç alan, transit ve bağlantı
noktası olan yapısıyla bir ‘uluslararası göç ülkesi’ karakteri sergilemektedir. Sanayileşmiş
‘Kuzey’ dünyasının ülkelerine Türkiye üzerinden ulaşma hayalleri, mülteci hareketliliklerinin
nirengi noktası haline gelmiştir. Ortadoğu coğrafyasının ekonomik, politik, güvenlik ve kültürel
bakımdan en istikrarlı ülkesi olma özelliğini halen sürdüren Türkiye’nin çok geniş bir hinterland

153

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Bookda beklentileri ve hayalleri karşılayan topraklar olarak nitelendiği görülmektedir. Bu durum
Avrupa’ya doğru transit geçiş amacıyla gelen mültecilerin Türkiye’yi hedef ülke olarak kabul
etmelerine ya da yerleşik olma niyetiyle gelenlerin, Türkiye’nin Batı ile yoğun ilişkilerini
deneyimlemeleri sonrasında, yeni coğrafyalara yönelmelerine neden olmaktadır.
Göçmenlerin uyumu sorunu büyük ölçüde kültürel ve dilsel bir benzeşmeye indirgenerek
çözülmek istenmektedir. Uyum, bu anlamda, kültürel erime sürecinde (melting pot) homojen
toplumun bir parçası olmak anlamında kullanılmaktadır. Ancak kültürel olarak ‘ev sahibi’
topluma benzemeleri beklenen göçmenlerin medyada ve politik söylemlerde sürekli bir şekilde
kültürel olarak ne kadar ‘farklı’ oldukları üzerinde durulmaktadır ve ev sahibi ülkeden farklılıkları
ısrarla vurgulanmaktadır. Öte yandan, ısrarla kültürel olarak ne kadar farklı oldukları vurgulanan
bu göçmenlerden şimdi ve acilen uyum sağlamaları beklenmektedir. Dolayısıyla uyum
süreçlerinin kültürel ve dilsel alana indirgenmesi, bütünüyle uyumun gerçekleşmeyeceğine dair
bir söylemi de göçmenlere ısrarla hatırlatmaktadır. Bu tarz bir dışlama, göçmen gruplarının
süreç içerisinde belli bir mekana/coğrafyaya yerleşmelerine rağmen, o mekanda/coğrafyada
geçmişten beri yerleşik konumda olan, baskın kültürün temsilcisi olan ‘ev sahibi’nden
ayrıştırılmasına ve dışlanmasına neden olmaktadır. Hemen her konuda görülen bu dışlama,
sağlık alanında da ‘hastalık’, ‘virüs’, ‘sağlıksız’ gibi kavramlar üzerinden inşa edilmektedir. Bu
çalışmanın amacı bu türden bir dışlanmaya neden olarak gösterilen küresel pandeminin
genelde göçmen bireyler, özelde de mülteciler üzerindeki etkilerini tartışmaya açmaktır.
Pandemi koşullarının doğru biçimde kavranması halinde, göçmenlere yönelik toplumda gelişen
ayrımcı ve dışlayıcı söylemlerin terk edilmesi yönünde katkı sağlanabilecektir.

YÖNTEM
Göç konusu üzerine çalışmak ilk bakışta oldukça kolay bir süreç olarak algılanabilecektir.
Binlerce yıllık insanlık tarihi, özünde, birey, grup ya da toplum düzlemlerinde insan
mobilizasyonunun sıklıkla deneyimlendiği, insanların belli gereksinimleri ve bu gereksinimleri
karşılamak amacıyla hareket ettikleri bir zaman sürecidir. Hemen hepimiz her gün hareket
etmekte; hareket edemediğimiz koşullarda dahi hareketliliğin hayalini kurmakta; ekonomik,
sosyal ya da kültürel kısıtlılıklarımız bağlamında farklı mesafeleri aşmaya çalışmaktayız. Ancak
göç olgusu bu gerçekliğin ötesinde, ‘nereden nereye gidildiği?’, ‘ne zaman gidildiği?’, ‘nasıl
gidildiği?’ ya da ‘kiminle gidildiği?’ sorularını ardında bırakarak, ‘neden gidildiği? (hangi
saiklerle/gerekçelerle gidildiği?)’, ‘gidenlerin neleri deneyimlediği?’ ve ‘gidilen yerdeki yeni insan
ilişkilerinin nasıl olduğu?’ sorularına yanıt aranan bir sosyal eylemliliğe işaret etmektedir.
Göçmeni –ya da daha özelde mülteciyi– kavramak, göç kararı veren insanın düşüncelerini,
duygularını, yaşam koşullarını, ekonomik ve kültürel durumunu algılayıp, hareketlilik
öncesinden sonrasına değin uzanan insani ilişkileri değerlendirmekle mümkün olacaktır. Tüm
bunların gerçekleştirilmesine yönelik ilk adımlar ise tanımlayıcı-betimleyici karakteristiğe sahip
araştırmalar (descriptive research) yürütmekle mümkündür. “Tanımlayıcı dizaynda ‘tanımlayıcı’
kavramı, bir durumun\koşulun, insanın, ilişkinin, örgütlü faaliyetin, iletişim sürecinin, uygulanan
politikanın ‘ne olduğunu’ tasvir, tarif, betimleme, açıklığa kavuşturma anlamına gelir.
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araştırmalar belli değişkenlerin özellikleri hakkında temel data tabanını oluştururlar. Diğer
dizaynlar bu temel üzerine kurulur” (Erdoğan, 1998:60). Tanımlayıcı-betimleyici araştırmaların
(descriptive research) karakteristiği belirlenen problemden/konudan (issue) hareketle kişiye,
olaya, olguya ya da zamana bağlı olarak açığa çıkan sorular üzerinde durmak; bilmek
istenilenin ne olduğu, hangi yollardan bilinebileceği, bilindiğinde de ne türden yeni sorular açığa
çıkaracağı üzerine tartışmaktır. Bu bağlamda, çalışmamızda da göç olgusu ile insan sağlığı
sürecinin ilişkisine yönelik basit sorular sorulmakta, mültecilerin sağlık hakkı konusunda
araştırmacıların zihinlerinde açığa çıkacak yeni sorulara kapı aralanmaktadır.
GÖÇ POLİTİKALARINA KISA BİR BAKIŞ
Göç pratiği esasen bireylerin göç için harekete geçinceye değin ki alışkanlıklarının, sahip
olduğu değerlerin, geliştirdiği normların, eğitsel birikimin ve sosyal ilişkilerinin, özetle bir bütün
olarak kültürünün ve yaşam sisteminin bir yerden başka bir yere yolculuğudur. Göçmen bireyin
ve daha genel olarak ailesinin statüsünün, ait olduğu sosyal grupların, zenginliğinin ya da
yoksulluğunun, toplumsal cinsiyetinin, aile içi ilişkiler setinin, yeme içme biçimlerinin, giyinme
tarzlarının geride bıraktığı kültürden koparılarak yeni bir coğrafyadaki gündelik pratikler setinin
içine yerleştirilmesi çabası da olan göç, bedenin, bilişin ve duyguların gidilen yere taşınmasıdır.
Bireyler yaşamlarını yeniden kurmaya çalıştıkları coğrafyalarda sahip oldukları her şeyi yeniden
tanzim etmek, ilişkiler setini elden geçirmek, rehabilite etmek ve eş zamanlı olarak korumak,
değiştirmek

ve

de

yeni

koşullara

uyarlamak

zorundadırlar.

Göçmenlik

olgusunun

tanımlanmasında, sosyal bilimlere egemen olan ‘kavramsal sınırlama ve kısıtlayıcılık’ yerine
‘farklılıkları kapsayıcılık’ yorumunu benimsediğimizde, karşımıza çıkan durum insan
yaşamlarının mekanlar üzerinden bütünleştirilmesi olmaktadır: “Göçmen herhangi bir nedenle
başka bir ülkede bulunma kararını almış tüm kişileri içine almakta ve Birleşmiş Milletler
tanımının aksine bu durum için bir zaman kısıtlamaması getirmemektedir. Dairesel göçmenler
olarak da nitelendirilebilecek geçici işgücü göçmenleri, kalifiye göçmenler, düzensiz göçmenler,
mülteciler, sığınmacılar, aile birleşimi göçmenleri, emeklilik göçü, dönüş göçmenleri ve öğrenci
göçü, uluslararası göçün çağdaş süreçlerinin parçalarıdır” (Sert, 2014:515). Bu bağlamda göç
politikaları iki faklı (zorunlu-gönüllü göçmenlik ile düzenli-düzensiz göçmenlik) karşıtlık
paradigması üzerinden okunmaya çalışılmaktadır.
Zorunlu-gönüllü göçmenlik karşıtlığı, bireyin kendi istek ve beklentileri doğrultusunda, ekonomik
koşullarını iyileştirmek, eğitim görmek, iş yaşamında kariyer gelişimini sağlamak gibi hedeflere
bağlı hareket edenler ile deprem, kasırga, doğal afet, ülkeler arası savaş, etnik ayaklanmalar
ve iç politik gerilimler, hükümetlerce yurtdışına sürgün edilmeler, ülke içerisinde yaşamlarını
sürdürme tehlikesi yaşadıklarından sığınmacı statüsüne başvuranlar ve mülteciler gibi olaylara
bağlı hareket edenler arasındaki ayrışmaya dayanmaktadır. “Zorunlu göçmenler kategorisi
insani krizler, silahlı anlaşmazlıklar, çevresel felaketler veya sosyal dışlanma gibi nedenlerle
zorunlu olarak göç etme kararı alan sığınmacılar, mülteciler ve ülkesinde yerinden edilmiş
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toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti
yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya
dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıs” şeklindeki geniş
çerçeve tanımına rağmen ‘mültecilik’, özünde varlığını belli bir coğrafyada sürdüremeyecek
olan bireylere işaret etmektedir. Uluslararası hukukta göç edilen yeni coğrafyada yaşam
devamlılığı ile ilgili henüz karar aşamasında olunanlara ‘sığınmacı’, kabul edilenlere ise
‘mülteci’ denilmesi, zorunlu göçmenliğin hukuki altyapısını oluşturmaktadır. Gönüllülük pratiği
ise çok farklı yasal düzenlemeyle ilişkilidir. Göçmen işçiler, sanatçı, sporcu ya da bilim insanı
gibi meslek profesyonelleri, sektörel hizmet geliştiricileri, öğrenci, akademisyen ya da program
mentörleri gibi eğitim uzmanları ile pek çok diğer birey ekonomik, sosyal veya kültürel hedefleri
doğrultusunda göç kararı vermiş ve göç ettikleri ülkelerin hukuk düzenine tabi olan kimselerdir.
Gönüllü göçmenliğin ülkeden ülkeye farklılık gösteren doğası, göçmenlerin yeni bir yaşam
kurma hayalleri ve beklentileri ile doğru orantılıdır.
Düzenli-düzensiz göçmenlik karşıtlığı ise hukuki düzenlemelere işaret etmektedir. Göç edilen
ülkenin yasal mevzuatı dahilinde gerçekleşen göç eylemi düzenli göçmenlere işaret ederken,
geldikleri ülkede kalmak için geçerli ve yasal bir dayanağı olmayan göçmenler ise düzensiz
kategorisi altında sınıflandırılmaktadır. “Terim kelime anlamıyla herhangi bir düzenleme altında
olmayan göç anlamına gelmektedir. Bu terim, bir ülkede bulunan tüm düzensiz göçmenlerin
yasal olmadıkları ya da belgesiz bulundukları anlamını taşımaz. Kimi göçmenlerin belgeleri,
insan kaçakçılığı tacirleri tarafından hazırlanan sahte belgelerden oluşmakta ve bu da göçmen
bireyleri yasal olmayan veya düzensiz göçmen statüsüne koymaktadır” (Sert, 2014:517).
Statülerin zamana ya da kuruma bağlı olarak net olmaması göçmenlerin bu düzlemde
sınıflandırılmasını/kategorileştirilmesini güçleştirmektedir. Örneğin 90 günlük turist vizesi ile bir
ülkeye seyahat eden birey sürenin bitmesini takiben halen yolculuk ettiği ülke topraklarında ise
kaçak durumuna düşmekte; yolculuk ettiği ülkeden üçüncü bir ülkeye geçmeye çalışıp da bunu
gerçekleştiremediyse yasadışı göçmen olarak tanımlanmakta; öğrenci vizesi ile eğitim
amacıyla geldiği ülkedeki yetkili kurumlara bildirmeksizin bir işyerinde çalışmaya başladığında
ise çalışma ortamında belgesiz göçmen statüsünde algılanmaktadır. Düzenlilik, devletlerin
yasal mevzuatlarına, vize statülerine ilişkin uygulamalara ve farklı zaman dilimlerinde
benimsedikleri göç politikalarına bağlı olarak değişim göstermektedir.
Göç hem göç edilen ülkenin demografik yapısına ve sürdürülebilir kalkınmasına etki
göstermekte, hem de göç eden bireylerin gündelik yaşamlarını zenginleştirerek, güvenli ve
anlamlı yaşam kurabilecekleri bir sürece dönüşebilmektedir. “Göç genellikle anayurttaki politik
soruşturma, ekonomik çöküntü, savaş ve kıtlık gibi ‘itici’ faktörler veya elverişli göçmen
politikası, işgücü ihtiyacı ve gidilecek ülkedeki dil ve kültür benzerliği gibi ‘çekici’ faktörler
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sağlayan küresel faktörler de önemli bir etkiye sahiptir” (Ritzer, 2011:347). Göç hareketlerinin
özellikle Kuzey dünyasında demografik dinamizm sağladığı sıklıkla ifade edilmektedir. Dünya
genelinde her türden göçmen grubunun küresel nüfusun % 3.5-4’ü düzeyinde olduğu (272
milyon) öngörülmektedir. Ayrıca dünya genelinde 744 milyon insan da ülke içerisinde göç eder
konumdadır. Tüm bu göstergeler, yaşadığımız dönemin ‘göç çağı’ olarak nitelenmesini
kolaylaştırmıştır.
GÖÇ VE SAĞLIK İLİŞKİSİNİ KAVRAMAK
Tarih boyunca pek çok farklı krizde olduğu gibi, içinde olduğumuz Sars Cov-2-19 pandemisinde
de göçmenler ve mülteciler, insan toplulukları içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak en yoğun
olarak etkilenen gruplardır. “Uluslararası sözleşmeler göçmenlerin sağlık haklarını, göçmenlere
tanınan yasal statü ve haklardan bağımsız olarak tanımlamaktadır. Dünya geneline
bakıldığında gerek Avrupa ülkelerinde gerekse ABD’de zaman içerisinde değişken politikalar
izlendiği ve farklı uygulamalar olduğu görülmektedir. Göçmenlerin kayıtlı ya da kayıt dışı olması
uygulama farklılıklarında rol oynamaktadır. Kayıtlı göçmen, yasal statü sahibi kişileri ifade
etmekte iken, kayıt dışı göçmen yasadışı giriş veya vizenin geçerlilik süresinin sona ermesi
nedeniyle yasal statüden yoksun kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır” (Keleşmehmet,
2018:120). Göçmenliğin son iki yüzyıldaki tarihsel boyutuna yakından baktığımızda
sanayileşme sürecinin Kuzey olarak nitelenen Avrupa ve Kuzey Amerika coğrafyası içerisinde
derin bir hareketlenmeye neden olduğu; yirminci yüzyılın ilk yarısındaki iki dünya savaşı ile
savaşlar arası dönemdeki ekonomik ve politik koşulların dünya ölçeğinde akışkanlığa yola
açtığı ve 1980’ler sonrasındaki küreselleşme dalgasının da sermaye transferlerine bağlı bir
insan –emek– yolculuğuna neden olduğu görülmektedir. Yirmibirinci yüzyıl ise terörizme, politik
aktörlerin baskı-popülizm kutuplaşmasında yanlış ve etkisiz pozisyonlar almalarına, ekonomik
sektörlerdeki dönüşüme karşın emeğin aynı ivmeyi kazanamayarak yer yer işlevsizleşmesine,
ekolojik sorunların küresel yayılımına bağlı olarak artık göçün kitleselleştiği dönemdir. Şüphesiz
göçün toplum yaşamlarının bu denli merkezinde bir konum işgal etmesi, kişilerarası,
kültürlerarası ve uluslararası ilişkileri kökünden sarsmakta ve sağlık, sanat, spor gibi alanlarda
göçmenlerin tartışmalara dahil olmasını kolaylaştırmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2020 Mart ayında ilan edilen küresel salgının (Sars Cov2-19), küreselleşme dinamiklerinin hızlanmasına bağlı olarak insanlık üzerinde şiddetli bir
tehdide dönüştüğü görülmektedir. Salgınlar, temelde yeni bir gerçek olmamakla birlikte küresel
insan hareketliliğine bağlı olarak sıklaşma ve yaygınlaşma eğilimine girmiş durumdadır. Bu
bağlamda artan küresel salgın eğilimi,
sınır güvenliği,
sağlık güvenliği,
ulaşım-taşımacılık-turizm ve göç,
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iç güvenlik-dış güvenlik ilişkisi,
kamu kurumlarının acil durum eylem planları
gibi farklı konu başlıklarının yoğun biçimde tartışılmasını gerektirmektedir. Artan göç eğilimi
kamu otoritelerine sorunu kontrol edebilmek amacıyla işbirliğine yönelmeleri gerektiğini
hatırlatmaktaysa da, ulusal göç stratejilerinin, ülkelerin dış politika kararlarının, askeri-ekonomik
işbirliklerinin ve egemen kültürel kodların farklılığı devletler arasında karşıtlıklara ve sorunun
çözümünde kutuplaşmaya neden olmaktadır. Özellikle ekonomik büyümenin yavaşladığı,
komşularla askeri gerilimin derinleştiği ve iç-dış politik tartışmaların keskinleştiği koşullarda
ülkelerin göçmen karşıtı politikalara hızlıca yöneldikleri görülmektedir. Ülke içerisinde sermaye
gruplarının ucuz emek gücü olarak göçmen işçiliğini kullanmaya başlaması, emek yoğun
sektörlerde çalışanların göçmen karşıtı tepki vermesini; geleneksel eğitim politikalarına sahip
çıkan kurumların göçmenleri dışlayarak kültürlerarası iletişime kapalı bir vizyon geliştirmelerini
ya da küresel düzeyde etkili olan hastalıkların ve salgınların ortaya çıktığı durumlarda sınırları
kapatmanın sorunun çözümü için yeterli olduğu iddiasının savunulmasını kolaylaştırmaktadır.
Ancak çağımızda göçmenlik toplumsal yaşamın gündelik pratiklerine nüfuz etmiş durumdadır.
İngiliz sosyolog Richard Sennett’in yaşadığımız pandemiye ilişkin şu gözlemi soruna bakış
açımızı neden çeşitlendirmemiz gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır:
“Covid-19’la birlikte, insanlar korkunç acılar çeken hastaların başına ne geldiğini en iyi bilen
işçilerin temizlikçilerle nöbetçi hemşireler olduğunu fark etmeye başladı. Düşünüldüğünün
aksine, doktorlar olmadığını yani. Büyük çoğunluğu yabancılardan oluşan ve bu yüzden de
İngiltere’nin yalnızca ‘üstün vasıflı’ işçileri davet eden göç söylemiyle sürekli gözdağı verilen bu
işçilerin rolü ciddi ciddi yeniden düşünülüyor son birkaç haftadır. Birdenbire, bu göç söylemi
geçerli bir argüman olmaktan çıktı. Bu insanların sosyal becerileri Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Bakanı’nın sosyal becerilerinden çok daha önemli hale geliverdi. Şu an, sağın, yabancı karşıtı
söylemi terk edip çaresizce bu işgücünü muhafaza etmenin ve genişletmenin yollarını aradığına
tanık oluyoruz. İnsanlar böyle bir kriz anında ihtiyaç duyulan esas sosyal becerilerin neler
olduğunu sormaya başladığında farklı bir sosyal ilişki manzarası ortaya çıkar ve bunun göç
politikası gibi hastalıkla hiç ilgisi yokmuş gibi görünen şeyler üzerinde zincirleme etkileri vardır”
(Sennett, 2021:140-141).
Göçün etkilerini ve kapsamını net bir biçimde görmemizi sağlayan bir diğer olgu da, son on
yıllık zaman diliminde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan büyük krizdir. 2011 yılında ‘Arap
Baharı’ hareketlerinin uzantısı olarak başlayan Suriye İç Savaşı ile birlikte 5.700.000’den fazla
Suriyeli, Türkiye (3.728.612), Lübnan (1.017.433), Ürdün (655.833), Irak (227.971), Mısır
(115.204) ve başka ülkelere göç etmiş durumdadır. Ayrıca Suriye içerisinde de 6 milyondan
fazla kişi ülke içerisinde zorunlu yer değişikliği yaşamış durumdadır. Salt ülkemizdeki kayıtlı ve
kayıt dışı mülteci sayısının 5 milyona yaklaştığı farklı kaynaklarda ifade edilmiştir. Özellikle
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(Grafik 1).
Bu durum ülkemizde Suriyeli göçmenlere yönelik göç ve göçmen sağlığı politikaları
geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. “Türkiye’de Suriye’den gelen göçmenlere yönelik
“Açık Kapı” politikası izlenmektedir. Suriyeli göçmenlere, 04.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, ‘geçici koruma’ statüsü
sağlanmakta ve geçici koruma kimlik belgesi verilmektedir. Geçici koruma statüsü, ülkesinden
ayrılmaya zorlanan, ülkesine geri dönemeyen ve devletlerin geri göndermeme yükümlülükleri
çerçevesinde acil ve geçici koruma bulma ihtiyacıyla toplu göç ile gelen yabancılara
verilmektedir. Geçici koruma statüsü ile toplu göç hareketlerine acil çözümler bulunması
amaçlanmaktadır” (Keleşmehmet, 2018:121). Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaşa ve
cinsiyete göre dağılımlarına baktığımızda ise (Tablo 1) mültecilerin % 40.4’ünün bebek ve
çocuk (0-14 yaş), % 30.7’sinin ergen ve genç (15-29 yaş) olduğu, sadece % 0.5’inin ise yaşlı
(75 yaş ve üstü) kategorisinde bulunduğu; mültecilerin % 53.7’sinin erkek, % 46.3’ünün ise
kadın olduğu görülmektedir. Bebek ve çocuk mülteci sayısının yüksekliği, –özellikle doğurgan
çağdaki- kadın mülteci sayısının fazlalığı bu gruplara yönelik sağlık politikaları geliştirilmesini
zorunlu kılmaktadır. Ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel koşullar bağlamında mültecilerin
sağlık hizmetlerinden yararlanmadaki kırılganlıklarının yüksekliği bu konuya yönelik doğrudan
bir kamu politikası ve göçmen sağlığı stratejisi geliştirilmesini gerektirmiştir.

Grafik 1. Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler
Kaynak: GİB, 2021
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(GİB, 2021)

Sağlık hizmetleri sunumundan yararlanmak her şeyden önce gerek hizmet sunan gerekse
hizmet alan açısından finansal yükümlülüklere işaret etmektedir. Göçmen ve mültecilerin
çoğunlukla ulusal sosyal güvenlik sistemleri dışında kalan bir kitle olmaları, devletlerin ek mali
yükümlülükler üstlenmesine neden olmaktadır. Kesin bir rakama öngörülememekle birlikte,
2011 yılından itibaren barınma, iaşe, eğitim ve sağlık gibi alt başlıklarda toplamda 40 milyar
TL’den fazla ekonomik maliyete neden oldukları ifade edilen Suriyeli mültecilerin sağlık
hizmetleri yükünün bu tutarın % 10’u civarında olduğu tahmin edilmektedir. “Ülkemizdeki
göçmenlerin büyük bölümünü oluşturan Suriyeli göçmenlere yönelik sağlık hizmeti sunumu
yasal düzenlemelere dayanmaktadır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na istinaden
hazırlanan 22.10.2014 tarihli, 29153 sayılı ‘Geçici Koruma Yönetmeliği’ ile Suriyeli göçmenlere
yönelik sağlık hizmeti sunumu tanımlanmıştır. Buna göre, geçici koruma kimlik belgesi olan
göçmenlere sunulan temel ve acil sağlık hizmetleri, ikinci/üçüncü basamak sağlık hizmetleri
Sağlık Bakanlığı kontrolünde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından sigortası olanlar
için belirlenen bedeli geçmeyecek şekilde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından
ödenmektedir” (Keleşmehmet, 2018:121). Bu noktada akıllara gelen ilk soru ‘mültecilerin sağlık
hizmetlerinin finansmanında önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izlenmelidir?’ şeklinde ifade
edilebilecektir.
Göçmen bireylerin ister gönüllü ister zorunlu olsun, göç ettikleri coğrafyalara yeni sağlık
sorunları taşıyabildikleri bilinen bir durumdur. Sağlık hizmeti sunumunda kullanılan altyapının
göç yoğunluğunu karşılayamaması, teknolojik donanımın yetersiz kalması ya da demografik
değişime bağlı olarak ülkelerin sağlık sistemlerinin yeni hastalık grupları karşısında kriz
yaşaması –örneğin nüfusu yaşlı Avrupa ülkelerinde mülteci bebek ve çocukların tedavi
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şu başlıklar altında toplanmıştır (Aydoğan ve Metintaş, 2017:38-45):
Göç ve Beslenme: Mülteci ve sığınmacıların günlük gereksinimlerini karşılayabilecek
miktarda, güvenli ve sağlıklı gıdaya erişmeleri temel haktır ve göç edilen ülkenin kaynakları ile
temin edilmeye çalışılmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme ile temiz suya ulaşamama
süreç içerisinde mülteci gruplarında anemi, çocuklarda gelişimi geriliği, obezite, diyabet ve kalp
hastalıkları gibi sağlık problemlerinin prevalansını artırmaktadır.
Göç ve Barınma: Barınma ve konut hakkı mülteci gruplarının en sık karşılaştıkları sorun alanı
olup, özellikle bebeklerin, çocukların, gebelerin, engellilerin ve yaşlıların gündelik yaşamlarını
sürdürmelerinin önündeki engeldir. Suriyeli mülteciler başlangıçta ülkemizde sınır illerindeki
mülteci kamplarında yaşarken zamanla kentsel alanlara ve metropollere yerleşerek, buralarda
yaşamaya başlamışlardır. “Bazı evlerde birkaç aile birlikte yaşamaktadır. Hanelerde yaşayan
birey sayısının ortalaması AFAD verilerine göre 8,6’dır. Konutlarda rutubet önemli bir sorundur
ve astım, bronşit, alerji, kronik ağrı gibi hastalıklarla ilişkilidir. Kalabalık yaşam hava yolu ile ve
temas ile bulaşan enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkması ve yayılması için de bir risk
oluşturmaktadır” (Aydoğan ve Metintaş, 2017:41).
Göç ve Üreme Sağlığı: Göçmen grupları, içine girilen yeni toplumun sosyal ilişkilerinde yer
edinmenin en önemli yolunun doğurganlık olduğunu ifade etmektedirler. Üreme sağlığı
sorunları,

aile

planlaması

hizmetlerinden

yararlanamama,

gebelik

sürecinde

sağlık

kontrollerinin düzenli ve istenen düzeyde olmaması, kadın hastalıkları sıklığı gibi konular
özellikle göçmen kadınlara yönelik temel tehditler olarak okunabilecektir. “Göçmenlerin anaçocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinden de yeterince yararlanamadığı, istenmeyen
gebeliklerin ve kadın hastalıklarının sık görüldüğü, gebelik kontrollerinin yapılmadığı, maternal
ve perinatal mortalitenin arttığı bilinmektedir” (Aydoğan ve Metintaş, 2017:41).
Göç ve Enfeksiyon Hastalıkları: Kitlesel düzeyde göç alan ülkeleri tehdit eden sağlık
sorunlarının başında bulaşıcı hastalıklar gelmektedir. “Kızamık, ishalli hastalıklar, akut solunum
yolu enfeksiyonları, tüberküloz, sıtma, hepatit ve HIV/AIDS gibi bulaşıcı hastalıklar
göçmenlerde daha sık görülür” (Aydoğan ve Metintaş, 2017:41-42). Bunu sebebi ekonomik
yetersizlikler, kültürel değişimler ile sosyal bağların zayıflığı gibi dışsal unsurların göçmenler
üzerinde yerleşiklere kıyasla daha yüksek baskı oluşturması ve içe kapalı komünal yaşamın
enfeksiyonların yayılımını artırmasıdır.
Göç ve Kronik Hastalıklar: Sağlık hizmetlerine erişim güçlüğü, koruyucu/önleyici halk sağlığı
hizmetlerinden yeterli düzeyde faydalanamama ve yaşam koşullarındaki zorluklar göçmenlerde
hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği, kanser gibi bulaşıcı olmayan
hastalıkların görülme düzeyini artırmaktadır. Bu hastalıklar gerek ekonomik bakımdan ülke
sağlık sisteminde yük oluşturmakta gerekse de göçmenlerle işbirliği ve bütünleşmeye yönelik
uzun dönemli sosyal politikalar geliştirilmesine engel teşkil etmektedir.
Göç ve Ruhsal Bozukluklar: Savaş, afet, can güvenliği, kriz gibi sarsıcı olaylar nedeniyle
psikolojik ve sosyolojik bakımdan derinden etkilenmiş olan göçmenlerde ruh sağlığı
sorunlarının gözlemlenmesi sıradan bir durumdur. “Ruhsal problemler özellikle çocuk ve
161

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Bookkadınlar için önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Göç etmiş çocuklarda suça yönelme,
şiddet uygulama, özgüven eksikliği, madde bağımlılığı, hiperaktivite, depresyon ve anksiyete
gibi psikolojik ve davranışsal sorunlar sık görülmektedir. Göçler aile içi şiddete de yol
açmaktadır. Bu da çocuklarda korku ve içe kapanıklığa neden olmaktadır” (Aydoğan ve
Metintaş, 2017:43).
Bütün bu süreç –özellikle içinde bulunduğumuz pandemide– göçmenlerin toplumla
bütünleştirilmesine yönelik atılacak ilk adımın sağlık hizmetleri üzerinden gerçekleştirilmesi
gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda ülkemiz, Göçmen Sağlığı Merkezleri üzerinden
hedef kitleye sağladığı birinci basamak sağlık hizmetlerini çeşitlendirme ve geliştirme stratejisini
benimsemiş durumdadır. Yürütülen SIHHAT projesi ile halen göçmen nüfusun yoğun olduğu
29 ilde 177 Göçmen Sağlığı Merkezi aracılığıyla birinci basamak sağlık hizmeti sunulmaktadır.

SONUÇ
Yirmi birinci yüzyılın gerçek başlangıcı olarak nitelenen 11 Eylül 2001 terörist saldırılarının
ardından odaklanılan ‘uluslararası terörizm ile küresel savaş’ olgusuna rağmen, insan
güvenliğinin son çeyrek yüzyılına damga vuran unsur ‘göç ve sağlık’ olmuştur. 2003 yılında
solunum yolu virüsü olan SARS’ın, 2005 yılında kuş gribi virüsü H5N1’in, 2009 yılında domuz
gribi virüsü H1N1’in, 2014 yılında Ebola virüsünün, 2015 yılında ise MERS virüsünün neden
olduğu salgınlar, 2019 yılının son günlerinde başlayan ve Mart 2020’de Dünya Sağlık
Örgütü’nün pandemi olarak ilan etmesiyle başlayan SARS Cov-2-19 Corona salgınına değin
yüzbinlerce kişinin ölümüne ve milyarlarca ABD Doları tutarında ekonomik kayba yol açmıştır.
Corona pandemisi ise cinsiyet, ırk, renk, dil ya da din gibi sosyo-demografik hiçbir fark
gözetmeksizin tüm insanlığa ait bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Göçmen ve mülteci
konumunda olan milyonlarca birey, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı savunmasız koşullarda
yaşamakta, tedavi edici hizmetlerden yeterince yararlanamamakta ve kalabalık mekanlarda
yaşama-çalışma-dinlenme, fiziksel yorgunluk, zihinsel stres, konut, gıda, temiz su ve havadan
yoksunluk gibi koşulların belirleyiciliğinde günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.
Pandemi tehdidinin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerde, göçmen ve mültecilerin de
verilen her karara ilişkin sonuçlar düşünülürken analizlere dahil edilmesi gerektiği
söylenebilecektir. Açıktır ki, bulaşıcı hastalıklara daha sık maruz kalma ve salgının yayılımını
hızlandırma gibi etkilere yol açabilen mülteci sağlığına verilen önem, aslında her ülkenin kendi
yurttaşlarının sağlığına verdiği önemle doğru orantılıdır.
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COVID-19’UN TARİH YAZIMINDAKİ YERİ
Ömer Faruk Kırmıt
Dr., Polatlı F.E.F. Tarih Bölümü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

ÖZET
Tarih, geçmişteki insanların yaşantısı ve meydana gelen olayları inceler. Tarihi süreç içerisinde meydana
gelen olaylar, birbirinden kopuk değildir. Yani bir olay kendinden önceki bir olayın sonucu veya kendinden
sonraki bir olayın nedeni olabilmektedir. Bu nedenle yaşanılmış olan ve etkileri hala devam eden her olay
da tarih bağlamında değerlendirilebilmektedir. 2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan,
bir Koronavirüs çeşidi olarak nitelendirilen COVID-19’un bütün dünyayı aynı anda etkileyen bir salgın
hastalık olmasından dolayı, tarihte yerini alacağı aşikardır. COVID-19’un, ortaya çıkardığı etkilerin
kendinden önce meydana gelmiş olan salgın hastalıklardan çok daha fazla bir tesir oluşturduğundan
dolayı, şu an en büyük salgın hastalık olarak bilinmektedir. Bu bildiride COVID-19’dan önce dünyada
meydana gelmiş salgın hastalıklar hakkında bilgi verilerek, COVID-19 salgınının, bunlarla olan benzerlik
ve farklılıkları tespit edilmiş ve bunun şimdi ve gelecekte tarih yazımında nasıl yer alacağı hakkında
değerlendirmeler yapılarak sosyal bilimler alanına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Tarih Yazımı, Sosyal Bilimler.

ABSTRACT
History, examines the lives of people in the past and the events that took place. Events that took place in
the historical process are not disconnected from each other. In other words, an event can be the result of
an event before it or the cause of an event after it. For this reason, every event that has been experienced
and whose effects are still continuing can be evaluated in the context of history. It is obvious that COVID19, which emerged in Wuhan, China in December 2019 and is described as a type of coronavirus, will
take its place in history because it is an epidemic that affects the whole world at the same time. COVID19 is now known as the biggest epidemic because its effects are much more than the epidemic diseases
that have occurred before it. In this paper, it is aimed to contribute to the field of social sciences by giving
information about the epidemic diseases that occurred in the world before COVID-19, identifying the
similarities and differences with the COVID-19 epidemic, and making evaluations about how this will take
place in historiography now and in the future.

Keywords: Covid-19, Historiography, Social Sciences.
GİRİŞ
Salgın’ın sözlüğe göre çeşitli anlamları vardır. TDK sözlüğüne göre salgın, “Bir hastalığın veya
başka

bir

durumun

yaygınlaşması

ve

birçok

kimseye

birden

bulaşması”

olarak

tanımlanmaktadır.66 Diğer anlamaları olarak 1. Kolera, tifo vb. gibi kısa süre içerisinde yayılan
bulaşıcı hastalıklar. 2. Ortaya çıkan bir hastalığın kısa bir süre içerisinde yayılıp çevreye
bulaşması: Tifo ve kolera salgını vb. gibi. 3. Bir şeyin yayılmak suretiyle bir yeri kaplaması yani
istîlâ etme durumu: Tırtıl salgını ve Çekirge salgını vb. gibi. 67 Salgın olarak adlandırılan
hastalıklar ise insanlık tarihi boyunca sorun oluşturmuştur. Sorun oluşturmasının temel nedeni
ise yalnızca enfekte ettiği kişileri değil bütün toplumu önce hastalık sonra da pek çok yönden
etkilemesi olarak gösterilmektedir.

Ayrıca mikroorganizmalar da insanlar gibi teknolojini

getirdiği hızlı ulaşım olanaklarından da yararlandığı için; artık salgınlar eskisinden çok daha
hızlı yayılmaktadırlar. Yani hastalık oluşturan bir enfeksiyon etkeninin duyarlı canlıya doğrudan

66
67

https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 22. 09. 2021, Saat: 11.49)
http://www.lugatim.com/s/salg%C4%B1n (Erişim Tarihi: 21. 09. 2021, Saat: 21.47)
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oluşturmaktadır. Bu durum salgın hastalık olarak tanımlanır. Salgın hastalıkları ortaya çıkaran
çeşitli nedenler vardır. Bunları kendiliğinden gelişen doğa olayları ve insan etkisinden
kaynaklanan nedenler diye de ayırabiliriz. Savaşlar, nüfus artışı, depremler, seller, fırtınalar,
kıtlık, iklim anormallikleri, evsizlik, çevre kirliliği vb. gibi diğer durumlar salgınların ortaya çıkıp
harekete geçmesine neden olabilirler. Misal, Afrika’da fakirlik ve açlık sonucunda ortaya çıkan
ölümler, kolera, Ebola, AİDS ve tüberküloz nedeniyle daha da artış göstermiştir.68
Tarih boyunca ortaya çıkmış olan salgın hastalıklar devletleri her yönden etkilemiş özellikle de
insan nüfusunu kırıp geçirmiş hatta bazılarını yıkılmaya kadar bile götürmüştür. Bu çalışmada
tarih yazımına geçmiş olan salgın hastalıkları inceleyerek, 2019’da ortaya çıkan ve halen
günümüzde de etkili olan Covid-19 salgının şimdi ve gelecekteki tarih yazımına olan etkisi
irdelenmektedir.
1-Covid 19’dan Önce Dünyayı Etkileyen Salgın Hastalıklar
1.1- Çiçek Hastalığı
Çiçek hastalığının ortaya çıkardığı salgının tarihi, Milattan Önceki tarihlere kadar
dayanmaktadır. Tarihin her döneminde görülen Çiçek virüsünün, etkilerinin Ortaçağ
Avrupa’sında 17. yüzyılın sonlarına doğru çok yoğun olarak yaşanmıştır.

Çiçek hastalığı

sonucunda Avrupa’da 18. yüzyılda 400 bin, 20. yüzyılda ise 300-500 milyon kadar insan
hayatını kaybetmiştir. II. Dünya Savaşından sonraki süreçte, 1950’li yıllarda dünyada her yıl 50
milyon insanın çiçek hastalığına yakalandığı görülmüştür. Çiçek hastalığı insanlık tarihinde ayrı
bir öneme sahiptir. Çünkü insanoğlunun bu hastalığı ortaya çıkaran virüse çare bulduğu ve
aşısını ürettiği ilk hastalık olmuştur. 1966 tarihinde WHO, herkesin çiçek aşısı yaptırmasını
zorunlu hale getirmiştir.69
Dünya Sağlık Örgütü, dünyadaki son doğal çiçek olgusunu 1977‘de Somali'de saptamıştır.
İngiltere'de 1978 yılında laboratuvar kazası sonucu ortaya çıkan iki olgu da, dünyada bilinen
son olgulardır. DSÖ, Belgelendirme Global Komisyonu 1979’ın Aralık ayında uyguladıkları
çiçek aşısının bütün dünyada başarılı şekilde uygulandığını belirtmiştir. Böylece 8 Mayıs 1980
tarihinde bütün dünyada çiçek aşısı uygulaması sona erdirilmiştir. 70
1.2. Veba Hastalığı
Diğer bir adıyla taun olarak da bilinen veba hastalığı, farelerden insana geçen bir mikrobun
oluşturduğu bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. 71 Veba hastalığı dünyada çeşitli tarihlerde

Hülya Parıldar, “Tarihte Bulaşıcı Hastalık Salgınları”, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Dergisi,
30(Ek sayı), 2020, s.19-20. ss.19-26. https://jag.journalagent.com/terh/pdfs/TERH-93764-REVIEWPARILDAR.pdf
69 Andrew Nikiforuk, Mahşerin Dördüncü Atlısı: Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2018, s. 95-100.
70 Seval Alkoy, Olası Biyolojik Silah Olarak Yeniden Gündeme Gelen Eski Hastalık: Çiçek, TTB Sürekli
Tıp Eğitimi Dergisi, Cilt 12, Sayı 7, 2003, s.246. ss.246-247.
71 https://www.nedemekla.com/veba/ (Erişim Tarihi: 21. 09. 2021, Saat: 23.16)
68

165

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Bookgörülmekle birlikte 541, 1347 ve 1894 tarihlerinde üç büyük veba salgını olmuştur. Veba salgını
sadece insanları etkilememiş imparatorluklarında çökmesine neden olmuştur. Hatta M.S. 160
tarihinde Hun İmparatorluğunun yıkılmasında etkili olduğu gibi M.S. 165-180 tarihleri arasında
da Roma İmparatorluğunda beş milyon kadar insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur.
Tarihte ilk veba pandemisi 541’de Mısır’da başlamıştır. Bu veba salgını Bizans
İmparatorluğu’nu da zayıflatmış ve o zaman tahta bulunan Bizans imparatorunun ismiyle
Justinian Vebası (541-542) adı verilmiştir.72
İkinci Veba salgını olarak adlandırılan kara veba ise Ortaçağda altın çağını yaşadığı
görülmektedir. Bütün milletleri etkilemiş fakat Avrupa’yı yoğun olarak etkisi altına almıştır.
Avrupa’da 1348-1351 tarihleri arasında 23 milyon kadar insan vebadan dolayı ölmüştür. Bu 23
milyon insanın vefat etmesi Avrupa’nın nüfusunu ciddi olarak etkilemiştir. Çünkü Avrupa
nüfusunun neredeyse üçte biri yok olmuştur. Bu durum sadece nüfusu etkilememiş, Avrupa’nın
feodalizm sistemini de derinden sarsmıştır. Veba salgını Avrupa’da tekrar ortaya çıkmış 17.
yüzyılın sonlarıyla 18. yüzyılın başlarında milyonlarca insan hayatını kaybederken bir o kadar
kişiyi de birçok yönden etkilemiştir. 73
Veba, 18. yüzyılda Osmanlı topraklarını da yoğun olarak etkilemiştir. 10 yıllık aralıklarla görülen
veba salgınları başta İstanbul olmak üzere Anadolu’da diğer şehirleri perişan etmiştir. 1778
tarihinin Haziran ayında etkisini iyice arttıran veba salgını, iki ay içerisinde günde 5000 insanın
hayatını kaybetmesine neden olmuştur. İstanbul’da, Eylül ayında her 5 kişiden biri vefat
etmiştir.74 Kara veba her ne kadar giderek etkisini azaltsa da 1898-1918 tarihleri arasında 12,5
milyon kadar Hintli yaşamını kaybetmiştir. 1950’lerden itibaren koruyucu hekimlik önlemleri ve
antibiyotiklerin kullanılmaya başlaması ile veba salgınlarının etkisi oldukça yavaşlatılmıştır. 75
1.3. Kolera Salgını
Kolera, Vibrio cholerae adlı bir bakterinin yiyecek ve içeceklere bulaşarak, bunların insanla
teması sonucunda yayılan bir hastalıktır.

Kolera, 1817 tarihinde kadar Hindistan’da etkili

olurken bu tarihten sonra oradan ülke dışına hızla yayılmıştır. Salgının deniz yolu ile
Güneydoğu Asya, Çin ve Japonya’ya kadar ulaşmıştır. Bu durum Asya, Afrika, Avrupa ve
Amerika’da etkili olmuş ve büyük bir salgına dönüşmüştür.

76

Salgının ilk Hindistan’da

görülmesinde insan ve hayvan dışkısıyla kirlenen su ve gıdaların tekrar insanların yemesi ve
içmesi durumu etkilidir. Bunların dışında özellikle de burada yoksulluk etkili olmuştur. Daha
sonra sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte 1830’lu yıllarda işçiler kolera mikroplarının
olduğu yerlerde çalışarak, sağlıksız ortamlarda yaşamışlardır. Bu 1848-1854 tarihleri arasında
İngiltere’de çeyrek milyon kadar insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu kadar çok
insanın vefat etmesi insanlarda bir sağlık bilincini ortaya çıkarmıştır. Şehirlerde önce koleradan

Parıldar, a.g.m., s.22.
Nikiforuk, a.g.e., s.65-90.
74 Daniel Panzac, Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba 1700-1850, Çev.: Serap Yılmaz, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul, 1997, s. 21-25.
75 Parıldar, a.g.m., s.22.
76 William Hardy McNeill, Plaques and Peoples, Oxford, 1976, s.231-232.
72
73
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çöpler toplanmış, insanların toplu olarak yaşadığı özellikle hastane ve hapishanelerde
havalandırma sistemleri geliştirilmiştir.77
Kolera Ortadoğu’yu da yoğun etkisi altına almıştır. 1831 tarihinin Hac mevsiminde Hicaz’da
bulunan hacıların neredeyse yarısına yakını salgından dolayı vefat etmiştir. Kolera, Hicaz’dan
sonra Mısır ve Tunus’u da etkileyerek, 1831 Haziran ayında İstanbul’a kadar ulaşmıştır.
1832’de Fransa, 1835’te ise İtalya’ya kadar yayılmıştır. Bu salgın Almanya içlerine kadar
ulaşmış, sonra Bavyera, Bohemya, Galiçya, Polonya ve Rusya’ya kadar yayılmıştır. 78
1.4. İspanyol Gribi ve 1957 Asya Gribi
Dünya, diğer yüzyıllarda çiçek, veba, kolera vb. gibi salgın hastalıklarla mücadele ederken, 20.
yüzyılda ise grip salgınlarıyla mücadele etmiştir. Bu yüzyılda üç büyük 1918 A (H1N1) “İspanyol
gribi”, 1957 A(H2N2) Asya gribi ve 1968 A(H3N2) Hong Kong gribi gerçekleşmiştir. 1918
tarihinde on milyonlarca kişini ölmesine yol açan 1918 A (H1N1) “İspanyol gribi” pandemisi en
büyüğü olmuştur. 1918 “İspanyol gribi” I. Dünya Savaşının hemen akabinde gerçekleşmesine
rağmen, bir yıldan kısa sürede, dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı’ndan katbekat daha fazla
can kaybına neden olmuştur. Dünya genelinde tahmini olarak 40–100 milyon arası kişinin
ölümüne yol açmıştır. 1918 pandemisi dünya genelinde sonra meydana gelecek olan griplerden
yüz kat daha fazla ölümcül olmuştur.79
Çin’de 1957 tarihinde başlayan Asya Gribi, önce Uzak Doğu’yu etkisi artına almış sonra ise
Avustralya, Avrupa ve Amerika’ya kadar yayılmıştır. Bu grip İspanyol gribinin devamı olmakla
birlikte, kendisinden sonra da 1968 ve 1977 griplerini oluşturmuştur. Grip salgınlarının 1957’den
itibaren 1968 ve 1977 gibi onar yıllık periyotlarda meydan gelmesinin en büyük nedeni olarak
Çinli çiftçiler gösterilmiştir. Onları, çiftlik hayvanların diğer çiftlik hayvanlarının dışkılarıyla
besledikleri için bu grip salgınları görülmüştür.80
Bu virüslerin haricinde dünyada salgın olarak 1976’da tanımlanan AIDS, 2000’li yıllarda ise kuş
gribi ve domuz gribi ortaya çıkmıştır. En önemlisi de koronavirüs ailesi olarak adlandırılan Sars,
Mers ve Covıd-19 virüsleri ortaya çıkmıştır. Bunun haricinde salgına dönüşen diğer hastalıklar
ve virüslerde mevcuttur. Bunlar cüzzam, kızamık, frengi, sıtma vb.leridir. Çalışmada ele
aldığımız konunun kapsamı tarih yazımı ile sınırlı olduğu için ön bilgi olarak virüs çeşidinin yeteri
kadar anlatıldığı kanaatindeyiz.
2-Salgın Hastalıkların Tarih Yazımına Etkileri
Tarih denildiği zaman akla siyasi tarih anlatımı gelmektedir. Bu siyasi tarih, genel olarak
savaşlar, hükümdarlar, antlaşmalar vb. etrafında kurgulanmaktadır. Oysa tarih, sadece siyasi
olaylar anlatımından ibaret bir alan değildir. Özellikle günümüzde tarihçilik ve tarih yazımı siyasi

77

Nikiforuk, a.g.e., s.175-185.
Yılmaz, “1847-1848 Kolera Salgını Ve Osmanlı Coğrafyasındaki Etkileri”, Avrasya İncelemeleri
Dergisi- 2017, VI/1, s.33. ss. 23-55
79 M. Kemal Temel, Hakan Ertin, “1918 Grip Pandemisi Kıssasından COVID-19 Pandemisine Hisseler”,
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 25, Özel Sayı 1, 2020, s.64-65. ss.63-78.
80 Nikiforuk, a.g.e., s. 192.
78Özgür
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toplumsal gruplara, çevreye, doğaya vb. gibi çok farklı alanlara odaklanmaktadır. O nedenle
tarihi süreç içerisinde ortaya çıkmış olan bulaşıcı hastalıklar, salgın (epidemi) ve küresel salgın
(pandemi) halini aldıkları dönemlerde insanlık ve uygarlık tarihinde sadece derin izler
bırakmamış, bizzat tarihi anlatımının kendisini de şekillendirmiştir. Salgınlar insanlık tarihini ve
tarih yazımını o kadar etkilemiş ki tarih, sadece salgınlar üzerinden bile anlatılabilmesi bile
mümkündür. Misal William Mcneill, ‘Salgınlar ve Halklar’ adlı kitabında, dünya tarihinde ortaya
çıkmış salgın hastalıkların önemini belirttikten sonra, insanlar ile mikroplar arasında var olan
ilişkiyi incelemiştir.81
Salgın hastalıkların ortaya çıkardığı en önemli birinci sorunun insan nüfusunu azalttığı
gerçeğidir. Bunu günümüzdeki gibi düşünmemek gerekir. Şimdi neredeyse 8 milyara yaklaşan
insan nüfusu gelişen teknolojik imkanlar sayesinde eskisi kadar öneme haiz olmasa da bu
salgınların çok etkili olduğu Ortaçağ dünyasında böyle değildi. Çünkü ortaçağda insan nüfusu
çok önemliydi. Ortaçağ toplumunun temel geçimi toprağa dayanmaktaydı. Toprağı işlemek için
insan gerekliydi. Ayrıca devletlerin güvenliğini sağlayabilmesi için asker gerekliydi. Şimdiki gibi
teknolojik savaş araçlarının olmadığı bu çağda, klasik savaş araçları mızrak, kılıç gibi aletler
olmuştur. Bu aletleri de her insanın kendisi kullanmaktaydı. Salgınlar sonucunda devletlerin
neredeyse üçte bir nüfusunu kaybetmesi çok ciddi problemlere yol açmıştır. Hatta Avrupa’da
vebadan dolayı 30-40 milyon gibi çok ciddi bir nüfusunu kaybetmesi gibi durumlar şimdi
Avrupa’nın nüfusunun az olması, giderek yaşlanmasına sebep olduğunu söylemek
mümkündür. Günümüzdeki birçok sorunun temelinde yatan etkenlerden birisi de salgınların
ortaya çıkardığı bu durumda aranabilir. Çünkü tarihi olaylar tek nedenli değildir. Bir olay
kendinden önce meydana gelen bir olayın sonucu olduğu gibi, kendisinden sonra meydana
gelen bir olayın da nedeni olabilmektedir. Hatta sadece neden-sonuç ilişkisinin dışında başka
olayları da etkilemektedir. Bu durum günümüz için de söz konusudur.
Salgınların tarih yazımına diğer bir etkisi ise hem devletleri hem de sistemleri çökeltmesidir.
Veba’nın M.S. 160 tarihinde Hun İmparatorluğu yıkılmasında etkili olduğu bilinmektedir. O
dönem yeterli sağlık önlemlerinin alınamaması, ilaç vb. gibi tedavi yöntemlerine erişilemediği
için salgınlar devletlerin yıkılmasına etki etmiştir. Yıkılmayan devletler ise ekonomik olarak
oldukça zora girmiştir. Çünkü salgından ölen ciddi insan nüfusu devletin gelirlerini ve vergi
sistemini ekonomik olarak etkilediği gibi yiyecek sektöründe de ürün azalmasına ve fiyatların
oldukça pahalanmasına yol açmıştır. Salgından kurtulabilen halk, yiyeceğe erişmekte oldukça
zorlanmıştır. Diyebiliriz ki salgın ekonomik olarak etkilediği gibi bunun doğal sonucu olarak
ortaya kıtlıklar çıkmıştır. Salgın sistemleri de etkilemiştir. Ortaçağ Avrupa’sında feodal denilen
derebeylik sistemini ortadan kaldırmıştır. Özellikle bu sistemin ortadan kalkmasında vebanın
çok büyük etkisi vardır. Fakat salgınlar bir sistemi ortadan kaldırırken diğer bir sistemin ise
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Feodal sistem yıkılmaya başladığı zaman Avrupalı tüccarlar

Fatih Artvinli, “Salgınların Tarihi: Toplumsal Ve Siyasal Açıdan Kısa Bir Bakış”, Türk Tabipler BirliğiCovid-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu, https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19rapor_6/covid19-rapor_6_Part9.pdf , s.43, (Erişim Tarihi 22.09.2021, Saat 13.44)
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atılmasını sağlamıştır.
Salgınların tarih yazımına etkilerinden birisi de dini yönde olmuştur. Çünkü toplumun tarım ve
din temeline dayandığı Ortaçağda din çok önemli ve kutsal kabul edilmekteydi. Müslüman
toplumunda şehir cami etrafında, Hristiyan toplumlarda ise şehir kilise etrafında kurulmuş ve o
eksen de genişlemiştir. Halk salgınlardan korunmak için öncelikle dua etmeye yönelmiştir.
Çünkü herkesin elinde tedaviye erişme imkanı yoktu. Dua etmek ise bedavaydı. Örneğin;
Osmanlı İmparatorluğu veba salgınlarından ciddi olarak etkilemiş ve veba yüzyıl boyunca
başkent İstanbul’u esiri altına almıştır. Bu salgın zamanlarında İstanbul halkı, vebaya karşı
korunmak için öncelikle Allah’a dua etmişlerdir. Hatta bu amaçla halk, kutsal mekânları ziyaret
etmek üzere şehri terk ettiği bilinmektedir. Böyle zamanda Padişah dahi kendisini salgından
korumak üzere sarayını terk etmiş, şehirdeki birçok dükkan kapatılmış, hapishanelerde ki
mahkumlar ise dışarı salınmıştır. 82 Salgınların tarih yazımına diğer bir etkisi de toplumsal
yaşamda meydana getirdiği değişikler olmuştur.
Sadece İstanbul’da 16.000 kişinin yaşamını kaybettiği İspanyol Gribi sırasında, 1918 sonunda,
okullar ve eğlence yerleri kapatılmıştır. Bunun sonucunda ise ölüm vakalarının azalmaya
başladığı görülmüştür. Bu nedenle 1919 Ocağında okullar ile sinema, tiyatro, gazino gibi
eğlence yerleri hijyen koşullarına uymak koşuluyla kademeli olarak yeniden açılmıştır. Bunun
çok etkili olduğu görülmemiş, 1920 yılının kış aylarında salgın yeniden alevlenmiştir. Hastalığın
uğramadığı ev neredeyse kalmamıştır. İstanbullular çaresizlik ve korku içinde salgının bitmesini
beklemiştir.83
Salgın hastalıkların tarih ders kitaplarında da işlendiği görülmektedir. Bu tarih bağlamı
içerisinde anlatılmış, siyasi, sosyal ve kültürel etkilerine değinilmiştir. Bunun en geniş anlatım
şeklini Namık Çençen’in, 2020’de hazırlamış olduğu “1933’ten Günümüze Lise Tarih Ders
Kitaplarında Salgın Hastalıkların İşlenişine Genel Bir Bakış” 84 adlı makalede görmekteyiz.
Çençen, önce salgın hastalıkları açıklamış ve bunları Veba, Çiçek, Cüzzam, Kızamık, Sıtma,
Frengi, Verem, Kolera, İspanyol Gribi, 1957 Asya, Gribi, Hong Kong Gribi, HIV-AIDS, Sars,
Ebola olarak sıralamıştır. Çençen, ulaştığı sonuçları şöyle açıklamıştır:
“1933’ten günümüze kadar incelenen ders kitaplarında 1933 ve 1934 yıllarında okutulan tarih
ders kitaplarının (I, II, III ve IV) yazıldıkları döneme kadar tarihe damga vuran salgın hastalıklara
incelenen diğer kitaplardan daha bütüncül ve kapsamlı bir şekilde işlediği görülmektedir. 9., 10.,
11. ve 12. sınıf ders kitapları içinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi veya Türkiye Cumhuriyeti İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük ders kitapları salgın hastalıklara daha fazla yer vermiştir. Bu ders
kitaplarında tarihi süreç içinde kurulan devletlerin medeniyet, kültür ve bilim çalışmaları
içerisinde sağlık konuları işlenmiş ancak salgın hastalıklar konusuna ya hiç değinilmemiş ya da
çok kısa bahsedilmiştir. Ders kitaplarında salgın hastalıklarla ilgili görsellerin de yok denecek
kadar az olduğu görülmüştür. İncelenen ders kitaplarında Türk İslam devletlerinde medeniyet,
82
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sağlamış İbn-i Sina, Ebu Kasim Zehravi ve Zekeriya Razi gibi ünlü hekimlerin biyografilerine
2016 yılına kadar yer verilmemişken, bu yıldan sonra ise birkaç satırda bu kişilerden
bahsedilmiştir. Ders kitaplarında kültür ve medeniyet başlıkları içinde sağlık konuları üniteler
içerisinde çok az yer almıştır.”85 Bu durum bize salgın hastalıkların resmi olarak tarih anlatımına
nasıl yansıdığının somut bir göstergesidir.
Salgınların, tarih yazımına sadece olumsuz olarak etki etmediğini söylemek mümkündür.
Toplumlar salgınlardan korunmak için öncelikle hijyen ve temizliğe önem verilmesi gerektiğini
anlamış ve bilinçlenmiştir. Salgın hastalıklara tedavi bulunması için laboratuvar araştırmaları
hız kazanmış ve bu durum tıbbın gelişmesinin önünü açmıştır. Böylece bazı salgın hastalıkların
aşısı bulunurken bazı salgın hastalıklarında tedavi yöntemleriyle çok ölümcül olmasının önüne
geçilmiştir. Bu sayede önceden nüfusun yarıya yakını kaybedilirken bu oran azalmıştır. Bu
örnekleri değişik olarak çoğaltmak mümkündür.

3-Covid-19 ve Etkileri
Covid-19; ortaya çıkmasının ilk sinyallerinin 31 Aralık 2019 tarihinde vermiştir. O gün Wuhan
Belediyesine bağlı Sağlık Komitesi sebebi bilinmeyen yeni zatürre vakalarını tespit ettiklerini
kamuoyuna duyurmuştur. Yine Çin’de yayın yapan CCTV adlı haber kanalı ise uzman bir
grubun 7 Ocak 2020 tarihinde saat 21:00 itibariyle laboratuvarda yeni tip bir koronavirüs (CoV)
tespit ettiklerini bildirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 12 Ocak 2020 tarihinde yeni keşfedilen
koronovirüsü, geçici olarak “2019-nCoV” olarak adlandırmıştır. DSÖ, 31 Ocak 2020'de 2019nCoV'un uluslararası acil bir halk sağlığı durumu (PHEIC) olduğunu duyurmuş ve 11 Şubat
2020'de ciddi akut solunum yolu hastalığına neden olan virüsü “Koronavirüs Hastalığı-2019
(COVID-19)” olarak isimlendirmiştir.

Türkiye’de“10 Ocak 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı

tarafından Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı hazırlanarak, bir Koronavirüs Bilim Kurulu
oluşturulmuştur. Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiştir.
Türkiye, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin eğitimöğretimine ara verilmiş ve öğretim uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülmeye başlanmıştır.”

86

4-Covid-19’un Tarih Yazımına Etkileri
Dünyada tarihi süreçte meydana gelmiş olan salgın hastalık hem devletleri hem de toplumları
ekonomik, nüfus, sosyal, kültürel ve birçok yönden etkilemiştir. 2019 yılının sonuna doğru
ortaya çıkan ve Covid-19 olarak adlandırılan bu virüs de tıpkı kendinden önceki salgın
hastalıklar gibi insanları etkilemiştir. Hatta Covid-19 etki alanı olarak bunlardan çok daha geniş
çevrede etkili olmuştur. Teknolojinin her şeyiyle gelişmiş olduğu böyle bir çağda neredeyse
dünyayı iki yıla yakındır etkisi altına almış ve hala almaya da devam etmektedir. Öncesinde,
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ise Covid-19’un tarih yazımına nasıl etki ettiğine ve nasıl etki edeceğine dair çıkarımları da
önceki salgın hastalıkların tarih yazımına etkileri ile mukayese edilecektir. Bu şekilde daha iyi
anlaşılacağı kanaatindeyiz. Covid-19’un tarih yazımına kendisinden önceki salgın hastalıklarla
benzer tarafları olduğu gibi farklı tarafları da vardır. Bunları maddeler halinde şöyle
sıralayabiliriz;
1-
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hastalıkların
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çıkma

durumlarına

göre

doğal

ve

beşerî

olarak

sınıflandırılmaktadır. Daha önceki salgın hastalıkların hemen hemen hepsi doğal olarak ortaya
çıkmışken, Covid-19’da ise hem doğal hem de beşeri nedenler etkili olmuştur.
2- İnsanoğlunun bir salgın hastalığın tedavisi konusunda uzun yıllar içerisinde ilk olarak çiçek
aşısını bularak, bu hastalığın önüne geçmiştir. Ama bu uzun bir süre zarfında olmuştur. Bu
süreçte milyonlarca insan ölmüştür. Fakat Covid-19 ortaya çıktıktan sonra neredeyse bir yıl
içinde çeşitli aşılar bulunarak uygulanmıştır. Bu durumda önceki hastalıklardan miras kalan
salgın hafızası ve özellikle teknolojik imkanların gelişmesinin etkisi oldukça fazladır. Çünkü tıp
sektörü, bütüncül olarak bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgının öncelikle tedavi edilmesi
sonra ise aşı bulunmasına yoğun mesai harcamıştır.
3- Özellikle ortaçağda ortaya çıkan salgın hastalıklar sırasında tedaviye erişebilmeleri çok kısıtlı
olduğu için insanlar tedaviden önce Allah’a/Tanrı’ya dua ederek korunmaya çalışmışlardır.
Covid-19’da ise teknolojik imkanların artması, sağlık sistemlerinin çok gelişmesi, tedavi
imkanına erişmenin oldukça kolay olması, ilaç sektörünün herkese yeterli olması ile insanlarının
modern tıbbın etkisine olan inancı artmıştır. Ön plana bilim çıkmıştır. Tabi olarak inançlı kişiler,
hem duasını etmiş hem de bilimin getirdiği tedavi imkanından da faydalanmıştır.
4- Salgın hastalıklar devletlerin yıkılmasına etki etmiş veya devletlerin temelini oldukça
sarsmıştır. Bu durum öncelikle nüfusun büyük kısmını bazen yarıya yakınını bazen üçte birini
bazen de beşte birini kaybettirmiştir. Covid-19 ise herhangi bir devletin yıkılmasına etki etmediği
gibi gelişmekte olan ve özellikle de gelişmemiş devletlerin ekonomisini oldukça etkilemiştir.
Devletler tedavi ve gelirini kaybeden halkına maddi imkan sağlamak için milli bütçelerinin
önemli bir kısmını ayırmıştır, bu durum da yapılması gereken yatırımları geciktirmiştir.
5- Salgın hastalıklar sırasında insanlar korunmak için evlerine kapanmış ve diğer insanlarla
temas oldukça kısıtlanmaya çalışılmıştır. Bu şekilde virüs bulaşma hızının önüne geçilmiştir.
Covid-19’da da benzer durum söz konusu olmuştur. Önceki salgınlar gibi karantina uygulanmış,
hatta devletler zorunlu haller dışında dışarı çıkma yasağı koyarak bulaşmasının önüne
geçmeye çalışmışlardır.
6- Salgın hastalıkların hemen hemen hepsi tarih yazımı içerisinde ders kitapları içerisinde az
veya çok anlatılmıştır. Özellikle tarih ders kitaplarında da salgın hastalıklar anlatılmış ve
hastalıkların siyasi, sosyal ve kültürel yönden insanları nasıl etkilediğine değinilmiştir. Covid19’un tarihi henüz 1,5 yıllık olmasına rağmen ders kitaplarında önümüzdeki süreçte anlatılacağı
muhakkaktır. Çünkü bu modern çağda etkisi uzun sürmüş ve bütün dünyayı etkisi altına
almıştır. Ders kitaplarında anlatılmaması gibi bir durum söz konusu bile değildir.
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ortaokul, liseler ve üniversiteler kapatılarak uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu durumu tarih
yazımında bir milat olarak değerlendirmek mümkündür. Yüzyıllar boyunca eğitim-öğretim
okullarda verilirken artık uzaktan verilmeye başlanmış ve eğitimde bireyselliğe geçilmiştir.
Dünyada Covid-19 öncesinde yavaştan başlamış olan, eğitimdeki dijital dönüşüm Covid-19’la
birlikte eğitim kurumlarında yaygın olarak yerini almış ve ileride de daha çok alacağı
düşünülmektedir. Bu süreçte temeli atılan, temeli sağlamlaştırılan ve bu süreçte ciddi mesafe
kaydedilen hala da geliştirmeye çalışılan uzaktan eğitimin ilerleyen süreçte birçok derste
verilmeye başlanacağı öngörülmektedir.
8- Salgın hastalıkların bütün dünyayı etkilemesi ulaşım imkanları ile olmaktadır. Özellikle
ortaçağda hastalıklar gemi ticareti vasıtasıyla yayılmıştır. Covid-19’da da aynı durum söz
konusudur. Günümüzde de ulaşım sektörünün özellikle uçakla seyahat imkanın geliştiği göz
önüne alındığı zaman, önceden daha yavaş yayılan salgın hastalıklar artık neredeyse aynı gün
içerisinde dünyanın bir ucundan öteki ucuna kadar olan toplumları çok daha kısa sürede
etkilemektedir.
Bunların haricinde Covid-19’un gelecekte tarih yazımını nasıl etkileceğine dair birkaç
öngörümüzü belirtmek gerekirse; tarih yazımına temel oluşturan konu ve imgeler, tarih yazım
sürecinde dijitale dönüşüm, tarih yazımı için ele alınan konunun biçimi vb. gibi gelişmeler tarih
yazımını etkileyecektir.

Nitekim tarih yazımı içerisinde geçmişte yerini almış salgın

hastalıklarda, nasıl şu salgın şu olayı ortaya çıkardı, şu ünlü tarihi şahsiyet bu salgından vefat
etti deniliyorsa; bu durum benzer şekilde Covid-19’da da olacaktır. Covid-19 şu durumu ortaya
çıkardı, şu kişi korona virüsten vefat etti söylemleri sıkça yer alacaktır. Bu durum tarih
yazımında öncelikle kendini biyografi alanında gösterecektir. Tarihi olaylar anlatımında Covid19
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değerlendirilecektir. Artık basılı olan tarih eserleri kısmen de olsa dijital olarak kullanıcıya
sunulacaktır. Her şeyde olduğu gibi tarih hakkında bilgi veren her türlü materyal hızla
dijitalleşme sürecine girecektir. Bizzat araştırma için gidilecek olan arşiv ve kütüphaneler
materyallerini dijital ortamda kullanıcıya sunacaktır. Bu süreçte Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı
Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın bir çok arşiv belgesine dijital ortamda erişim imkanı sağlaması
buna yönelik bir gelişmedir. Hatta arşiv başkanlığı hemen hemen birçok belgenin de dijital
ortama açılması için tasnif çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtmiştir. Nasıl daha önce salgın
hastalıklar, savaşlar ve diğer tarihi olaylarla ilgili tarihi kitaplar yazılmış, tarihi romanlar kaleme
alınmış, tarihi filmler çekildiyse de ileride Covid-19 temalı tarihi kitaplara, romanlara ve filmlerle
sıkça karşılaşılacaktır.
Covid-19 süreci, hem olağan tarih akışının bozmuş hem de insanların zihnindeki tarih algısını
değiştirmiştir. Önceden, salgın hastalıkların tedavi imkanı olmamasından dolayı milyonlarca
insan ölürken, bugünde teknolojinin gelişmesi ve her türlü sağlık imkanının sağlandığı bu
dönemde hala tam çözümünün bulunmaması insanların zihninde Covid-19 hakkında komplo
teorisi üretmelerinin önünü açmıştır. Geçmiş tarih yazımından ve kutsal dini kitaplarda
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tartışma programlarında sıkça görülmektedir. Covid-19’un kent yaşamına bakışı da
değiştirmiştir. İnsanlar toplu bir yerde yaşamaktansa daha sakin yaşamı tercih etmişlerdir.
Maddi durumu iyi olanlar ya küçük şehirler taşınmış ya da büyük şehirlere yakın kır yaşamını
tercih etmişlerdir. Ülkelerin, vatandaşlarına virüs bulaşmasını önlemek için dışarı çıkma yasağı
koymasından dolayı, geçmişte yaşanan kıtlık anlatımlarının insanları bugün dahi etkilediği
görülmektedir. Artık her yerde gıda ürünlerine erişmenin kolay olduğu bu dönemde insanlar
kıtlık korkusuyla, gıda ürünleri biriktirmeye başlamışlar ve ihtiyaçları olmasa bile gerek olabilir
düşüncesiyle çok fazla gıda depolamışlardır. Son söz olarak Covid-19 zengin fakir ülke ayrımı
yapmadan tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bitmesi için dünyanın ortak çözüm bulması ve
bunu bütün devletlerin uygulaması gereklidir. Ülkeler, gelecekte Covid-19 gibi pandemilerin
olacağını öngörmekteler ve gelecekte halklarının yaşamını bu mücadeleye uyumlu bir şekilde
yeniden planlamaktadırlar. Bunun için şüphesiz tarihten faydalanacaklardır. Bu birikim
gelecekte tekrar hatırlanacak ve hatta gelecek bu yönde şekillendirilecektir.

Sonuç
Dünya tarihinde günümüze kadar onlarca salgın hastalık meydana gelmesine rağmen, teknoloji
ve tıbbın çok geliştiği 21. yüzyılda, Covid-19 salgınına dünya hazırlıksız yakalanmıştır. Bundan
yola çıkarak devletler ileride çıkması muhtemel olacak Covid-19 benzeri gibi salgınlar için
teknolojilerini geliştirmek için hızla çalışma yapmaktadırlar. Covid-19’un dünyayı her yönden
etkilediği gibi tarih yazımına da etki ettiği görülmektedir. Salgınların tarih yazımına siyasal,
toplumsal, kültürel yönden nasıl etki yaptığını genel hatlarıyla sunmaya çalıştığımız bu
çalışmada, Covid-19’un da tarih yazımına nasıl etki ettiği ve nasıl etki edeceğine dair sonuçları
belirttik. Tabii olarak Covid-19’un tarihi geçmişi henüz 1,5 yıllık bir süreç olmasına rağmen
ortaya çıkardığı ve çıkaracağı etkilerin çok çok fazla olduğu görülmektedir. Covid-19 ile birlikte
devletlerin işleyiş sisteminde ve toplumların yaşayışında birçok değişiklik meydana gelmiştir.
Özellikle üretim ve tedarik zincirinde bireyselliğe yönelme olmuş ve bu yönelmenin ileride daha
fazla olacağı öngörülmektedir. Devletler artık kendi kendine yetebilme imkanlarını geliştirmeye
çalışmışlardır. Son söz olarak diğer salgınlarla Covid-19’un tarih yazımına nasıl etki ettiği ve
edeceği karşılaştırmalı olarak açıklanmış, benzerlikler ve farklılar belirtilmiştir. Covid-19’un
kendinden önceki salgınlardan çok daha fazla tarih yazımına etki edeceği sonucuna varılmıştır.
Çünkü teknolojik imkanların çok fazla geliştiği bir dönemde böyle bir salgının ortaya çıkması,
tarihi akışı farklı yönde etkilemiş, eğitim-öğretim faaliyetleri ve bir çok klasik metotlar değişmeye
başlamıştır.
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Teacher Trainee Cognition and Curriculum Transaction
During Covid-19 Compelled Online Pedagogy- A Review
Chandrasekharan Praveen
Former Principal Institute of Advanced Study in Education Thrissur, Kerala, India

Abstract
The unprecedented closure of educational institutions, following the onslaught of the Covid-19
pandemic, brought normal functioning in colleges of teacher education to a standstill. When assistance
and support from authorities were comparatively low, addressing specific teacher trainee needs
became a top priority for teacher educators. But the Covid-19 compelled shift to online pedagogy
brought in its wake problems never perceived before. Teacher educators with no prior training were
directed to engage online classes in lieu of face to face instruction . This naturally led to a profuse use
of technological tools which were inappropriate vis-a-vis the content transacted. This invariably resulted
in a hike in cognitive load among teacher trainees.
Educators have often acknowledged that web technologies can immensely aid students’ learning
experiences. But practitioners know that in technology-based instruction, success depends on
successfully accommodating technology into the realm of learning and teaching. What can be done
for seamless online instruction in teacher education programmes particularly in the transaction of
factual knowledge, conceptual knowledge, procedural knowledge and metacognitive knowledge? How
can computer-based tools help not only in transaction of such knowledge but ensure that teacher
trainees are not overburdened by cognitive load?
To answer these questions, the investigator attempted a review of the strategies employed among
own teacher trainees for transaction of different types of knowledge using technology. The feedback
from trainees were then analyzed to find out whether the use of any particular digital tool vis-a-vis
the content transacted resulted in cognitive load.
The study helped identify appropriate ICT-based tools and strategies that can help reduce cognitive
load among trainees in the transaction of the Bachelor of Education curriculum. It is hoped that
the findings of the study will provide guidelines for teacher educators who are yet to come to terms
with the paradigm shift to virtual teacher education.

Keywords Cognitive load, online learning, pedagogy, teacher education,

Introduction
The exciting opportunities for multimodal learning through technology integration is quite
familiar to practitioners. The benefits of using technology for education include the creation
of a collaborative learning environment, engaging students in new ways (Gorenko), better
capabilities for gathering and providing feedback (LSU Online), making learning interesting
and fun, encouraging students to learn at their own pace, connecting teachers and students
and preparing students for the future(Cox). However, Frederiksen et al.(2020) found that
immersing oneself fully in a virtual world is likely to have a negative impact such as a depletion
of learners’ cognitive resources.
The curriculum revision of the Bachelor of Education (BEd) programme initiated in 2010 in
India had underscored the need for making prospective teachers techno-savvy.(1). But a
comment made by the editor (Williams) of

a book on Technology Education for Teachers
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its history, technology in the curriculum has faced a lot of problems which can be attributed
it to the lack of understanding of good technology practice. This incidentally is true of India too.
Background
During the peak of the Covid Pandemic, (June-Sept 2020) in Kerala state India, the
investigator was assigned a batch of English Optional teacher trainees in the third semester
of the two-year Bachelor of Education (BEd) programme. The four semester long BEd course
in the university of Kerala has a compulsory field-based experience, during which the trainees
are attached to a local school for four months (one semester) where they prepare lesson
plans and engage sessions. When the Covid pandemic struck, prior to the field-based
experience, necessary input for teacher trainees had to be transacted through the online
mode. So the investigator-cum-teacher educator commenced teaching online by identifying the
different types of knowledge in the prescribed syllabus-Factual, Conceptual, Procedural and
Metacognitive.(2)
Teacher educators in the institution where the investigator was serving, were also transacting
the syllabus of the BEd programme in the Online mode. To find out problems or difficulties if
any experienced by teacher trainees, the investigator conducted a minor survey and informal
interviews with teacher trainees. It found that the deluge of materials supplied to the teacher
trainees by their teacher educators via email to continue instruction which was abruptly
shifted from face to face to online, led to a heavy hike in cognitive load.
Findings from Neuroscience are now

being increasingly used for refining educational

pedagogy and curriculum design. Sweller (2012) had pointed out that complexity of learning
tasks can lead to cognitive load resulting in an impairment of the ability of learners to
process new information through working memory and retain it as long term memories.
The Problem
Though the possibilities of using technology for teaching are immense, the digital divide
particularly during the Covid -19 pandemic affected not just learners but teachers too. In
a teacher training college, teacher educators transacting factual knowledge, conceptual
knowledge, procedural knowledge and metacognitive knowledge employ clearly

defined

strategies. But during the pandemic, teacher educators who had no prior knowledge of
exclusive online pedagogy were directed to engage sessions online and transact the
syllabus of the teacher education course. The impulsive response was to surf the internet
and download any content related to the topic prescribed for study, readily available and
email it to the student as teaching notes. No attempt was made to adapt the content based
on learner ability, the suitability of the content vis-a-vis tool used(PowerPoint, PDF, Videos,
Podcasts). This led to a hike in cognitive load among teacher trainees who had no prior
experience of depending fully on digital resources for their learning. Moreover, a rise of
stress and at times withdrawal from the learning process became common.
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The investigator had served as a teacher educator for over twenty years and had
specialized in technology based education. Further, for almost a decade

the investigator

had been experimenting the use of digital tools for online instruction. The findings of minor
studies undertaken by the investigator were presented in conferences and seminars.(3) So
during the Covid pandemic, for the

thirteen English optional trainees assigned to teach

through the online mode, the investigator drew on past experience of using digital tools
for instruction. But informal interviews with teacher trainees made by the investigator
revealed the deluge of content supplied for self study often in formats that are unpalatable,
significantly affecting learning. One obvious reason being that there were trainees who
preferred visual input, face to face lecture, auditory input and learning through interaction.
Such trainees found the supply of notes in PDF format and in video formats downloaded
from YouTube which employed a language not easy to grasp, a real cognitive load and
difficult to handle. This tended to disorient the trainees resulting in a failure to respond
and remain passive during synchronous sessions. This prompted the investigator to identify
the real nature of the problems related to cognition, vis-a-vis the teaching material and
pedagogic strategy/tool employed.

Methods applied
Drawing on ideas from previous studies related to technology-based instruction and previous
experience of using digital tools, the investigator-cum-teacher educator transacted the
curriculum. Half way through the semester, through a minor survey and informal interviews,
with teacher trainees, the problems experienced if any in learning through technology was
identified. Then necessary modifications were made to reduce cognitive load and rise of stress
among trainees.

Previous similar studies consulted
Bazluki et al. (2012) had identified cognitive tools for Information seeking, Information
presentation, Knowledge organization, Knowledge integration and Knowledge generation.(4)
Brom et al. (2018) found that use of minor visual clues such as the use of warm colours or
the display of child-like faces can enhance learning. A review of recent literature found that
interactivity of a moderate degree is beneficial for learning. (Skulmowski & Rey, 2018) Five
tips suggested by Lynch (2020) to reduce cognitive load in online learning, include Chunking
of the content taught; Use of Infographics; Use of an intuitive user friendly

inter-face;

Application of practical methods; Being concise and clear.
For transaction of the content in the online mode, the investigator employed digital tools
which include-Images, Infographics, Animations, PPT, Podcasts, PDF and videos. While some
of these were downloaded from free sites on the Internet, they were used for teaching only
after adapting them to match the learning objective of the BEd programme
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session. The online session on synchronous mode (WhatsApp) also included investigator
created

or

adapted

content

which was presented in small

chunks

for

ease in

comprehension of the content presented. Most such teaching episodes had a cycle:
Teacher Talk - Posing of Questions -Pause- Opportunity for Trainee interaction- Feedback.
(Please see table showing different types of knowledge in the syllabus of the third Semester
BEd course and the digital tools employed for transaction- Appendix I)
Strategies consciously employed to tackle cognitive load
Drawing on research findings and on own previous experience, the investigator employed
the following strategies.
* Simple explanation of content in the synchronous mode.
* Preferring

digital tools when it is found that it results in a better learning experience.

*Conscious inclusion of different types of input- audio, still image, animations and video.
*Providing content in small meaningful chunks with the prime objective of making learning
of content easier and less stressful.
*Making available

a

plethora of

graded

resources (Summary/Introductory material/

Descriptive with illustration etc.) to lower the difficulty level and reduce learner discomfort.
*Presentation of content in PowerPoint bullet forms and narration-cum-explanation in audio
form to help the learner relate with the content displayed. The usefulness of such a procedure
was affirmed in a study by Yue et al. (2013).
*Use of investigator curated digital learning resources with links to sites for additional
resources.(5) Its usefulness in reducing cognitive load was evident in the feedback received
from trainees who observed that non availability of such curated materials for learning other
prescribed papers affected their learning.

Key findings
*Familiarizing teacher trainees with evolving technologies in education will make them feel
comfortable to use the technologies in classroom setting effectively.
*Transaction of content using computer-based technology

not only helps students to

visualize and understand the subject matter clearly but also reduces possibility of improper/
ambiguous learning.
*Technology-based learning becomes effective only if there is a proper matching of the digital
tool with the content being delivered.
*Maintaining longer attention span of students learning by looking at the computer screen
is a big challenge for teachers. Teachers will have to invent or even adapt existing digital
tools for teaching and meaningful interaction. A promising way of developing ideas is to
relate content that is taught with the real world.
*The millennial generation crave for interaction and value collaborating with peers. This to
an extent helps reduce cognitive load. So presenting content in diverse ways, with opportunity
to interact, can help foster thinking among learners.
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only boring but likely to be a tedious learning experience. An ill effect of cognitive load is
that it can result in a rise of mental stress and reduction of motivation to learn. Incidentally,
Bandasser & Shores (2010) in their study found that stressful experiences releases stress
hormones, primarily form adrenals which directly impact brain areas engaged in learning.

Implications of the study
For

improving the cognitive performance of learners, it is imperative to identify learning

preferences. This should be followed by an identification of learner needs followed by creation
of opportunity for collaborative learning. Presenting content in small meaningful chunks is
absolutely essential.

Limitations of the study
The study was conducted on a small sample and mostly focussed on transaction of the
content of the teacher education syllabus of the BEd English Optional course. The different
factors related to fostering cognitive abilities from a comprehensive Neuroscience perspective
have not been fully explored. Teaching Online has now become an independent area of
study in itself, but this paper has only touched upon the tip of the iceberg.

Scope for future research
*With the increasing trend to adopt AI in the field of education, which still remains a grey
area, studies can be undertaken to identify how exactly

evolving digital tools can be

integrated into the educational framework to reduce cognitive load.

*The intricacy of the relationship between emotions and cognition and how these mediate
between mind and body are a major topic of study in neuroscience research. Education
being one of the most robust cognitive skill developer, the applications of findings of such
research in teacher education has now become imperative.

*Perhaps it would only be appropriate to identify the real impact of technology-based
learning

culture on the social and emotional aspects vis-a-vis the Covid-19 pandemic

restrictions that continue to prevail in the country.

Conclusion/Inferences drawn
The transformation from the

brick-and-mortar mode of education to online education has

necessitated exploration of the real effectiveness of the digital tools. But the adaption of
content for Online delivery was not at all easy.

The pronounced adoption of technology tools for teacher education during the Covid 19
pandemic when educational institutions were shut down was in every way innovative. But
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collaboration and administrative reforms.
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Appendix I

Table showing

different types of Knowledge- Factual, Conceptual, Procedural and

Metacognitive) related to the paper: EDU.0.13.Emerging Trends and Practices in English
Language Education (Syllabus: Third Semester-BEd English University of Kerala: 20202022)
Unit

Select topics

Digital

tool

employed

Minimum expected factual and

conceptual

knowledge in student teachers prior to Practice
Teaching

1

*Collaborative

Text : PDF

*Familiarity with content of prescribed secondary

and

Points: Infographics

level English Course Books

Cooperative

*Knowledge of expected roles of teacher/ learner

learning

role
*Familiarity with ways of assessing

*Metacognitive

Text: PDF

*Strategies

Points:Infographics

Pronunciation,Grammar, Reading, Writing

language

Application

*Scaffolding and Zone of proximal development

learning

classroom: Video

*Blended

Text : PDF

*Phases, methods and

learning

Points: Infographics

Prose, Poetry and Drama

Application

*Difference of face to face instruction and online

strategies

in

in

in

the

the

classroom: Video

employed

for teaching Vocabulary,

strategies

for teaching

synchronous and asynchronous learning
*Flipped class

*e-tutoring

Application

in

the

classroom: Video

*Speaking-(Stress,

Pitch,

Intonation,

fluency,

appropriacy)
*Process skills- writing
* Online and Blended learning

*Lesson
Planning

Text : PDF

*Planning a lesson following the

for

approach

modern

*Phases of lesson

instructional

* Activities and Task for learners

strategies

*Use of digital teaching aids
*Mode of assessment
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*CCE

Text : PDF

*Domains-Cognitive, Affective and Psychomotor

Points: Infographics

*Assessment-Oral,

Specimen

based

Written

and

Performance-

answerscripts:JPEG
image
*LOTS

and

HOTS

*Bloom’s Taxonomy of educational objectives

Text : PDF
Points: Infographics

questions
*Tests

for

Text : PDF

*Test types, Mental Processes, Learning outcomes-

LSRW

Points: Infographics

Oral and written

*Remedial

Text : PDF

*Methods of teaching Grammar and strategies for

teaching

Points: Infographics

teaching vocabulary, pronunciation etc.

Application

in

the

classroom: Video

3

4

*ICT integrated

Text : PDF

*Tools for assessment

assessment

Points: Infographics

*e-content

Text : PDF

authoring

Stages: Infographics

Rubrics for self-

Text : PDF

*Varying

assessment

Points: Infographics

LSRW

*Procedure
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Influence of COVID-19 Crisis on Work
Irina-Ana DROBOT
Lecturer, PhD, Technical University of Civil Engineering, Bucharest, Romania

Abstract
The purpose of this paper is to analyse the correlation between professional and social identity across the
ages, following the rise of individualism, and the way things have changed with the COVID-19 crisis. The
crisis has led to increased individualism through working from home. Since the beginnings of history,
some professions, due to their importance in the community and to the conferring of social status led their
practitioners to identify socially with the respective profession. Examples of such professions are the
priest, the doctor or the professor in a certain community. In present times, with the rise of liberalism, the
career path is no longer as smooth and clear as in the past. A person can change several professions
and can study at several universities and specialties before finally finding the right career. The pandemic
has also meant changing working style and sometimes domain of activity, which would enable remote
work. According to previous research, devotion to career is specific in individualist cultures, not in
collective ones. Individual cultures also bring up the idea of personal development, and doing the job that
one actually enjoys. Also part of the individualist dimension is working from home, and having a business
of one′s own. Function of the degree to which someone identifies with a profession due to the passion for
it, or function of the social status given by the job, the respective person can merge professional with
social identity.

Keywords: culture, civilization, values, labour studies, cultural dimensions.

Introduction
The COVID-19 crisis has led to an increased need of working from home, for professions which
allowed this. For instance, schools and universities have gone online. Project management
teams have also started working online. Platforms for e-learning, workshops, conferences, and
project management software have been developed. All these developments have been done
in an attempt to help continue the teaching and learning, as well as team work, activities.
Continuing work by adapting to the online medium has been a necessity during the COVID-19
pandemic. Otherwise, many activities would have been paused for an unknown interval of time.
Remote work has been made possible due to the existence of “digital work” (Orlikowski 2016).
It has not been around only since the COVID-19 pandemic, but since earlier. It was, however,
during the pandemic when it became used at a very large scale. While working online has a
collectivist dimension, being done for the good of the community (e.g. teacher, students,
research teams, project management team members), it also has an individualist dimension
(as it is centred on the well-being and interests of the individual). Globalisation, the existence
of the internet, and the process of digitalization ensure flexibility and individualism for working
remotely (Kjörling 2020: 2). Individuals may find advantages in working from home, such as the
following: working from home is more productive (Bloom et al. 2015). The reasons for this
include less time spent on the way to work, less time spent in traffic, less money spent for
travelling to cities and countries were certain conferences are organized, and less time spent
waiting in the office to get indications for working, or breaks meant for socializing. However, at
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events such as conferences and workshops that have been carried out online.
Among other aspects noticeable as a consequence of the working online during the pandemic
was the overlapping of professional and private spheres. As a result, “spatially, work related
object may remain present in the private sphere”, while “temporally, commuting time, lunch
breaks etc. are replaced by work” (Kjörling 2020: 27). Consequences from not separating work
and home, or public and private spheres may have consequences as less motivation for work,
and also increased fatigue. In some cases, it may be difficult to concentrate on working from
home, and organizing work and home responsibilities. In some cases, working from home may
be for the individual’s benefit, while in others, if there are family responsibilities as well, it may
be more difficult.
At the same time, there is another issue affecting the individual’s chances of achieving work
performance. According to Kashen, Glynn and Novello (2020), issues regarding child care
sector during the pandemic have led to women dropping out of labour force. There will be longterm effects on gender equality.

Method
This paper aims to address the following research question: Do we really deal with increased
individualism in working from home? Are the consequences of the pandemic with respect to
online working beneficial for individuals, and in what cases? There seems to be a contradiction,
since generally speaking, a pandemic crisis usually requires collectivist efforts in order to make
it manageable. During such times, we need to think more of the benefits of the whole
community, and individual rights tend to be restrained so that the pandemic could be
manageable. For instance, rules such as no getting out without a good reason, e.g. buying food
or medicine, or going to hospital, after some hours, and not going to the park or cancelling live
shows and academic events were created in order to stop the spread of the virus, in countries
worldwide. What is more, travelling had also been restricted or not recommended, as it was
considered a means to spread the virus. Individual interests and pleasures had, thus, to be
restrained for the good of the whole community.
As a theoretical basis, the paper will take over the theory of Hofstede’s cultural dimensions,
especially concerning individualism and collectivism. The dimension of individualism vs
collectivism refers, according to Hofstede (1991), to the "degree to which people in a society
are integrated into groups". In individualistic cultures, there are strong ties only among the
individuals and their immediate family, whereas, in collectivistic cultures, there are strong
relationships among individuals and the entire community, together with extended families.
Individualism is the factor favouring and encouraging creativity and innovation. Inventions are
mostly associated with the name of an individual personality. According to Santos and
Grossmann (2017), the following difference is visible when comparing individualist cultures to
collectivist cultures: "In general, individualist cultures tend to conceive of people as self-directed
and autonomous, and they tend to prioritize independence and uniqueness as cultural values.
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embedded in a broader social context – as such, they tend to emphasize interdependence,
family relationships, and social conformity." The main difference lies in the independence and
the conformity values that characterize individualism and collectivism respectively. The study
by Santos, Varnum and Grossmann (2017) shows that individualism has increased all over the
world by approximately 12% since 1960. The increase of socioeconomic development was
found to be correlated to the increase of individualism throughout history. What is more, white
collar jobs, education levels and household income were increasing together with the increase
in individualism.
According to Hein (2010), Japanese culture has an intermediate score regarding individualism
and collectivism: "With 46 points, Japan scores about halfway on the individualism-collectivism
index and therefore can be expected to almost equally combine characteristics from both ends
of the spectrum." As a result, Japanese society members can feel that they may have more
advantages by becoming more individualist. Some corporations are copying the Western type
of companies and are, thus, more individualistic, and centered on the individual’s achievement,
freedom and suggestions. Thus, even societies which are traditionally collectivistic, such as
Japan, are turning more towards individualism. However, Japan has always been a meritocratic
society, thus, ascension on the social ladder has always been possible (Hofstede, 2021).
According to Ogihara, Uchida and Kusumi (2014: 213-214), it was due to globalization that
European and American values have influence Japanese culture, and which are visible at the
workplace. For example, the pay-per-performance system in Japanese companies will
“evaluate employees based on their personal achievement instead of their age of length of
service”.
The general tendency prior to the pandemic has, thus, been to encourage individual pursuits at
the workplace. This would ensure personal achievements and personal satisfaction, through
the independence offered. According to Triandis (1995: 2), individualism refers to “a social
pattern that consists of loosely linked individuals who view themselves as independent of
collectives.”
While there is a growing trend in the world towards individualism, there is also, due to the
emergence of the COVID-19 crisis, a trend towards welfare, referring to protecting the health
of workers through imposing constraints regarding direct social contact. With the COVID-19
pandemic the trend of individualism did move forward with working from home, yet with certain
jobs there are some constraints which do not allow for individual achievements. For instance,
“workers employed in occupations requiring physical proximity to customers are more exposed
to negative employment shocks which in turn will likely lead to layoffs within these occupations.”
(Crowley, Doran 2020: 1213)
The question is: “To what extent is individualism encourages by the solution during the COVID19 pandemic of working and studying online?” Until now, there are professions which benefit
from working in the online medium more than others. We cannot speak of a general tendency
towards individualism regarding more accomplishments at work during the pandemic. We can
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the necessary adaptations in the online medium. Another question has to do with the
consequences of encouraging, at least at some levels, individualism.

Finding
Since the beginnings of history, some professions, due to their importance in the community
and to the conferring of social status led their practitioners to identify socially with the respective
profession. Examples of such professions are the priest, the doctor or the professor in a certain
community. In present times, with the rise of liberalism, the career path is no longer as smooth
and clear as in the past. A person can change several professions and can study at several
universities and specialties before finally finding the right career. The pandemic has also meant
changing the working style and sometimes the domain of activity, which would enable remote
work. Devotion to career is specific in individualist cultures, not in collective ones. Individual
cultures also bring up the idea of personal development, and doing the job that one actually
enjoys. Also part of the individualist dimension is working from home, and having a business of
one′s own. Function of the degree to which someone identifies with a profession due to the
passion for it, or function of the social status given by the job, the respective person can merge
professional with social identity.
Gad Saad (Psychology Today, 2009) claims that collectivistic cultures deal more efficiently with
the pandemic, “given the custom in these cultures of following rules, edicts and norms.” Unlike
them, individualist cultures are prone “towards unsustainable consumerism, intellectualise
away responsibility, and are immune to shame, contributing to a tendency to disregard social
distancing measures”, according to Allen Farrington (Merrion West, 2020). Indeed, individualist
cultures do not regard rules as rigid and deviate from them, since they are prone to question
them or to propose new ones. In individualist cultures, students are encouraged to be creative
and to express their opinions. In contrast, collectivist cultures are taught to do as they are told,
being thus more inclined to obey any rules.
The Chinese culture, as it adopts a collectivist model, is more efficient in the measures taken
against the virus, as it is “concerned with maintaining social relationships and prioritising the
needs of the community, at the expense of personal rights”, according to Riccardo Pansini
(Medium, 2020).
Some businesses have made progress during the pandemic, by gaining in popularity: online
retailers, supermarkets, hand-sanitizing products, liquour stores, entertainment (Netflix),
cleaning services, delivery services, grocery stores, drive-in movie theatres, fitness equipment
companies, etc.
These businesses have focused on what was otherwise lacking for everyone, and found ways
to provide their services. For instance, since most restaurants were closed, clients relied more
on supermarkets and on delivery services. Since fitness halls were closed, and clients needed
to buy equipment so that they could use it indoors. Since Netflix could provide online
entertainment, it could replace going to the cinema at the mall, for instance.
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and collectivist dimensions. Those setting them up can be regarded as individualists, since they
are innovative, by coming up with a new business idea. They also have a collectivist dimension,
since they are aimed at the good of the clients from the community.
However, an article centered on the perspective of labour studies, by Cook & al (2020: 82),
draws attention to the “threat to the existing university system and a prelude to a deep
transformation of academia. There are fears that the shift to online teaching, combined with a
funding crisis, will lead to drastic job cuts because it will allow fewer professors to reach more
students with their lectures, that large tech companies will capture and swallow higher
education, and that the already significant inequalities in access to higher education will widen
even more (Galloway, 2020; Ivancheva and Swartz, 2020; O’Hara, 2020).” On long term, it is,
thus, advisable to be cautious regarding the consequences of the pandemic crisis.

Discussion
Both work and education had to change their strategies due to the COVID-19 crisis. The main
aspect was for them to adapt to the new circumstances. Schools and universities relied more
on online platforms and online means of communication, and the same could be said about
certain jobs and businesses.
Some businesses could benefit from more opportunities from the exposure on online social
media platforms, such as independent foreign language teachers, who could promote
themselves through free webinars, then attract clients to take part in their paid courses.
Working remotely is not occurring everywhere in the world. Even during the pandemic crisis,
the Japanese refused to work from home, due to their strong face-to-face work culture, and
also due to their collectivistic mindset. They need to have collective decisions taken at work,
and this should be done when in physical proximity with their work colleagues.

Conclusion and Recommendations
Function of whether certain cultures are individualistic or collectivistic, the remote work
recommended during the pandemic would be different. What is more, for some businesses
remote work can help the business to continue, for others it can help gain an advantage, while
others cannot continue in the working from home format.
Function of the individualistic/ collectivistic mindset, remote work will be or not be recommended
or done. Adapting to the measures required by the pandemic is influenced by cultural
specificities and attitudes towards work. Individualistic cultures are generally more open
towards working from home.
The recommendation that can be drawn from the businesses examined in this paper would be
for them to continue to adapt to the new life conditions, in order both to survive and to make
the community benefit from them.
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Özet
Dünyaya Çin’in Wuhan kentinden yayıldığı açıklanan ve 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’de de
etkili olan “Covid-19” salgını, başta sağlık olmak üzere pek çok düzlemde tartışılması gereken sonuçlarıyla
önemini korumaktadır. Çalışma, salgın sonrası gerek küresel gerekse ulusal düzlemde bir dizi “gecikme,
aksaklık ve çatışmayla” 87 hatırlanan resmi açıklamalara ve bahse konu aksaklıklar nedeniyle öncelikle
hastalığa ardından hastalığın tedavisinde kullanılan aşı çalışmalarına yönelik kamuoyunda oluşan
tereddütlere odaklanmaktadır. Çalışma kuramsal bakımdan Gordon Allport ve Leo Postman’ın “Söylenti
veya Fısıltı Gazetesinin Temel Psikolojisi” tezlerinden beslenmekte ve pandemi sürecinde meydana gelen
önemli sıçrama noktaları üzerinden aşı karşıtlığının nedenlerini resmi kaynaklardan gelecek serbest ve
güvenilir bilgi akışına duyulan ihtiyaç bağlamında açıklamaya çalışmaktadır. Çalışmada faklı toplumsal
kesimlerden geldiğine dikkat edilen on aşı karşıtı örneklem olarak belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemi
olarak belirlenen farklı yaş gruplarındaki on denekle derinlemesine mülakat yöntemiyle görüşülmüş ve
deneklerin Covid-19 salgını ve aşı çalışmalarıyla ilgili tereddütleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Böylece
pandemi süreci içinde resmi makamlardan gelen bilgi akışında güvensizlik oluşturan “gecikme, aksaklık
ve çatışma” durumuna ilişkin somutlaştırmalar yapılmaya gayret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Covid-19, Aşı Karşıtlığı, Dedikodu ve Fısıltı Gazetesi.
Giriş
Dünyaya Çin’in Wuhan kentinden yayıldığı düşünülen ve ülkemizde hastalık kaynaklı ilk vakaya
11 Mart 2020 tarihinde rastlanan Covid-19 salgını; genç ya da yaşlı fark etmeksizin küresel
düzlemde etkili olmaya devam etmektedir. Diğer yandan virüsün ortaya çıkışıyla başlayan
dedikodu ve söylentiler hastalığın yayılması kadar hızlı ve salgına yönelik geliştirilen aşı
uygulamalarını da kapsayacak şekilde devam etmektedir. Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) tarafından küresel düzlemde etkili olan bir salgın ve buna bağlı bir sağlık krizi olduğu
açıklanmış olsa da, süreç içerisinde farklı kaynaklardan gelen bir dizi teyide muhtaç
enformasyon daha çok dijital kitle iletişim araçları ve sosyal paylaşım ağları üzerinden
yayılmaya devam etmektedir.
Salgının başlı başına ürkütücü olması bir yana yayılma hızı ve ölüm oranları nedeniyle Covid19, başta hasta yakınları olmak üzere genel kamu üzerinde oldukça yüksek düzeyde sıkıntı,
kaygı ve korkuya neden olmuştur (Luo, Guo, Yu, Jiang ve Wang, 2020: 2-9). Salgın sürecinde
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hükümeti ile DSÖ arasında salgının kaynağı konusunda
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-DSÖ) ile ABD Hükümeti arasındaki çatışma salgının
ilk günlerinde başlamıştır. ABD Başkanı Donald Trump, salgının küresel düzlemde etkisinin hissedildiği
Mayıs 2020 ayından itibaren doğrudan doğruya DSÖ’yü hedef alarak, örgütü Çin'in kontrolü altında
olmakla suçlamıştır. Devam eden süreçte ABD Hükümetinin DSÖ’ye yönelik tepkileri sürmüş ve Avrupa
Birliği (AB) ve diğer ülkelerden yapılan çağrılara rağmen ABD tarafından DSÖ’ye yönelik fonlar kesilmiştir.
Nihayet BM genel sekreteri sözcüsü Stéphane Dujarric tarafından yapılan açıklamayla, ABD'nin 6
Temmuz 2021'den itibaren DSÖ bileşenlerinden geri çekildiği açıklanmıştır (URL-1).
87
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girmesiyle küresel düzlemde doğru enformasyon akışını engellemiş ve hastalık hakkında
gerçek bilgilerden çok daha fazla sahte bilgi, haber, dedikodu ve söylentilerin yayılmasına
neden olmuştur. Her ne kadar DSÖ tarafından hastalığın ortaya çıkışı hakkında “Çin’in Wuhan
kentindeki bir balık pazarından kaynaklandığı” (URL-2) ifade edilse de, virüsün laboratuvar
ortamında üretildiği ya da virüsün yayılmasına yarasaların neden olduğu şeklinde farklı
nedenler dile getirilmiştir. Diğer yandan salgının küresel düzlemde yayılmasını takip eden süreç
içinde hastalığın ölümcül etkilerini ortadan kaldırmak maksadıyla gerçekleştirilen tedavi
arayışları kapsamında aşı geliştirme çabaları başlanmıştır. Bu doğrultuda çeşitli ülkeler
tarafından üretilen “Sinovac, BioNTech, Moderna ve Astrazeneca” gibi aşılar dünyanın pek çok
ülkesinde onay alarak kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan incelemelerde bahse konu aşıların
hastalığın etkisini kırdığı ve ölüm oranlarını ciddi oranda düşürdüğüne yönelik elde edilen
veriler, resmi kaynaklarca doğrulanmış ve süreç içerisinde haber içeriklerinde yoğun olarak yer
almıştır. Ancak virüsün ortaya çıkışıyla başlayan ve salgının yayılma süreciyle birlikte artan
“dedikodular” dijital kitle iletişim araçlarının da etkisiyle aşı uygulamalarına yönelik tereddütler
yaratacak şekilde küresel düzlemde güçlenmeye devam etmektedir. Dolayısıyla dijital kitle
iletişim araçları; kullanıcılarına yönelik kolay ve hızlı habere ulaşma şeklinde tarif edilen bir dizi
avantajın yanı sıra salgın sürecinde -oldukça geniş hacimde- üretilen sahte haberlerin de
kaynağı haline gelmiştir. Buna göre (URL-3); aşı yaptıran kimselerin izleneceği ya da aşı
nedeniyle gelecekte çok daha tehlikeli sağlık sorunlarının ortaya çıkacağına yönelik
dedikodular ile hastalığın yayılmasını engellemek için susam yağı kullanmak ya da granit
banyosu yapmak gibi rasyonel olmayan bir dizi öneri dijital kitle iletişim araçlarından yayılmıştır.
Bu nedenle küresel düzlemde aşı karşıtlığı yükselmiş ve aşı yaptırma oranları istenen düzeye
ulaşamamıştır.
Buradan hareketle çalışmanın temel sorunsalı; “Covid-19 aşı karşıtlığının oluşma sürecinde
küresel düzlemde bilgi akışının doyurucu olup olmadığı” şeklinde belirlenmiştir. Çalışma;
Gordon Allport ve Leo Postman’ın “Söylenti veya Fısıltı Gazetesinin Temel Psikolojisi”
tezlerinden beslenmektedir. Buna göre pandemi sürecinde yaşanan önemli sıçrama noktaları
odağa alınmakta ve çalışmanın temel varsayımı olarak belirlenen; “Küresel düzlemde gelişen
aşı karşıtlığının nedenlerini serbest ve güvenilir bilgi akışına duyulan ihtiyaç” üzerinden
açıklamaya çalışmaktadır. Zira salgının küresel düzlemde yayılma evresine girdiği süreç
içerisinde gerek küresel gerekse ulusal düzlemde gerçekleşmesi beklenen doğru ve doyurucu
bilgi akışında meydana gelen bir dizi “gecikme, aksaklık ve çatışma” nedeniyle hastalığın
tedavisinde kullanılan aşı çalışmalarına yönelik kamuoyunda oluşan tereddütleri ve nihayet aşı
karşıtlığını büyütmüş olduğu görülmektedir.
Çalışmanın temel sorunsalı olarak belirlen “bilgi akışının doyurucu olup, olmadığı” sorusunun
yanıtlanması maksadıyla Allport ve Postman tarafından ortaya atılan “söylenti veya fısıltı
gazetesi” tezlerinden faydalanılmaktadır. Bu maksatla farklı toplumsal kesimlerden gelen
toplam on kişiden oluşan aşı karşıtı birey, araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir.
Örneklem olarak belirlenen katılımcılarla derinlemesine mülakat yöntemiyle görüşülmüş ve
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resmi makamlardan gelen bilgi akışında yaşanan “gecikme, aksaklık ve çatışma” nedeniyle
meydana gelen tereddütlere ilişkin somutlaştırmalar yapılmaya gayret edilmiştir.
Kuramsal Çerçeve
Gordon Allport (1897-1967) ve Leo Postman’ın (1918-2004) “Söylenti veya Fısıltı Gazetesinin
Temel Psikolojisi” tezleri Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 2. Dünya Savaşına girmesine
neden olan “Pearl Harbour” saldırısı ve sonrasında yaşanan bir dizi olaya dayanmaktadır. Her
ikisi de psikolog olan Allport ve Postman, saldırının ardından ancak dönemin ABD Başkanı
Franklin D. Roosevelt’in (1882-1945) 23 Şubat 1942 tarihli ünlü kongre konuşmasından önce
aynı zamanda öğretmen oldukları kolejin genç öğrencileriyle yaptıkları mülakatlarda ilginç
sonuçlara ulaşmışlardır. Buna göre; öğrencilerin yaklaşık %70’i saldırıdan sonra devlet
görevlilerince yapılan resmi açıklamalar yerine, halk arasında dolaşan söylenti ya da
dedikodulara inanmaktadırlar. Diğer yandan ABD Başkanı Roosevelt’in 23 Şubat 1942
tarihinde radyodan yayınlanan ünlü kongre konuşmasını takip eden günlerde öğrencilerle tekrar
görüşülmüş; başkanın konuşmasını dinlemeyen ya da gazetelerde okumayanların yaklaşık
üçte ikisinin söylenti/dedikodulara inanmaya devam ettiği ancak konuşmayı dinleyenlerde
söylentilere inanların oranının %24’e gerilediği tespit edilmiştir. Diğer yandan Allport ve
Postman’ın önemle işaret ettiği durum, yapılan açıklamalara rağmen kimi yurttaşların hala
söylenti-dedikoduların etkisi altında oluşları ve bu kez de resmi açıklamaların doğruluğu
konusunda şüphe duymalarıdır (Allport ve Postman,1985:162-163).
Allport ve Postman halk arasında süregelen fısıltı, söylenti veya dedikoduların ortaya çıkışını
deneysel olarak test etmişlerdir. Gerçekleştirmiş oldukları araştırmada -bir nevi “kulaktan
kulağa oyunu” olarak ifade edilebilir- bir oda içerisindeki perdeye her hangi bir görüntü
yansıtılmış, ardından odaya alınan ilk kişi perdeye yansıtılan görüntünün bir kısmını
görebileceği şekilde oturtulmuştur. Odada bulunan bir başkası tarafından deneğin göremediği
kısım tarif edilmiş ve görüntüye ilişkin pek çok ayrıntıdan bahsedilmiştir. Devam eden süreçte
odaya ikinci denek alınmış, birinci denekten ikincisine ne gördüğünü tasvir etmesi istenmiştir.
Yedinci deneğe kadar bu şekilde devam eden deney neticesinde, tasvir edilen görüntünün ilk
denekten son deneğe gelindiğinde farklılaştığı gözlemciler tarafından tespit edilmiştir (Allport
ve Postman,1985:167). Diğer yandan öğrenciler, askerler, askeri hastanelerde tedavi gören
hastalar ve polis memurları gibi kimi yetişkinler ile dört ila dokuzuncu sınıf arası çocuklar da
dâhil olmak üzere yaklaşık kırk farklı yaş grubunda yer alan denek gruplarıyla araştırma süreci
tekrar edilmiştir. Allport ve Postman tarafından seyircilerin de bulunduğu ortamlarda yapılan
deneylerde “sosyal etki ve etkilenmenin” oldukça önemli bir bağımsız değişken olarak devreye
girdiği sonucuna varılmıştır. Buna göre sadece deneklerle araştırmacının bulunduğu bir
ortamda yapılan deneyler ile izleyicilerle birlikte yapılan deneyler farklı sonuçlar ortaya
koymuştur.
“Sonuç olarak bahse konu deneyler neticesinde gündelik hayatta karşılaşılan söylenti ve
uydurma hikâyeler beş nokta nedeniyle tamamıyla benzer şekilde sonuçlanmadığı ortaya
koyulmuştur:
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hikâyelerini kısa tutmalarına sebep olmuştur. Seyircilerin önünde denenen
deneklerin anlattıkları hikâyeler, seyircilerin alınmadığı odada denenen
deneklerin anlattığı hikâyelerin yarısı kadar ayrıntılı olmuştur.
2. Verilen talimatın; duyduğu elden geldiğini aslına sadık nakletmek ve dikkatli
davranmak sözlerinin etkisi olmuştur. Günlük hayattaki “söylenti ve fısıltıların”
yayılmasında ise anlatılan hikâyelerin doğru ve aslında sadık nakledilip
nakledilmediğini gözetleyecek bir deneyci bulunmamaktadır.
3. Bu deneyimde deneklere, kendilerine anlatımda bulunanlara soru sorma hakkı
tanınmıştır. Olağanüstü hayat şartlarında ise, ‘fısıltıları’ dinleyenler, eğer
isterlerse, anlatan ve aktaran kimseye soru sorabilir; o’nu çapraz kontrol altına
alabilir.
4. Duyma ve aktarma arasındaki zaman farkı bu deneyimden çok kısa olmuştur.
Olağan hayat şartlarında ise bu zaman aralığı çok daha geniştir.
5. En önemlisi, bireyleri anlatmaya yönelten güdüler çok farklı olmuştur.
Deneyimizde, deneklerin yönelimi doğruluk ve aslına sadakat olmuştur.
Deneyimsel şartlar altında, deneklerin kişisel korku, nefret ve arzuları işin içine
karışamamışlardır. Kısacası, deneyime katılan (ve davranışı incelenen)
denekler, günlük hayattaki söylentilere katılanlar gibi anında söylenti çıkaran
veya aktaranlardan farklı kalmışlardır. Deney konusu olan söylentiyi aktarması
kişisel olmadığı gibi, içten ve derinden duyulmuş bir aktarış da olmamıştır”
(Allport ve Postman,1985:168).
Tarihsel Düzlemde Aşı Karşıtlığı
18. yüzyıl, Sanayi Devrimi gibi siyasal ve iktisadi alanlarda yaşanan bir dizi gelişmenin yanında
sosyal, kültürel ve insan sağlığına yönelik çalışmaların yapıldığı önemli bir yüzyıl olarak
hatırlanmaktadır. Bu yeniliklerin başında, dünyanın neredeyse tamamında birçok insanın
yaşamını kaybetmesine neden olan çiçek hastalığının
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tedavisinin bulunması gelmektedir.

Dönem Britanya’sında cerrah olan Edward Jenner (1749-1823) klinik deneylere dayandırarak
yaptığı çalışmayla çiçek aşısını bularak hastalığın ölümcül etkilerinin yayılmasını engellemiştir
(Brunham ve Coombs,1998: 311). Buluşun etkisiyle 1800’lerin ilk yılları itibariyle aşılamaya
geçilmiş, 1853 yılı sonunda ise aşılama tüm bireyler için zorunlu kılınmıştır. Ancak, 1840-1853
yılları arasında aşının zorunlu olmasını getiren yasalar, aşı karşıtlarının sayısında artışa neden
olmuş, toplumda aşı karşıtlığının örgütlenmesine varan organizasyonlar doğmuştur.
1800’lerin sonlarına doğru ise aşı karşıtı literatürde olağanüstü bir artış yaşanmış; aşı karşıtlığı,
aşı karşıtı örgütlerin yanında aşı karşıtı propaganda ile broşür, dergiler ve kitap gibi dönemin
yaygın kitle iletişim araçları vasıtasıyla topluma yayılmıştır. Diğer yandan aşı karşıtlığı
Britanya’nın yanı sıra kıta Avrupa’nın diğer ülkelerinde de varlığından söz edilebilmektedir. Söz
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’ne göre; çiçek hastalığı, dünyanın neredeyse tamamında milyonlarca
insanın ölümüne neden olmuştur. Ancak, geliştirilen aşı ve tıp dünyasında yaşanan gelişmelerle en son
vakalar Kuzey Amerika’da 1952, Güney Amerika’da 1971, Avrupa’da 1953, Asya’da 1975 ve Afrika’da
1977 yılında görülmüştür (URL-4).
88
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diğer kentlerinde aşılama oranları %90’larda saptanmıştır (Kutlu ve Altındiş, 2018: 48; Wolfe
ve Sharp, 2002: 430; Porter ve Porter, 1988: 239).
Jenner tarafından çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşı, tıp alanında önemli gelişme olarak
kayıtlara geçti ve sonradan geliştirilen aşılar için bir dönüm noktası oldu. Çiçek aşısından
yaklaşık 100 yıl sonra, Fransız mikrobiyolog ve kimyacı Louis Pasteur (1822-1895) tarafından
geliştirilen kuduz aşısı milyonlarca insanın hayatını kurtarmasına karşılık aşı karşıtlarının da
tepkisini gördü. İnsanların dini gerekçelerle aşı yaptırmayı kabul etmemelerinin yanında,
Pasteur’un aşı buluşunu yalnızca kar amaçlı olduğunu iddia etmesine kadar varmaktaydı.
Jenner’ın açtığı yoldan ilerleyen Pasteur de kendisinden sonra, aşı geliştirilmede yaşanan
gelişmeler için kritik bir rol oynadı. Çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşıyla başlayan süreç
kuduz hastalığı aşısıyla devam etmiş; 1921’de tüberküloz, 1923’te difteri 1926’da tetanos ve
boğmaca aşılarıyla hız kazanmıştır. Tarihsel olarak aşı karşıtlığına sebep olarak dini gerekçeler
ve ekonomik kaygılar öne sürülürken 20. yüzyılın sonunda, kızamık ve kabakulak hastalıkları
için geliştirilen aşının kişilerde otizm hastalığına sebep olduğuna ilişkin iddialar ortaya atılmıştır.
İddialar her ne kadar tıp alanı uzmanlarınca yapılan araştırmalarla çürütülmüş olsa da,
insanların aklında soru işareti bırakmaya devam etmiştir. 21. yüzyıl itibariyle aşı karşıtlığı,
dünyanın birçok ülkesinde öyle bir hal almıştır ki, Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında aşı
karşıtlığını küresel sağlığa yönelik 10 tehditten biri olarak açıklayarak eylem planı geliştirmiştir
(URL-5; URL-6).
Toplumlarda karşılık bulan ve halk arasında fısıltı, söylenti veya dedikodular aracılığıyla hızla
yayılan teyide muhtaç aşı karşıtlığına neden olan kimi bilgilerin artışında, 21. yüzyılda dünyanın
büyük bir kesimi tarafından kullanılan dijital medya olanaklarının da önemli bir etken olduğu
söylenebilir. Zira toplumun farklı kesimlerince Twitter, Instagram, Facebook, Youtube veya
Whatsapp gibi sosyal paylaşım mecralarından dolaşıma sokulan kimi bilgileri kişilerin doğrudan
kabul ettiğine dair bir inanıştan söz edilebilir. Dolaşıma sokulan bu bilgilerle mücadele
kapsamında ülkelerin Sağlık Bakanlığı öncülüğünde kimi kamu spotları hazırlandığı gibi, Dünya
Sağlık Örgütü tarafından sunulan bilgilerle küresel anlamda mücadele edilmektedir (URL-7).
Araştırma
Araştırma kapsamında temel sorunsal olarak belirlen “Covid-19 aşı karşıtlığının oluşma
sürecinde küresel düzlemde bilgi akışının doyurucu olup olmadığı” sorusunun yanıtlanması ve
aşı karşıtlığının oluşmasında küresel düzlemde gerçekleşen bilgi akışının etkilerinin
açıklanması amaçlanmaktadır. Bu maksatla Gordon Allport ve Leo Postman tarafından ortaya
atılan “söylenti veya fısıltı gazetesi” tezlerinden faydalanılmakta ve örneklem olarak belirlenen
toplam on kişiden oluşan aşı karşıtı birey ile derinlemesine mülakat yöntemiyle
görüşülmektedir. Böylece katılımcılara salgın ya da aşı çalışmalarıyla ilgili sorulan sorular
aracılığıyla durumları anlaşılmaya ve resmi makamlardan gelen bilgi akışında yaşanan
İsveç İstatistik Kurumu verilerine göre, 1871 yılında Stockholm’de gerçekleşen toplam ölüm sayısı
4238, çiçek hastalığından ölenlerin sayısı 113’le 2,7 iken, 1874 yılında toplan ölüm sayısı 6163, çiçek
hastalığı kaynaklı ölüm 1191 ile 19,3 ölçülmüştür. 1880 yılında gelindiğinde ise 4975 toplam ölüm sayısı
içinde çiçek hastalığı kaynaklı ölüm görülmemiştir (aktaran Nelson ve Rogers,1992:380).
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yapılmaya gayret edilmektedir.
Araştırmanın Yöntemi
Nitel araştırma yönteminin bir tekniği olan görüşme, mülakat olarak da adlandırılmakta; teknik,
bir konu hakkında, konunun ilgililerine sorular sorularak bilgi almaya dayanmaktadır (Aziz,
2018: 85). Mülakat tekniğinde denek, kişisel bilgi ve deneyimlerini araştırmacı tarafından
önceden belirlenen sorular karşısında paylaşır. Neredeyse sosyal bilimlerin tüm araştırma
alanlarınca kullanılan teknik aynı zamanda gazetecilik, tıp, hukuk gibi diğer alanlarda da tercih
edilmektedir (Kahn ve Cannel, 1985: v’den aktaran Tekin, 2012: 101).
Katılımcılarla yüz yüze iletişime dayalı gerçekleştirilen mülakat tekniği, araştırmacı tarafından
istenen verilere ulaşılmasının yanı sıra araştırmaya netlik ve kesinlik kazandırır. Aynı zamanda
önceden hazırlanan sorulara ek olarak, mülakat esnasında yeni sorular da eklenerek
araştırmaya ilişkin geniş bir veri havuzu elde etme imkânı da sunmaktadır.
Bu minvalde araştırma kapsamında katılımcılara sorulan sorular aşağıda belirtilmiştir.
1. Katılımcıyı Tarif Etmeye Yönelik Sorular
a. Cinsiyetiniz nedir?
b. Medeni durumunuz nedir?
c. Kaç yaşındasınız?
d. Mesleğiniz nedir?
e. Öğrenim durumunuz nedir?
2. Katılımcının Aşı Karşıtlığının Gerekçelerine İlişkin Sorular
a. Ailenizde sizin dışınızda aşı olmayan var mı?
b. Aşı ile ilgili kaygılarınız nelerdir?
c. Aşı yaptırmayı reddetmenizin gerekçeleri nelerdir?
Araştırma Evreni ve Örneklem
Çalışmanın araştırma evreni aşı karşıtlarından oluşmaktadır. Diğer yandan örneklem olarak
belirlenen ve Tablo-1’de gösterilen toplam on katılımcıya ilişkin cinsiyet, medeni durum, yaş,
meslek ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Katılımcılarda aşı karşıtlığına sebep
olan gerekçeler ise araştırmanın bulgular başlığı altında yer almaktadır.
Derinlemesine mülakat yöntemiyle yüz yüze yapılan görüşmelerin gerçekleştirildiği katılımcılara
ilişkin aşağıda tanımlayıcı hususlar şunlardır:


Katılımcılar; “22 ila 52” yaş grubu aralığında yer alan yetişkinlerden oluşmaktadır.



Katılımcılar; “ortaokul ila yüksek lisans” aralığında bulunan farklı eğitim gruplarında yer
almaktadırlar.



Katılımcılar; işveren, işçi, esnaf, serbest meslek erbabı, öğretmen, memur ve restoratör
olmak üzere farklı meslek grupları içerisinde yer almaktadırlar.



Katılımcıların ikisinin medeni durumu bekâr, kalan sekizinin medeni durumlarıysa
evlidir. Evli olan katılımcıların üç tanesi ise ebeveyndir.



Katılımcıların cinsiyetleri yarısı kadın, yarısı ise erkek olmak üzere eşit sayıdadır.

Tablo-1: Katılımcılara İlişkin Temel Veriler
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Cinsiyet

Medeni Durum

Yaş

Meslek

Eğitim Durumu

K-01:

Erkek

Evli

36

İşveren

Ortaokul Mezunu

K-02:

Erkek

Bekâr

31

Restoratör

Yüksek Lisans

K-03:

Erkek

Evli

45

Bakkal

İlkokul Mezunu

K-04:

Kadın

Evli

42

Temizlik Görevlisi

Ortaokul Mezunu

K-05:

Kadın

Bekâr

41

Öğretmen

Lisans

K-06:

Erkek

Evli

39

Serbest Meslek

Ortaokul Mezunu

K-07:

Kadın

Evli

42

Serbest Meslek

Lise Mezunu

K-08:

Kadın

Evli

22

Öğretmen

Lisans

K-09:

Erkek

Evli

52

Gözlükçü

Lisans

K-10:

Kadın

Evli

28

Öğretmen

Lisans

Bulgular
Tablo-1’de, katılımcılara ilişkin cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek ve eğitim durumuna ilişkin
temel veriler belirtilirken, katılımcıların aşı karşıtlığına sebep olan tereddütlerine ilişkin
gerekçeler Tablo-2’de gösterilmektedir. Derinlemesine mülakat yöntemiyle görüşülen
katılımcıların; 22 yaşından 52 yaşına kadar farklı yaş gruplarından, ortaokul mezunundan
yüksek lisans mezununa kadar farklı eğitim seviyelerinden ve serbest meslek, memur ya da
restoratör gibi farklı meslek gruplarından seçilmesine özen gösterilmiştir. Böylece aşı
karşıtlığına ilişkin katılımcı yelpazesinin çeşitlenmesi amaçlanmıştır.
Katılımcıların aşı karşıtlığına ilişkin yöneltilen sorulara verdikleri yanıtlardan siyasi, dini ya da
sağlık başta olmak üzere yaşamış oldukları birtakım tereddütler ortaya çıkarılmıştır. Söz gelimi
Almanya’da Pfizer firması tarafından üretilen ve kısa zaman sonra kullanılmak üzere onay alan
BioNTech aşısının yurt dışında kullanılan dozlarının orijinal, Türkiye’de kullanılan aşı dozlarının
ise sahte olduğuna ilişkin tereddütlerinden dolayı aşı olmayı reddedenler bulunmaktadır.
Bu minvalde Tablo-2’de gösterilen 3. ve 9. katılımcıda görüldüğü üzere aşı olduğu takdirde
siyasi ve iktisadi güçlerce izlenip, kontrol edileceğine dair inanışlar bulunmaktadır. Diğer
yandan dini gerekçelerle, söz gelimi kendisini dindar olarak tarif eden muhafazakâr bireylerde
aşı karşıtlığının birden fazla sebebi bulunduğu söylenebilir. Ancak katılımcıların eğitim durumu
ile aşı karşıtlığına esas gerekçeleri arasında bir ilişkinin varlığından söz edilememektedir. Söz
gelimi 4. ve 5. katılımcılar farklı eğitim seviyelerine sahip olmalarına karşın “aşı olursam başka
bir hastalığa yakalanabilirim” şeklindeki kaygıları benzeşmektedir.
Tablo 2. Aşı Karşıtlığı Sebepleri
Katılımcı

Aşı Karşıtlığı Sebebi

K-01

DNA’sının değiştirileceğine ya da aşının kısır yaptığına inanıyor.
Aşının dünya üzerindeki nüfus yoğunluğunu azaltmak için kullanıldığına inanıyor.

K-02

BioNTech aşısının Almanya’da kullanılan dozlarının orijinal olduğunu ancak
Türkiye’de kullanılan aşının sahte olduğuna inanıyor.
Bir çeşit “kobay” olarak kullanılacağını düşünüyor.
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Aşının içeriğini bilmediği için aşıya güvenmiyor.
Aşı yaptırması durumunda kontrol edilebileceğini düşünüyor.

K-04

Aşı olması durumunda bir başka hastalığa kolayca yakalanabileceğini düşünüyor.

K-05

Aşı olması durumunda bir başka hastalığa kolayca yakalanabileceğini düşünüyor.

K-06

Aşının henüz test aşamasında olduğunu düşündüğü için aşı olmamış.

K-07

Ailesindeki herkes aşı olmuş.
Kendisi aşının içeriğini bilmediği için aşı olmamış.

K-08

Aşının içeriğini bilmediği için aşıya güvenmiyor

K-09

Aşı olması halinde kolayca izlenmesine olanak sağlanacağını düşünüyor.
Kendisine göre dünyadaki büyük aileler insanların aşı olmasını sağlıyor.
Nüfusu azaltmak için aşı yapıldığını söylüyor.

K-10

Muhafazakâr olmasından dolayı aşı olmuyor.

Katılımcılar aşı karşıtlığına ilişkin farklı motivasyonlara sahip olsa da, aşı karşıtlığına ilişkin
enformasyon kaynaklarının bütünüyle dijital kitle iletişim araçları ve sosyal paylaşım ağları
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla “geleneksel kitle iletişim araçlarına aşı meselesinde
güvenilmediği” birden fazla katılımcı tarafından dile getirilmiştir. Bu durum katılımcıların teyide
muhtaç enformasyon konusunda dijital kitle iletişim araçlarına daha fazla yönelmelerine neden
olduğu gibi anılan mecralardan gelen haberleri bireysel ya da kurumsal herhangi bir filtreden
geçirmeksizin, verili olarak doğru kabul etmelerine neden olmaktadır.
Tartışma ve Sonuç
Edward Jenner tarafından aşısı bulununcaya kadar milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine
neden olan çiçek hastalığı ya da veba, tüberküloz, difteri, tetanos ve boğmaca benzeri
hastalıklar zaman içinde aşıyla tedavi edilmiş ve ölümlerin önüne geçilebilmiştir. Diğer yandan
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen Covid-19 kısa sürede salgın halini almış ve
neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır. Ancak tıpkı çiçek hastalığında olduğu gibi Covid-19’un
aşısının geliştirilmesi ardından çeşitli tereddütler oluşmuş ve aşı karşıtı olarak tarif edilen kimi
çevreler, kimi hareketler ortaya çıkmıştır. Günümüzde aşı karşıtlığı; “dünyevi ya da uhrevi”
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gerekçelere dayanan çeşitli motivasyonlarla küresel düzlemde geniş kitleler üzerinde karşılık
bulmaktadır. Dolayısıyla hem günümüzde hem de tarihsel manada ölümcül sonuçlara sahip
kimi hastalıkların önüne geçilmesinde kullanılan aşılara yönelik olarak iki farklı kesimin
varlığından söz edilebilir. Bir kesim aşı olmak suretiyle hastalıkların ölümcül etkilerinin önüne
geçmeye çalışırken, bir diğer kesim aşı olmayı farklı gerekçelerle reddetmektedir. Ancak
günümüzde dijital kitle iletişim araçlarıyla sosyal paylaşım ağları üzerinden yayılan teyide
muhtaç bilgiler kullanılarak geniş kitlelerin yönlendirilmesi, durumu bir hayli karmaşık hale
getirmektedir. Zira bilimsel destekten yoksun olmasına karşın dijital kitle iletişim araçları
Söz gelimi Kırıkkale şehrinde noter olarak çalışan avukat Hacı Ali Özhan, “insanların vücut bütünlüğüne
yapılan zorlayıcı müdahale ve dayatmalara karşıyız. Aşı adı verilen kimyasal sıvılar ile çipli takip sistemi
kurularak robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçlayan planlara karşıyız. Yurtdışına çıkışta ve
girişte getirilen aşı veya PCR test zorunluluğuna karşıyız. Maske dayatılmasına itiraz ediyoruz. Vücut
benim, kararıma saygı duy, vücut bütünlüğüne dokunma diyor, yaşam hakkımıza müdahale edilmesini
kabul etmiyor ve dayatmasız yaşam istiyoruz'' ifadeleriyle Dayatmasız Yaşam Partisi (DYP)’nin kuruluşu
için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vereceğini ifade etmiştir (URL-8).
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üzerinde etkili olabilmektedir.
Sonuç olarak araştırmanın temel sorunsalı olarak belirlenen Covid-19 salgın sürecinde “bilgi
akışının doyurucu olup, olmadığı” sorusunun yanıtlanması maksadıyla farklı eğitim, çevre,
aidiyet ve toplumsal kesimlerden gelen aşı karşıtı on katılımcıyla derinlemesine mülakat
yöntemiyle görüşülmüştür. Katılımcılara sorulan sorular aracılığıyla salgının yayılması ve aşı
çalışmalarıyla ilgili resmi makamlardan gelen bilgi akışında meydana gelen tereddütlere ilişkin
somutlaştırmalar yapılmaya gayret edilmiştir. Gordon Allport ile Leo Postman tarafından öne
sürülen “söylenti veya fısıltı gazetesinin temel psikolojisi” tezlerinden beslenen araştırma
neticesinde; özellikle resmi makamlardan gelecek sağduyulu, güvenilir ve doyurucu bilgi
akışına küresel düzlemde duyulan ihtiyaç ile gerek ulusal gerekse küresel düzlemde büyüyen
aşı karşıtlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu minvalde salgının
yayılma evresine girdiği süreç boyunca gerek küresel gerekse ulusal düzlemde beklenen doğru
ve doyurucu bilgi akışında meydana gelen bir dizi “gecikme, aksaklık ve çatışma” nedeniyle
başta hastalığın kaynağı olmak üzere hastalığın tedavisinde kullanılan aşı çalışmalarına
yönelik kamuoyunda oluşan tereddütleri ve nihayet aşı karşıtlığını büyütmüş olduğu
görülmüştür.
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ABSTRACT
The global economy has been severally affected by Coronavirus (COVID-19) pandemic. The workplace
has not been the same because of its connection with the domestic and global economy. Change of
lifestyles of customers and employees to cope with the new normal life has caused a crisis that
organizations are trying to manage. The impact of the disease on human resource management, one of
the most important management roles in the corporate sector, has yet to be determined empirically. The
researcher was inspired to perform this study as a result of this. Specifically, the study assessed the
impact of COVID-19 on employee recruitment and selection, employee training, performance
management, and compensation management.
Employee training programs that were scheduled prior to the outbreak had been canceled to protect
employees from contracting the disease. Online training which would be the best alternative could not be
used by all organizations because of lack of facilities. Respondents doubted whether e-learning would be
as effective as the face-to-face mode of training. Performance management became more challenging.
The study found that employees could not achieve previously set goals because of disruptions caused by
the disease. For organizations that opted for working from home were experiencing difficulties in
monitoring employee performance and the practice raised a concern of work-life balance issues. COVID19 has made organizations to fail meeting some of their financial obligations including payment of
employees’ benefits. The study advised using e-HRM to reduce physical encounters between employees,
employee participation in crisis management measures, and a revision of HR policies to accommodate
times of crisis.

Keywords: COVID-19, human resource management, HR practices, e-HRM, work from home

INTRODUCTION
COVID-19 is a global health crisis that has caused significant concern and alarm. It has had a
profound effect on economies, cultures, workers, and enterprises. The outbreak began in
December 2019 in the Chinese city of Wuhan, when a severe acute respiratory syndrome
corona virus 2 (SARS-CoV-2) epidemic spread swiftly, the World Health Organization
designated it a worldwide epidemic on March 11, 2020. These countries have implemented a
range of non-pharmaceutical measures, such as social distance, to prevent the spread of the
COVID-19 virus due to its rapid transmission. People have been quarantined, schools,
universities, non-essential companies, and non-governmental organizations have been
temporarily closed, travel has been restricted, flights have been cancelled, and large public
meetings and social activities have been banned. COVID-19 has raised a number of difficulties
for most businesses around the world, the most significant of which is a growing sense of
insecurity among most organizations, notably in the field of human resources. Since COVID19 was declared a global pandemic, most businesses have laid off employees and lost
customers as a result. Due to a decrease in human resource efficiency and productivity, this
has had a substantial influence on the profitability of these organizations. The main challenges
facing most organizations today are diverse, encompassing a wide range of complex issues
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countries, and severe economic downturns. Human resource management difficulties have a
substantial impact on an organization's ability to operate strategically and achieve long-term
growth in today's changing world. These concerns allow an organization to be very responsive,
but they also pose a substantial threat to its long-term viability, given the heightened uncertainty
in the HRM sector as a result of COVID-19.
 The study's findings will offer fresh perspectives and options for dealing with the "new
normal."
 The study's findings will also help predict COVID -19's current state's future dynamics.
 The final findings will also contribute to existing knowledge of the coronavirus pandemic
(COVID-19) influence on human resource management sectors, helping them to better
organize, manage, and control their workforce.

OBJECTIVE OF THE STUDY
1. To explore the impact of COVID-19 on human resource management strategies from
a research standpoint.
2. Determine the most effective methods for dealing with COVID-19-related HRM issues.
3. To have a better understanding of the different components of human resource
management, particularly as they pertain to these regions' current and future wellbeing.
4. To gain a better understanding of the human resource difficulties associated with the
COVID-19 study subjects.

RESEARCH METHODOLOGY
The data collection was conducted through a review of the secondary data available websites,
journals and search engine, etc.
IMPACT OF PANDEMIC COVID-19 ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Human resource procedures such as learning and development, onboarding, and recruitment
will be impacted by the current COVID-19 outbreak. Many businesses are confronted with a
massive dilemma of unprecedented proportions, one that requires them to be intimately
connected to and in charge of unprecedented terrain while transforming their employees in
physical, technological, and socio-psychological ways never seen before. At the same time,
COVID-19's current big stumbling block provides an ideal chance for management researchers
to join together study efforts and turn them into usable knowledge and information to assist
businesses in overcoming the largest challenges in contemporary history. It also offers an
exciting opportunity for scholars to seek help and inspiration from colleagues across disciplines
in order to effectively address the HRM issues that businesses are currently facing. Despite the
possibility of a workable solution, this global issue requires a coordinated and comprehensive
response. Work-from-home (WFH) has become a feasible solution for corporate sustainability.
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(Source: ADP Canada- CNW Group)

(Source: Forrester)
WORKING FROM HOME OR REMOTE
Working from home, often known as remote working, is growing increasingly common and has
become the new normal. Because, in a high-risk environment, this is a better option than
travelling and working with other people. However, this method isn't always successful.
Manufacturing companies' operational workforces, as well as various other disciplines, are
unable to do so. On the other side, the world is moving toward digitization. Some HR functions
can be digitalized, adding value to the organization.
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Learning and Development is one of the most significant HR professions today, as it adds value
and colour to businesses. It will be critical to instruct employees on how to work successfully
from home or remotely during the epidemic. Some bosses may be unclear how to assess and
ensure the benefits of working from home. Even if certain employees are unable to work from
home owing to operational obligations, some metrics must be set to evaluate the success of
the working from home concept.

PERFORMANCE MANAGEMENT Vs PAY MANAGEMENT
Performance management and compensation management are two more important HR
services that add value to any company. To mitigate the COVID-19's influence on business
organizations, streamlining performance management and connecting it to the payment
management system to correct performance is critical.

TALENT MANAGEMENT AND LEADERSHIP DEVELOPMENT
A firm must be able to identify potential employees through an effective performance
management system in order to prosper. "In order to be successful, a company's executives
must think strategically and creatively." When HR experts are able to put the company's plan
into action, they become strategic partners. Human resources must aid organizations in
reaching their strategic goals.

CULTURE ADJUSTMENT
Changes in the workplace culture are required. Not only that, but the businesses also had to
think about their customers, suppliers, and the community as part of their duties. Employees
are unable to perform and behave in the same manner as before. HR, in partnership with the
management team, must make adequate efforts to change the culture in order to run the
business and meet the company's goals. Human Resource Management has been
demonstrated to play a key role in any organization, as the most difficult work nowadays is to
look after employees while also assisting the corporation in accomplishing commercial goals.
Because HR is at the heart of the company, your efforts will be rewarded.

ORGANISING OF WORK
In terms of how work was organized during the COVID19 crisis, this was the most visible HRM
reaction to date. Teleworking, which had previously been regarded as a peripheral employment
choice in many cases, needed to be widely embraced quickly. The primary goal was to provide
teleworking to individuals while keeping virtual teams together. Managing a remote workforce
is and has always been a difficult task that necessitates not only precise planning but also the
capacity to adapt and react on the fly. It is critical to stay in touch about business and workplace
improvements on a regular basis. It is critical to maintain regular communication regarding
business and workplace improvements. Managers must maintain a close watch on team
201

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Bookdynamics through regular check-ins and group discussions. If an individual begins to isolate
himself, these inspections are extremely important (sending no or fewer e-mails, missing
meetings, etc.). Employee representatives can play a crucial role in ensuring that these
channels of communication are functioning correctly. They can also establish their own lines of
communication with employees. Tools to support workers' mental health, such as online
meditation classes and exercise programmes, may be required. Teleworking has the potential
to cause serious mental health problems, particularly for office workers who do not have
adequate work space at home.

RECRUITMENT, SELECTION AND RETENTION
Businesses must modify their recruiting and selection processes to embrace a higher use of
virtual technologies as a result of the COVID-19 challenge. This situation needs considerable
caution when using tools like virtual assessment centres and interviews to analyse candidates'
technical talents as well as their potential fit with the organization's objectives. In the long run,
an increase in "hiring mistakes" could lead to lower production and the erosion of corporate
culture. Online recruiting also bears the risk of introducing discrimination by excluding
candidates who do not have access to or are not proficient with technological equipment
(unless, of course, these skills are a critical requirement for the job). Employee representatives
can assist in ensuring that virtual recruitment and selection policies and procedures do not
favour internal candidates. Employee participation can help employees avoid losing their
employment. Alternative work schedules (part-time work or job sharing), flexible leave,
reskilling, and mobility are just a few of the job-saving strategies that management and
employee representatives could agree on.
COVID – 19 AND HR PRACTICES


Working conditions- According to the paper, working conditions are "at the heart of
all paid work and employment relationships" (ILO, 2020). They 'cover a wide range of
subjects and issues, such as working time (hours of labour, rest intervals, and work
schedules), compensation, and workplace physical and mental demands.' (According
to the International Labour Organization, in the year 2020). As a result of the COVID19 issue, organisational working conditions have been significantly altered. In order to
maintain business continuity, most companies have resorted to remote working,
requiring employees to work from home.



Staffing- Staffing is the process of attracting, selecting, and retaining qualified workers
in order to achieve company objectives. COVID-19 had a tremendous impact on it,
changing the dynamics of its organization. COVID-19 exhibited mostly asymmetric
effects. There was a large decline in revenue in several industries.



Performance management- "A continuous process of discovering, assessing, and
developing individual and workgroup performance while aligning performance with the
organization's

strategic

goals," according
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strategic goals.


Training and career development – In times of crisis, such as pandemics, training is
critical. It aids in the development of necessary abilities among employees. To raise
COVID-19 knowledge, lower the virus's propagation danger, and avoid mental health
difficulties.



Compensation management – Compensation management refers to the intrinsic
and extrinsic rewards that employees receive for performing their tasks. It covers both
monetary and non-monetary incentives (base pay/bonuses) (employee benefits).
Compensation has an impact on employee motivation and performance. During
COVID-19, financial incentives such as bonuses are significantly linked to employee
retention.



Safety and health management- Employers are responsible for the safety of their
employees while on the job. They must verify that there are no hazards in the job that
could harm them psychologically or physically, or even kill them. COVID-19 has
established a new workplace hazard.



Employment relationship- "The link between employees and employers through
which individuals sell their labour," as defined by the term "employee-employer
relationship." In terms of labour law, COVID-19 has created substantial challenges for
employees and businesses.



Opportunities, future organizational directions, and insights into HRM
interventions- COVID-19 has created substantial challenges for managers and HRM
practitioners, but it has also opened the door to opportunities worth learning about and
comprehending that can help firms in their future endeavours.

CHALLENGES OR CHANGES IN HR PRACTICES DUE TO COVID-19
COVID-19 is one among the many changes that the corporation is undergoing, and it has
prompted serious concerns regarding HR practices. For people who grew up in an office-based
culture with lots of capacity for management and connection, remote working not only required
a shift in mentoring and communication patterns, but it also necessitated a shift in mentorship
and communication patterns. Virtualization is becoming more widespread in the company's
hiring and recruiting process. Recruiting specialists will be able to analyze new employees via
teleconferencing or videoconferencing technologies, removing potential HR concerns like travel
arrangements." Because it allows for a better reach to appropriate persons by allowing access
to a larger audience that is not limited by geography, the organization has chosen to adopt a
virtual recruitment technique only for the future.

HR ISSUES RELATED TO COVID-19 RESEARCH AREAS
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all things to think about. Employee engagement, boredom at home, motivation, job insecurity,
emotional exhaustion, and health and safety are all things to think about.
Flexible workforce - Flexible work arrangements include things like staff shortages,
nontraditional employment, flexible working hours, flexible groups, and job search behaviour.
Remote work - When it comes to working from home, concepts like "work from home," "remote
work," "income discrepancy," "self-control depletion," "disengagement," "feasibility," "privacy
violation," and "digital work" spring to mind.
Job loss - Automation, job status, job loss, income drop, job loss, layoffs, and the undeclared
workforce are all factors to consider.
Human capital - When it comes to human capital, concepts like human capital efficiency, digital
platform, and human capital loss come to mind.
Human Resource Development (HRD) – HR practice, HRD practice, organizational resilience
Leadership – Gender inequality, leadership, and governance are all challenges that must be
addressed. Safety leadership should be at the centre of organizational management strategies.
This can have four components: safety guidance, safety care, safety incentives, and safety
control, all of which are aimed at rewarding and encouraging employees to engage in safe
behavior.
Performance management - Motivators for High Performance
The unique Performance Promoter Score metric was established in response to the rise of
performance management problems in the context of the COVID-19 outbreak, and it is a
realistic and useful solution for dealing with performance management challenges during and
after the crisis.
Communication- Internal communication
During

the

pandemic's

organizational

transformation

period,

communication

within

organizations is critical. Businesses would gain from transparent internal communication
because it would enable problem-focused control coping, reduce uncertainty, and cultivate
employee-organization ties.

DISCUSSION
According to the research, the COVID-19 pandemic has had a significant influence on a variety
of facets of human resource management. While there is growing discussion about how the
corona virus pandemic (COVID-19) will affect human resource management in various
organizations around the world, the majority of the emerging opinions and perceptions from
various experts are closely linked to observations or guidance that attempt to explain what a
"new normal" in the COVID-19 era might look like. The majority of HRM experts and individuals
believe that innovative ways like as remote working have been welcomed as a means of dealing
with the corona virus's difficult and changing times. Because there is no vaccination or cure for
the corona virus, most firms have supported and encouraged their employees to use online
platforms or programmes like as the Zoom app or the Google app to do certain HRM activities
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duties can now be completed remotely by a single person rather than by several personnel at
the workplace. While remote working has become and will continue to be the standard and a
flexible method of working for most professionals, it's crucial to recognize that it has a number
of ramifications for traditional working. Implementing new unfavorable workplace regulations
and procedures in order to preserve social distance, which is one method of coronavirus
prevention.

CONCLUSION
As a result of COVID-19, most industries' growth paths have come to a halt. Despite the fact
that the IT business is thriving because to greater efficiency and stock, the resulting complexity
in operation and reliance on other team members has complicated the management process.
HR managers worked hard to make the shift from office to remote employment as smooth as
possible. It was emphasized the need of strategically harmonizing day-to-day operational
activity. Businesses have fallen behind on various financial obligations as a result of COVID19, such as paying employee benefits. The study advised that employees participate in crisis
management measures, as well as a change in HR policy to accommodate times of crisis.
Using e-HRM improves the efficiency of HR processes. This will help to decrease the number
of unwelcome contacts that could contribute to the spread of COVID-19. Companies should
also assess their HR procedures. People are usually adaptable, multidisciplinary education is
vital for the workforce, and the workforce will require more abilities or skills in the future as
competition rises. Employees are becoming increasingly concerned about acquiring the skills
required to operate in a new world, which include, among other things, digital sales, the
development of digital platforms, and the supply of digital services. Businesses need highly
developed expertise with specific expertise, but more importantly, they need special skills that
can easily master new capabilities, promote creativity, adapt to the environment, and have the
ability to learn, digitising the recruitment process, driving people transformation and enabling
change, emphasizing upskilling employees, providing trainings, and developing crisis
management skills, and establishing t Workers should also concentrate on their personal
development.

AREAS FOR FUTURE RESEARCH
The primary purpose of the study was to determine how COVID-19 has altered HRM. Various
benefits, such as new work practices, were formed throughout the COVID-19 time; it was
revealed during this procedure. As a result, future studies can focus on building mechanisms
that enable organizations and individuals to take use of COVID-19's positive features to
address a variety of organizational challenges.
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Investigating the Impact of WhatsApp on Congolese Students
Learning Motivation During the COVID-19 Pandemic
Lockdown
Kimbouala Nkaya
Teachers’ Training College, Marien NGOUABI University, Republic of CONGO

Abstract
Because of COVID-19 pandemic, the majority of public and private institutions around the world went to
lockdown for an unknown period. One of the most important sectors, which faced trouble was education,
hence many schools, universities and academic institutions have shifted to online learning via various
platforms to make their academic year going on. At Marien NGOUABI University, in the Republic of Congo,
lecturers conducted different online platforms to survive and save the academic year 2019-2020. The
present paper intends to explore the impact of WhatsApp, as one of online learning tools used by some
lecturers at Marien NGOUABI University and at the Teachers Training College, in particular, to resolve
the teaching-learning process during COVID-19 lockdown period, on students’ learning motivation. With
a sample of twelve (12) lecturers and sixty-eight (68) students, data were collected via questionnaire
based on Likert Style, and the results showed that, the students’ learning motivation via this online learning
tool was significant. 100% sample lecturers (12) confirmed the students learning motivation thanks to
WhatsApp Online education platform.

Keywords: Covid-19, Homeschooling, Lockdown, Online learning, Students Motivation.

Introduction
With the evolution of science and technology, everything has become digitalized and
technology has permeated every part of our lives. Nowadays, human beings find themselves
increasingly inseparable from their mobile phones. Owing to that, with the spread of Covid19 all over the world, in general, and in the Congo, in particular, four days after the discovery
of the first case of contamination by Coronavirus in the Republic of Congo, on March 18th
2020, the government of the Republic of Congo decided to lockdown the whole population.
No school attendance was allowed, apart from distance learning. To cope with the distance
learning, lecturers from the Teachers Training College at Marien Ngouabi University resorted
to the use of WhatsApp as one of the suitable online learning platforms. WhatsApp is a social
network application through which people can chat with each other, send pictures, share
documents and create groups. With regard to the use of that Information and Communication
Technology (ICT) device, namely WhatsApp, to deal with the teaching and learning process
while no one was allowed to attend class, the present study intends to explore the impact of
WhatsApp on students’ learning motivation during that lockdown period. Referring to that
purpose, this paper is built around the following research question: What is the impact of the
use of WhatsApp on the students’ learning motivation?
In accordance with the above research question, two variables are going to be investigated:
the independent variable which ‘the usability of WhatsApp’ and the dependent variable which
is the students’ learning motivation.
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In the present section, the purpose is to point out some Mobile Assisted Language Learning
Theories, on the one hand, and to review different research works related to the Information
and Communication Technology (ICT), on the other hand.
1.1. Mobile Assisted Language Learning Theory
According to Abdul A. (2013: 423), “there are, specifically, five main theories of learning that
can be utilized to explain Mobile Assisted Language Learning (MALL) namely, ‘behaviorism’,
‘cognitivism’, ‘zone of proximal development’, ‘social learning theory’, and ‘the law of effect’”.
Early explanations of the effects of computer-mediated technology on learning were deeply
rooted in stimulus-response theory and suggested that future research should consider
characteristics of the learner, such as the cognitive aspects of learning, in these technologybased milieus, attitudes, and motivations as some critics have noted (Alavi and Leidner, 2001;
Chen, Hsieh, & Kinshuk, 2008; Yearta, 2012). For instance, Alavi and Leidner (2001) observed
that “the majority of previous studies have mainly relied on the stimulus-response theory which
is part of behaviorism, which probed only the relationship between technology [stimulus] and
learning [response] (p.99).
According to cognitivist theories of learning, linguistic information is processed verbally and
visually (Jones, 2004; Mayer, 1979, 2005; Paivio, 1986). Thus, the multi-store model of
cognitive processing theories proposed by Atkinson & Shiffrin (1968) hypothesizes that there
are three types of memory: Sensory Memory (SM), Short-Term Memory (STM), and Long-Term
Memory (LTM).
The use of multimedia stimuli is appealing because it can provide audio-visual and verbal
stimuli in the form of verbal schemata via different modes of stimulus reception. The use of
multimodal cognitive tools, in turn, appeals to the variety of learners and learning styles present
in any educational setting. Although, according to cognitive theories, people process verbal and
visual stimuli in dual channels, each of which processes only a portion of the available
information at one time.
The Zone of the Proximal Development, on its behalf, is a theory proposed by Vygotsky (1978).
This theory intends that learning occurs in three phases. In the first phase, independent learners
feel comfortable and can achieve or solve problems on their own by relying on their current
knowledge and skill level. The next stage occurs when the learner is able to work on a problem
that is just beyond the level at which he can complete it independently, and the problem
eventually creates confusion or tedium. This is the stage in which the zone of proximal
development occurs (Murray & Arroyo, 2002; Vygotsky, 1978). The third phase is that of
frustration; in this phase, the learner is or should be provided a scaffold with which to build up
his database and/or skills so that he can solve the problem or perform the assigned task
independently.
The use of mobile devices (smart phones in the present study) enables learners to move
beyond their current skill level using the mobile device as a scaffold. By being presented with
lists of vocabulary via the Whatsapp application on mobile phones, students are introduced to
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learner’s responsibility to acquire lexical knowledge and apply that knowledge to word usage
independently, which allows the hidden cycle to begin. The Zone of Proximal Development
seeks to engage learners at the optimal instructional level in a safe and supported manner.
Another theoretical model that explores the mobile device-based learning is the social learning
theory. Using mobile phones for learning can, in theory, mesh well with the implications of
Bandura’s Social Learning Theory, which assumes that people’s actions are strongly influenced
by their consequences (Bandura, 2006). Accordingly, learners conceptualize and anticipate the
possible consequences of their behavior. During this process, learning can be induced by four
essential factors; i.e., attention, retention, reproduction, and motivation (Child, 1993; Erickson,
1974; Gu, 2003; Kirsch, 2010; Moore, 1999; Yearta, 2012).
Finally, the fifth theoretical framework that can explain how mobile device-based learning
occurs through trial and error is based on Thorndike’s theory of ‘the law of effect’. The theory
is a branch of behaviorism and according to it, the learner opts for the path of least resistance
to the goal that results in the greatest satisfaction (Thorndike, 1905). Accordingly, behaviors
are modified based upon experiences and their consequences (Thorndike, 1913).
1.2.

Literature Review

The existing literature in the field of Mobile Language Learning (MLL), in general, and
WhatsApp as learning tools, in particular, is grouped in the present study into three subcategories namely: (a) Correlation between the use of WhatsApp and English language
learning; (b) WhatsApp’s effects on EFL attitudes and anxiety; and (c) Integration of ICT in the
Congolese education context.
1.2.1.

Correlation between the use of WhatsApp English language learning

performance
Recently, Mobile-Assisted Language Learning (MALL) has entered the fields of

English

Language Teaching (ELT) and English as a Foreign Language (EFL). Familiarity with Mobile
Language Learning (MLL) is the result of the widespread availability of mobile phones and
smartphones which are owned by nearly all students. Saritepeci, Duran, and Ermi, (2019: 1)
report that “WhatsApp offers some advantages, for example, it can motivate students to use
foreign languages, although it sometimes provides students only superficial information”.
Hamad (2017) confirms that students are addicted to mobile applications like Facebook,
WhatsApp, Twitter, and Instagram. So, the teachers’ task is to engage students by using such
applications in English language teaching and learning.
The effects of WhatsApp on students’ enhancement of English language learning have been
explored by several studies (Ahmed, 2019; Andujar, 2016; Alsaleem, 2013; Asif, 2018; Nasr &
Mustafa, 2018). In the Yemeni context, Ahmed (2019) studied the effect of WhatsApp on
developing reading and writing skills of 20 EFL students at Aden University. The findings
revealed that WhatsApp motivates students and provides them with opportunities to develop
their reading and writing skills. Further to this, with regard to the effect of WhatsApp on
language learning, an experimental study was conducted in the Iranian context to check the
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into control and experimental groups. The control group was taught vocabulary face-to-face in
a traditional classroom setting while the experimental group was taught vocabulary via a
WhatsApp group. Mahdi (2018) found some evidence in the development of students’
vocabulary as a result of their use of WhatsApp. Another study investigated the impact of
WhatsApp on Jordanian students with special reference to gender. It revealed that females
performed better at writing than males (Bataineh, Al-Hamad, & Al-Jamal, 2018). To summarize,
all the studies presented above reported positive impacts of WhatsApp on students’ English
language learning.
1.2.2.

WhatsApp’s effect on students’ attitudes and anxiety

Positive attitudes “played a vital role in adopting new technologies” (Mohsen & Shafeek, 2016,
p.108). A study conducted at an Anatolian high school aimed to establish students’ attitudes
towards using WhatsApp outside their English course. The study found that using WhatsApp
outside the English course had a significant effect on students’ self-efficacy beliefs in reading
and listening. Moreover, the interview revealed that students experienced emotions of
happiness, pride, and joy from using the WhatsApp application in the experiment (Çam & Can,
2019).
Anxiety is the psychological state of not being well. Johnson (2004) claims that anxiety ‘causes
learners’ block’ (p. 50). Elyas and Rehman (2018) found that anxiety causes negative
performance. The effects of WhatsApp on reducing foreign language students’ speaking
anxiety was also focused on by studies conducted by Han and Keskin (2016) and Shamsi,
Altaha, and Gilanlioglu (2019). Both studies found that using WhatsApp activities reduced
students’ anxiety and such reduction in their anxiety improved students’ language acquisition.
Alrabai (2014a, 2014b) found a significant correlation between reducing students’ anxiety and
good performance.
1.2.3.

Integration of ICT in the Congolese Education context

Scarcely studies have been focused on the use of technologies in the teaching and learning
process in the Republic of Congo. Nevertheless, in 2014, there was a researcher whose study
focused on the pedagogical integration of ICT in the Republic of Congo. In his book, Samuel
Mawete (2014) focuses on the link between education and ICT, incorporating the traditional
actors of the school within the process of this modern learning, helped (and not replaced) by a
dominant tool. Samuel Mawete (2014) introduced, in a more global project aiming to insert new
technologies in Congo, some strengths and weaknesses for the pedagogical integration of ICT
in the Congo. in term of strengths, the researcher pointed out the fact that, at school, the
majority of learners are young learners. And young learners are very skillful in new ICT usage.
As far as weaknesses are concerned, most of schools are not equipped with ICT’s devices.
Technology enables access to knowledge and participates to the advancements. Many
previous researches have investigated the use of WhatsApp as an English language learning
tool. For these researches, there are Çam & Can, 2019; Hashemifardnia, Namaziandost, &
Esfahani, 2018; La Hanisi, Risdiany, Utami, & Sulisworo, 2018. But, to the best of the
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Congolese EFL students’ learning motivation during the Covid-19 pandemic lockdown. Thus,
the current research explores the impact of WhatsApp (as one of online learning platform) on
students’ learning motivation.
2.

Methodology

This section presents the sample population who participant to this study and the instrument
used to collect data.
2.1. Participants
The study sample population consisted of 12 lecturers and 68 Congolese EFL students
studying English at the Teachers Training College of Marien Ngouabi University. All the
participants have smartphones and use WhatsApp for daily communication as well as for
learning purposes during COVID-19 pandemic lockdown. All learners were final year students.
Their English is proficient and they were members of many WhatsApp course groups.
2.2.

Instrument

The closed-ended questionnaire was developed, in the present study, to collect data from the
sample population. There was a questionnaire designed for lecturers and another one designed
for students. The questionnaire designed for lecturers consisted of 6 items with a 4-point Likert
scale ranging from ‘strongly disagree’ to ‘strongly agree’. As far as the learners’ questionnaire
is concerned, it consisted of 11 items with a 4-point Likert scale ranging also from ‘strongly
disagree’ to ‘strongly agree’.
Both the instrument validity and reliability were checked. The validity was reviewed by three
experts from English Language Teaching (ELT), then modified according to suggestions made
by them and finally piloted on two lecturers and eight students to check the clarity of those
questionnaires (lecturers’ and teachers’ questionnaire) before administering to the sample
participants. The questionnaire was distributed via Classroom-WhatsApp-Groups in September
2020; after granting permission, the Head of the English Department sent the link to the
lecturers and students.
3.

Research findings

In accordance with the present research question and investigated variables, the results are
presented into two subsections: the results deriving from the lectures’ questionnaire, on the one
hand, and the results from the students’ questionnaire, on the other hand.
3.1. Impact of WhatsApp on students learning motivation viewed by teachers
Smart phones can function as miniature classrooms wherein learners can partake in the
“anytime, anywhere” learning movement. Given this fact, mobile technology was used inducing
a transfer of learning from inside to outside the classroom during the lockdown Covid-19
pandemic. Thus, teachers and students were involving these smart phone devices and
applications in the intricate process of language learning. For that, the present research paper
intends to investigate, in this subsection, teachers’ opinion about the correlation between the
use of WhatsApp and the students’ learning motivation.
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researcher. The lecturers’ questionnaire items results are presented in the figure below in terms
of percentage ranking from agree to disagree. The figure n°1 summarize a list of six items
aiming to collect teachers’ perceptions about the impact of the use of WhatsApp on Congolese
EFL learning motivation.

Figure n°1:Lecturers' questionnaire
Agree
120%

100%

100%

Disagree

100%

100%

83.33%

83.33%

80%

75%

60%
40%
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0%

16.66%

25%

0%

0%
I have the
WhatsApp
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promotes
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equipment for communication
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The use of
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motivate my
students

The use of
WhatsApp
promotes
students'
learning
motivation

My students Teaching through
participation
WhatsApp was
increases with
my first
the use of ICT
experience
(WhatsApp)

The data presented in the above figure show that, apart from the fact that it was the first
experience for most of lecturers (75%) to conduct their lessons through WhatsApp channel,
100% of the sample lecturers possess necessary technological equipment to cope with
distance teaching process. This is due to the fact that the development of technology around
the world has influences the teaching and learning process to the extent that ICT tools become
available for teachers and learners to cope with distance learning.
With the same percentage (100%), lecturers acknowledge that WhatsApp usage promotes
greater communication between students and their lecturers, and motivates their students to
keep on following lessons through WhatsApp. The use of WhatsApp lowers students’ anxiety,
that is the reason why, in the above figure, the results confirm a great percentage for the
intercommunication between teachers and learners and 83,33% of respondents agreed that
the use of WhatsApp increases students’ participation.
3.2. Impact of WhatsApp on students learning motivation viewed by students themselves
As one knows, teaching and learning deserve appropriate conditions and environment
conducive to the good learning process. Unfortunately, with the spread out of coronavirus
named Covid-19 around the world, the Republic of Congo, like other countries, has chosen to
lockdown its inhabitants. Face to face teaching and learning mode was not allowed. To keep
on teaching and learning, the only remained possibility was the implementation of the distance
teaching and learning via Mobile Assisted Language Learning (MALL), in general, and
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interesting to investigate the relationship which may exist between the independent variable
(the use of WhatsApp) and the dependent variable (the students learning motivation). In this
subsection, the detailed analysis of student questionnaire is presented.
The students’ survey questionnaire consisted of eleven (11) items. These items aimed at
collecting data related to the assessment of the impact of WhatsApp usage, as online learning
platform during Covid-19 pandemic lockdown, on Congolese EFL learning motivation. The
results of the eleven (11) items investigated are presented in the beneath figure n°2.
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Figure n°2: Learners' questionnaire
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With regard to the above figure, it appears that 100% of learners have agreed that the use of
WhatsApp has increased their participation. In fact, there are people who are nervous to
participate in a face-to-face communication or interaction. But, once that interaction or
communication is remoted, the same learners who were passive because of face-to-face
interaction, become active participant in communication. With the use of WhatsApp, learners’
fear of making mistakes disappear. They are in a great self confident. The results about this
item show that 98,52% of students agreed with the fact that the use of WhatsApp reduce their
fear of making mistake during communication with peers and lecturers.
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through WhatsApp, since it provides for learners some learning conditions in which they feel
more comfortable. With the results obtained, it could be suggested that new technologies are
a very useful tool for English learners and that it is recommended that students be trained so
that they can take full advantage of the tools available to them. It is possible to think that
students prefer the use of new technologies rather than the use of traditional tools, and teachers
are putting these new teaching methods into practice. There are several resources that new
technologies make available to students to complete their knowledge, such as WhatsApp,
YouTube videos, even vocabulary or grammar applications available to everyone on the web.
The above figure has shown a great correlation between WhatsApp and students’ learning
motivation. It appears through the analysis that 95.58% of students have a positive attitude
towards the use of ICT, in general and WhatsApp, in particular. Yet again, 88.23% of students
agreed that WhatsApp motivates them to learn during Covid-19 lockdown pandemic period.
The results were analyzed through the use of percentage. The research question, ‘What is the
impact of WhatsApp on Congolese EFL students’ learning motivation during Covid-19 lockdown
period?’ aimed to elicit the impact of WhatsApp on the learners’ attitude towards the use of
WhatsApp as a language learning instrument, on the one hand, and on the other hand, it
intended to show the correlation between the use of WhatsApp and students’ learning
motivation. To answer this question, six items in the teachers’ questionnaire and eleven items
in the students’ questionnaire were set. All items focused on the use of WhatsApp and students’
learning motivation and attitude towards its usage in the teaching domain. Figures 1 and 2
presented above, show that there was a positive impact on the majority of students regarding
the influence of WhatsApp on the students’ attitude and motivation an overall percentage of
95.58% for positive attitude and 88.23% for motivation.
4. Discussion of the results
The teaching of English through the use of Information and Communication Technologies
should not be limited, on the contrary, these imply an infinite number of strategies that allow
students to transform the knowledge they are acquiring and bring it to real life. Students enjoy
when the teaching of English is real and active.
Owing to that, the present section discusses the findings of this research paper. Two variables
are taken into account in this study which are the independent variable and the dependent one.
The latter (dependent variable) is the impact of WhatsApp on students’ learning motivation and
their attitude to the use of that ICT instrument. The results of this study showed that WhatsApp
has a positive impact on the students’ learning motivation at 88% of students were motivated
to learn through WhatsApp. This finding is in line with Alghamdy (2019), who found that the
experimental group who were taught via WhatsApp scored higher in the four language skills
than the controlled group exposed to traditional teaching. Similarly, Ahmed (2019) found that
WhatsApp played an important role in motivating students in their reading and writing skills.
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Hashemifardnia et al. (2018), who found that the experimental group taught via WhatsApp
scored higher than the control group who had been taught traditionally. The second variable
presented is the impact of WhatsApp on students’ attitudes. The study revealed that using
WhatsApp as a learning tool had a positive attitude with a percentage of 95%. This finding is
confirmed by Hanisi et al. (2018) who found that students integrating WhatsApp in their formal
learning had positive attitudes because of its easy use and enjoyment for the students. The
findings revealed that WhatsApp has a positive impact on motivating students to use the
language with a high rate.
The findings of this study bring about new insights for teachers, learners, and methodologists
to consider learning English via WhatsApp. For this reason, Congolese educational authorities
should encourage the use of new technology in the teaching domain. To reach this target,
teachers have to be trained to the teaching through ICT instruments and schools have to be
equipped with new technology’s facilities.
Conclusion and recommendation
Keep on teaching and learning during Covid-19 pandemic lockdown required the implication of
new teaching strategies and facilities. In the present study, our main concern was to
investigated the WhatsApp application as a mobile language learning tool used by Congolese
lecturers during that pandemic lockdown period. The present study found that the majority of
learners positively appreciated the use of WhatsApp as a teaching and learning platform. They
agreed that WhatsApp had a positive impact on their learning motivation and attitudes. The
current study’s results indicate that EFL students positively perceive WhatsApp as a good
language learning tool. This study also showed that WhatsApp motivated students to use
the language and reduced their anxiety. As a result, to the outcome of this paper, some
recommendations for the integration of WhatsApp and mobile learning in all stages of education
generally and in the field of English language learning/teaching in particular in the Republic of
Congo was made.
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TEK PARTİ DÖNEMİNDE KÖYÜ DÖNÜŞTÜRME ÇABASININ
BİR ARACI OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ VE PAZARÖREN
KÖY ENSTİTÜSÜ
Murat KARATAŞ
Öğr. Gör. Dr., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Abdullah Gül Üniversitesi,
Kayseri/Türkiye
Özet
Bu çalışma, özünde erken cumhuriyet döneminde pratiğe dökülen Köy Enstitüsü denemesinin köyü ve
köylüyü dönüştürme aracı olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 1940-1954 yılları arasında faaliyet
gösteren enstitüler, tek parti yönetiminin ideolojik hedeflerinin yanı sıra, belirli iktisadi, kültürel ve toplumsal
hedefler taşımıştır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve onu
takip eden Kemalist kadroların karşı karşıya kaldığı ciddi sorunlardan biri en yoğun nüfusa sahip köylülerin
eğitimi ve buna bağlı olarak köylüye medeniyetin nimetlerini ulaştırmak idi. Bu amaçların gerçekleştirilmesi
köy enstitülerinin açılmasıyla doruk noktasına erişmiştir. Uygulamalı eğitim sistemine dayalı olan
enstitülerde hedef, köy çocuklarının eğitilmesi olmuştur. Bu sebeple söz konusu okullara köy çocukları
alınmış ve bu eğitim kurumlarında kültür, iş ve meslek eğitimi alarak mezun olan öğretmenler köylerde
görevlendirilmişlerdir. Köy Enstitüleri, faaliyette bulundukları dönemde kuruluş amaçlarının çok üstünde
bir başarı göstermişlerdir. Köyün ve köyde yaşayanların sorunlarını ortaya koyan aydın bir neslin
yetişmesini sağlamışlardır. Bu enstitülerden birisi de Pazarören Köy Enstitüsüdür. Çalışmamızda
Pazarören Köy Enstitüsü örnek alınarak genel anlamda köy enstitülerinin amaç, hedef ve oluşumlarına
tarihi bilgilerle dikkat çekerek günümüz eğitim sistemi içinde faydalı görünen faaliyetlere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tek Parti, Köy Enstitüsü, Köy Eğitimi, Pazarören Köy Enstitüsü,
Uygulamalı Eğitim.
VILLAGE INSTITUTES AND PAZAROREN VILLAGE INSTITUTE AS A TOOL OF THE
VILLAGE CONVERSION EFFECT IN SINGLE PARTY PERIOD
Abstract
This study aims to evaluate the Village Institute experiment, which was originally put into practice in the
early republican period, as a means of transforming the village and the peasantry. The institutes operating
between 1940 and 1954 aimed at specific economic, cultural and social goals as well as the ideological
goals of the single-party administration. In this sense, one of the important issues that Mustafa Kemal
Atatürk and Kemalist cadres faced with the establishment of the Turkish Republic was the training of
densely populated villages and brought the possibilities of civilization to the villagers accordingly. The
realization of these goals reached its peak with the opening of village institutes. The target of the institutes
based on the applied education system was to educate the peasant children. For this reason, peasant
children were taken to the mentioned schools and the teachers who graduated from these educational
institutions by receiving culture and vocational education were assigned to the villages. Village Institutes
showed more success than establishment goals during their activities. They ensured the raising of an
enlightened generation that revealed the problems of the village and its inhabitants. One of these institutes
is Pazarören Village Institute. In our study, the activities that seem useful in today's education system are
included by drawing attention to the aims, objectives, and formations of village institutes in general, by
taking the example of the Pazarören Village Institute.

Key Words: Single Party, Village Institute, Village Education, the Pazarören Village Institute,
Applied Education.
GİRİŞ
Cumhuriyet’in ilanından sonra Kemalistler 91 diye nitelen yönetici gurubun temel amacı
Türkiye’nin bir an önce kalkınması ve muasır medeniyetin bir parçası haline gelmesi idi. Bu
anlamda literatürde Atatürk dönemi (1923-1938) diye ifade edilen yıllar arasında radikal bir

91Batıcı,

Pozitivist ve Seküler bir zihin yapısına sahip olma hali ifade edilmektedir.
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Bookşekilde toplum hayatını derinden etkileyecek inkılâplar hayata geçirildi. Bu dönemde uygulanan
politikalardan birisi de köye yöneliş oldu. Söz konusu dönemde Türkiye nüfusunun %80’i
sayıları 40 bini bulan köylerde içe kapalı ve kendi halinde yaşamakta idi. Bu içe kapalılık hali
kendine yeter üretim ayrıca medeniyetin nimetlerinden derin bir yokluk ve yoksulluk hali (eğitim,
elektrik, kanalizasyon, sağlık, su, yol vb.) yine dinin gündelik hayatta geleneksel bir anlayışla
yaşanması durumunu ifade etmektedir. Bu yüzden köyün dönüşmesi demek Türkiye’nin
dönüşmesi anlamına geliyordu. Bu süreçte ülkeyi yönetenler köyü ve buna bağlı olarak da
ülkeyi dönüştürme/kalkındırma yolunda eğitime işlevsel bir anlam yüklemişti. Bir diğer deyişle
bu dönemde eğitim köyün dönüşmesi yolunda bir araç görevi görmüştü.
Cumhuriyetin onuncu yılına gelindiğinde genel manzara ülkedeki yaklaşık kırk bin köyde
yaklaşık beş bin köy okulu ve bu okullarda da yaklaşık yedi bin öğretmen bulunmaktaydı.
Köylerde bulunan iki milyon kadar öğrenim çağındaki çocuğun ise yaklaşık üç yüz bini üç yıllık
köy okullarında okuyabiliyordu (Bayındır Uluskan, 2010: 95). Bu olumsuz şartların değişmesi
yolunda kökleri Atatürk dönemine kadar uzanan “Köy Enstitüleri” Türkiye’nin eğitim alanındaki
özgün bir denemesi oldu. Bu özgünlüğü Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, “Kimseyi taklit
etmeyerek kendi ihtiyaçlarımıza göre kendimizin olarak, belki de başkalarına örnek olacak
şekilde kurduğumuz müesseseler” (Çakmak, 2018: 42) olarak tanımlıyordu.
İkinci Dünya Savaşı koşullarında uygulamanın hayata geçmesinde Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü’nün özel ilgisi Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail
Hakkı Tonguç’un gayretleri etkili oldu. 17 Nisan 1940 tarihinde Türk köylüsünün hayatına giren
bu kurumlar kapatıldığı 27 Ocak 1954 tarihine kadar ülkenin 21 farklı noktasında köye öğretmen
yetiştirdi. 1941-1954 yılları arasında köye öğretmen yetiştiren enstitüler sadece eğitim alanında
değil, ekonomi, sağlık, sosyal alanlarda da köyün ve köylünün dönüşümünü amaçladı. Bu
doğrultuda Kemalist yönetici gurup için Köy Enstitüleri eliyle kırsal nüfusa ulaşmak, ekonomik
etkinliklerde siyasal ve ideolojik yönelimlerde rehber olabilmek; üretken, Cumhuriyete ve
ilkelerine bağlı insanlar yetiştirmek temel hedef olmuştu. Yetişek bu insanlar Cumhuriyetçi,
Milliyetçi ve Lâik olacaktı.
Bu çalışmada Türkiye’nin 1940’lı yıllarda köyü ve köylüyü dönüştürmeyi amaçlayan Köy
Entitüsü denemesi ve Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü ele alınmıştır. Söz konusu denemede
Tek Parti yönetimi ideolojik hedeflerinin yanı sıra, belirli iktisadi, kültürel ve toplumsal hedefler
gütmüştür. Uygulamalı eğitim sistemine dayalı olan enstitülerde hedef, köy çocuklarının
eğitilmesi olmuştur. Bu sebeple söz konusu okullara köy çocukları alınmış ve bu eğitim
kurumlarında kültür, iş ve meslek eğitimi alarak mezun olan öğretmenler köylerde
görevlendirilmişlerdir. Köy Enstitüleri, faaliyette bulundukları dönemde kuruluş amaçlarının çok
üstünde bir başarı göstermiştir. Köyün ve köyde yaşayanların sorunlarını ortaya koyan aydın
bir neslin yetişmesini sağlamıştır. Bu anlamda Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Mehmet Başaran,
Talip Aydın yazdıklarıyla edebiyat ve yazın hayatında isimlerini duyuran köy enstitülüler
olmuştur. Çalışma hazırlanırken kaynakçada gösterilen çalışmalardan faydalanılmış bunlardan
elde edilen veriler analiz edilmeye çalışılmıştır.
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Osmanlı Devleti’nde İkinci Meşrutiyet döneminde başlayan köye dönük ilgi, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte Türk ulus kimliğine dayalı yeni rejimin toplumsal
meşruiyetini sağlama yolunda daha da önem kazandı 92. Bu noktada ilk gelişme İzmir İktisat
Kongresi’nde (17 Şubat-4 Mart 1923) eğitim ve ziraat konuları ile ilgili kararlar alınmasıdır. Bu
kararlar; “Köylerdeki ilkokullarda geniş bahçeler, ahır ve kümesler bulunmalı; bunlar öğretmen
denetiminde öğrenciler tarafından işletilmeli ve böylece çiftçilik çocuklara ‘ameli’ olarak
öğretilmelidir. Orta ve yüksekokulları bitiren erkek ve kız öğrenciler ve medrese mezunları
köylere giderek en az 1 yıl öğretmenlik yapmalıdırlar” (İnan, 1989: 21-22) şeklinde ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanı İsmail Safa Bey’e sunduğu raporunda ABD’li Profesör J. Dewey Türkiye
nüfusunun kırsal özellik taşımasından hareketle köyler için ayrı köy öğretmen okullarının
açılmasını ve köy hayatına uygun eğitim ve köy öğretmeni yetiştirilmesini önermişti. Dewey,
köy okullarında köylülerin ihtiyaçlarını hesaba katmaksızın kurulabilecek bir eğitim sisteminin
ülkenin ihtiyaçları ile örtüşmeyeceğini söyleyerek köy öğretmen okulları açılmasını bir
zorunluluk olarak değerlendirmişti (Dewey, 1939: 14-17). Yine Alman Profesör Kühne’de
raporunda, İlköğretim programlarında pratik bilgilerin yer alması, köy öğretmen okullarına
yetenekli köy çocuklarının seçilmesi önerisinde bulunmuştu (Yetkin, 2020: 226). Bu raporlar
sonrasında Kemalist seçkinler Türk İnkılâbını halka benimsetmek ayrıca okuma yazma oranını
yükseltmek amacıyla Harf İnkılâbına (1928) giriştiğinde “Millet Mektepleri” açarak eğitim
seferberliğine girişti. 1930’lu yıllar boyunca şehir merkezlerinde başlayan “Halkevleri”
çalışmaları örgün eğitimin dışında kalan geniş kitlelere ulaşmayı amaçlarken aynı şekilde
1940’lı yıllar boyunca “Halkodaları” ile kırsalı da kuşatacak şekil aldı. Halkevlerinin ve
halkodalarının kendine göre küçük kitaplıkları ve çalışma kolları vardı. Buralara gelen herkes
dergi, gazete, kitap vb. okuyabiliyor ayrıca faaliyetlere ücretsiz bir şekilde katılabiliyordu
(Karataş, 2020: 114-137).
Bütün bunlara rağmen daha geniş ve yeterli önlemler almak; eğitim alanında daha köklü
adımlar atılması zorunluluğu süreç içerisinde ortaya çıkmıştı. 1927 yılında yapılan nüfus
sayımına göre 13.648.270 olan Türkiye toplam nüfusunun yaklaşık %75,8’i köylerde yaşarken
ekonominin önemli bir bölümü tarıma dayalı idi. Buna ek olarak 30 binin üzerinde köyün okulu
yokken köydekilerin %20’si okuyabilmekteydi (Yiğit, 2012: 316). Bu da bize gösteriyor ki
Kemalist kadroların önündeki en önemli sorunlardan biri medeniyetin nimetlerinin köye
ulaştırılması idi. Bu doğrultuda dönemde eğitim yolu ile köyü kendi içinde dönüştürmek için
eğitime bir araç görevi yüklendiğini söylemek mümkündür. Atatürk’ün yönlendirmesiyle 1935
yılında Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan köyün içinden gelen, oranın şartlarını bilen insanlardan
yararlanılması fikrini pratiğe dökecekti. Bu doğrultuda, 1936’da Eskişehir’in Çifteler bucağındaki
Mahmudiye köyünde bir eğitmen kursu açıldı. Eğitmen kursunun insan kaynağı askerliğini

92Köye

dönük ilgi konusunda söz konusu iki dönem arasındaki temel fark İkinci Meşrutiyet döneminde köy
meselesi daha çok halka doğru gitme, onu üstten dönüştürebilme ve aydın romantizmi çerçevesinde ele
alınırken Cumhuriyet döneminde ise; yeni kurulan ulus devletin temel yapı taşı olma özelliği olmuştur.
Bahar Arslan, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İki Devrim; İki Süreç, Islık Yayınları, İstanbul, 2016, s.
284.
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sonra eğitmen unvanıyla köylere ve üç yıllık ilkokullara gönderilerek öğretmen sıkıntısı
giderilmeye çalışıldı. Tonguç tarafından “Köy Terbiyecisi” olarak da adlandırılan eğitmenler,
genellikle 150’den az kişinin yaşadığı köylerde hem eğitim işlerini gerçekleştirecek hem de
köylülere ziraat işlerini modern bir usulde nasıl yapacaklarını öğretecek bir görevle
donatılmışlardı (Arslan, 2016: 272). 1937-1947 döneminde köy eğitmen kurslarından 8675
eğitmen mezun olmuş ve köylere gönderilmişti (Ergün, 1997: 214). Yine aynı yıl içinde nüfusu
400’ün üzerinde olan köylere öğretmen yetiştirmek amacıyla Çifteler (Eskişehir) ve Kızılçullu
(İzmir) Köy Öğretmen Okulları açıldı. Bunlar sonradan 17 Nisan 1940 tarihinde çıkarılan “Köy
Enstitüsü Kanunu” ile Köy Enstitülerine dönüştürülecek projenin de örneğini oluşturdu (Torun,
2006: 188).
Özetlemek gerekirse Köy Enstitüleri her ne kadar Milli Şef/ İnönü döneminde pratiğe dökülse
de Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte başlayan ilköğretim davasının bir sonucu olarak ortaya
çıkmış ve bunu çözme iddiası taşımıştır. Ayrıca Köy Enstitüleri ile dönemin yöneticileri
Cumhuriyetçi, Milliyetçi ve Lâik düşünceyi toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşmayı
amaçlamıştır.
2. KÖY ENSTİTÜLERİ’NİN AÇILIŞI VE AMAÇLARI
Eğitmen Yetiştirme Kurslarının başarısı Köy Enstitülerinin kurulmasını hedefleyenlerin
cesaretini artırdı. Köy Enstitülerinin kuruluşunda köy-kent farkının ortadan kaldırılmasından
ziyade her iki yaşam alanının kendi şartları içinde varlıklarını devam ettirerek ortak ideallere
bağlanması hedeflendi. Bu anlamda köyden şehre akın akın göç edilmesini önlemede
amaçlandı(Ilgaz, 1999: 323; Çelik, 2021: 225). Köy Enstitüleri ile kısa zamanda ve çok sayıda
öğretmen yetiştirerek devlet bütçesine yük bindirmeden köyün eğitim sorununu çözmek
amaçlandı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Köy Enstitüleri ile çok sayıda, köy yaşamını
tanıyan, köylüye önderlik edebilecek partinin ilerideki atılımlarını destekleyecek ve bu konuda
yol gösterebilecek öğretmenler yetiştirmeyi ayrıca toprak reformuna destek olacak önderlerini
oluşturmayı hedefledi (Koçak, 2010: 122). Bu anlamda Kayalının da ifade ettiği gibi Köy
Enstitülerini tipik tek parti dönemi kurumları olarak ifade etmek mümkün olup bu durum onun
çok partili hayata geçiş sonrasındaki varlığını da doğrudan etkilemiştir (Kayalı, 2001: 199-209).
Bununla birlikte Köy enstitülerinin pratiğini yapan Tonguç, “Köyü kalkındırmayı değil, kendi
unsurlarıyla içinden canlandırmaya çalışmak ve bilinçlendirmek” olarak gördüğü enstitülerin
amacını “Büyük ölçüde güçlü vatandaş, yani sosyal bilinçte insan ve memleketin siyasal,
ekonomik ve kültürel hayatının gelişmesine katılacak, yani doğanın bütün güçlerine tutsak
değil, egemen olabilecek bir güçte iş adamı yetiştirmek olmalıdır. Bizi bu amaca götürecek,
okulda kitap öğretimi değil, iş eğitimi olacaktır.” (Tonguç, 1933: 154) şeklinde ifade etmektedir.
Köy Enstitüleri dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail
Hakkı Tonguç’un yoğun gayreti ayrıca Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün özel ilgisi sonucunda
17 Nisan 1940 tarihinde 3803 sayılı “Köy Enstitüleri ve Köye Lüzumlu Sanat Erbabı Yetiştirme
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erbabı yetiştirmek üzere, ziraat işlerine elverişli toprağı olan yerlerde Milli Eğitim Bakanlığınca
Köy Enstitüleri’nin açılacağı ifade ediliyordu. Ayrıca enstitülerden mezun olan öğretmenler,
görev yaptıkları yerlerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ek olarak ziraat işlerinin yapılması için
modern yöntemleri kullanarak köylüye örnek oluşturacak atölye, bağ ve bahçe gibi unsurlar
meydana getirecekti. Yine kanununda söz konusu okulların insan kaynağı ve nitelikleri açıkça
belirtilmişti. Buna göre okullara öğrenci; enstitüye bağlı bölge köylerinden, çiftçi ailelerinin
çocukları içerisinden, 10-15 yaşları arasında, sağlık problemi olmayan, evli ya da nişanlı
durumda bulunmayan, köy ilkokulu mezunu olan erkek-kız öğrenciler arasından seçilecekti.
Öğrenim süresi 5 yıl olan enstitülerde öğrenciler kültür dersleri, tarım dersleri ve çalışmaları ile
teknik dersleri ve çalışmaları başlıkları altında yoğun bir eğitime tabi olacaktı. Ayrıca 3803 sayılı
kanuna göre köy enstitülerine aşağıdaki okulları bitirenlerin atanacağı belirtilmişti. Bunlar;
yüksekokul ve üniversite fakültelerinden mezun olanlar, Gazi Eğitim Enstitüsü mezunları,
Öğretmen Okulu mezunları, Ticaret Lisesi ve Orta Ziraat Okulu mezunları, Erkek Sanat Okulu
ve Kız Enstitüsü mezunları, Köy Enstitüsü mezunları ve İnşaat Usta Okulu mezunlarıdır.
Bunlardan başka her türlü Teknik Meslek Okulu mezunları da köy enstitülerine öğretmen olarak
atanacaktı. Yine uzman işçiler enstitüde gündelik ya da aylık ücretle usta öğretici olarak
çalışabileceklerdi (Toprak, 2008: 69). Kanun metnine bakıldığında, köy çocuklarının bilimsel
metotlarla üretim konusunda eğitilmelerini sağlamak üzere hem eğitim hem de üretim
faaliyetlerinde rehberlik edecek öğretmenlere sahip, devlet bütçesine ciddi yük getirmeyecek,
köy içinde kendi kendini çevirebilen ve hızlı sonuç veren bir sistemin öngörülmektedir.
3803 sayılı kanundan iki yıl sonra 19 Haziran 1942 tarihinde 4274 sayılı “Köy Okulları ve Köy
Enstitüleri Teşkilat Kanunu” ile de köy okullarının ve köy enstitülerinin teşkilatlanma esasları
belirlendi (Yılmaz, 2019: 168). Bu kanun ile enstitü öğretmenlerinin görevleri açıklanmaktaydı.
Buna göre öğretmen; Köy okulu binasının, işliğinin/atölyesinin yapılışında ve bahçenin
kuruluşunda çalışmanın yanında, bu okullara verilen eşyayı iyi bir şekilde muhafaza edecek
ayrıca hayvanlara bakacak ve onları üretecekti. Bunlara ek olarak okula mahsus araziyi örnek
olabilecek şekilde işletecek; köyde okul öğrencisinin eğitim ve öğretimiyle ilgili her türlü tedbirleri
alacak; köy halkının milli kültürünü yükseltecek şekilde, onları sosyal hayat bakımından
zamanın gereklerine göre yetiştirecekti. Ayrıca köyde ve yakın çevrede bulunan tarihi eserlerin
onarılması yine nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan cinslerinin tespiti ve korunmasıyla ilgili
işlerde muhtarla, köylülerle ve ilgili diğer unsurlarla birlikte çalışacaktı. Son olarak Öğretmen
muhite ve temin edilecek vasıtalara göre köy çocuklarının hareketli ve canlı vasıflarla
yetiştirilmeleri için gereken her türlü teşebbüslerde bulunacaktı (Dokuyan, 2013; 34-35).

93Kanunun

resmi gerekçesi, Türkiye’de 1935 sayımına göre erkeklerin sadece %23’ünün, kadınların ise
%9’unun okuma yazma biliyor olması ve kırsal kesimde toplumsal değişimi sağlayacak liderlere ihtiyaç
duyulması idi. Bununla birlikte teklif, TBMM’de 278 oyla kabul edilirken 148 milletvekilinin oylamaya
katılmaması Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki örtülü muhalefeti ortaya çıkarmıştı. Öyle ki toprak
ağası olan Eskişehir Milletvekili Emin Sazak teklife “evet” derken İstanbul Milletvekili Kazım Karabekir ise,
köy-kent ayrımının derinleşeceğini gerekçe göstererek “hayır” oyu kullanmıştı. Rıdvan Akın, Türk Siyasal
Hayatı (1908-2000), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019, s. 320.
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döneminde açılan 3 öğretmen okulunun da enstitüye çevrilmesiyle sayı 14 oldu. 1948’e
gelindiğinde ülke genelinde enstitü sayısı 21’e ulaştı (Ayas, 1948: 345). Buna ek olarak 19421943 eğitim-öğretim yılıyla birlikte Köy Enstitülerinde ihtiyaç duyulan öğretmenleri yetiştirmek
amacıyla Hasanoğlan Köy Enstitüsü bünyesinde Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kuruldu.
Eğitim süresi 3 yıl olan Yüksek Köy Enstitüsü; bölge okullarının öğretmen ve başöğretmenleri
ile gezici başöğretmenlerini, köy okulları müfettişlerini yetiştirmek, köy okulları ve Köy Enstitüleri
ile ilgili bilimsel araştırmalar ve deneyler yapmakla yükümlüydü. Bu kurum Ocak 1945’ten
itibaren, 3 ayda bir, Köy Enstitüleri Dergisi’ni çıkardı. (Gazalcı, 2015: 38). Bu kurumun ortaya
çıkmasıyla birlikte artık Köy Enstitüleri kendi öğretmenlerini yetiştirecek düzeye ulaştı.

Tablo 1: Açılış Tarihlerine Göre Köy Enstitüleri ve Çevreleri
Köy Enstitüsü

Kuruluş

Bölgeleri

Tarihi
Eskişehir-Çifteler

1940

Eskişehir-Ankara-Afyonkarahisar-Konya

1940

İzmir-Afyonkarahisar-Manisa-Muğla

1940

Kırklareli-Edirne-Tekirdağ-İstanbul

1940

Kastamonu-Çankırı-Çorum-Sinop-

(Köy Öğretmen Okulu 30
Ekim 1937)
İzmir-Kızılçullu
(Köy Öğretmen Okulu 30
Ekim 1937)
Kırklareli/Lüleburgaz
Kepirtepe
(Köy Öğretmen Okulu 14
Kasım 1938)
Kastamonu-Gölköy

Zonguldak
Samsun/Lâdik-Akpınar

1940

Samsun-Amasya-Tokat

Antalya-Aksu

1940

Antalya-Mersin-Muğla

Balıkesir-Savaştepe

1940

Balıkesir-Çanakkale-Kütahya

Adapazarı-Arifiye

1940

Kocaeli-Bilecik-Bolu-Bursa-İstanbul

Isparta-Gönen

1940

Isparta-Burdur-Denizli

Trabzon/Vakfıkebir-

1940

Trabzon-Gümüşhane-Giresun-Ordu

1940

Adana-Gaziantep-Hatay-Kahramanmaraş-

Beşikdüzü
Adana/Bahçe-Düziçi

Mersin
Kayseri-Pazarören

1940

Kayseri-Kırşehir-Niğde-Sivas-Yozgat

Malatya-Akçadağ

1940

Malatya-Bingöl-Mardin-Muş-SivasDiyarbakır-Elazığ-Şanlıurfa-Tunceli
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1940

Kars-Ağrı-Artvin-Erzurum

Ankara-Hasanoğlan

1941

Ankara-Çankırı-Kırşehir

Konya/Ereğli-İvriz

1941

Konya-Niğde-Nevşehir-Mersin

Sivas/Yıldızeli-Pamukpınar

1942

Sivas-Erzincan

Erzurum-Pulur

1943

Erzurum-Bingöl

Diyarbakır/Ergani-Dicle

1944

Diyarbakır-Bitlis-Mardin-Siirt-Şanlıurfa

Aydın-Ortaklar

1944

Aydın-Muğla

Van-Erciş

1948

Van-Hakkâri

Kaynak: Aydın, 2018: 80.
Yukarıdaki tabloya bakıldığında CHP’nin fırsat eşitliği temelinde kurduğu 21 köy enstitüsü ile
Türkiye Coğrafyasının tamamını kucaklamayı ayrıca tarımsal kalkınmayı köy eğitimi meselesi
üzerinden çözmeyi amaçladığını söylemek mümkündür.
Köy Enstitüleri Kanunu’nun birinci maddesinde Köy enstitüsünün amacı, “Köy öğretmeni ve
köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek üzere ziraat işlerine elverişli arazisi bulunan
yerlerde, Milli Eğitim Bakanlığınca köy enstitüleri açılır” (TBMM, 1940: 82-90) şeklinde
belirtilmişti. Kanunda da ifade edildiği şekliyle Köy Enstitüleri yalnızca köye öğretmen
yetiştirmeyecekti, bu kurumlar aynı zamanda köyün şiddetle ihtiyaç duyduğu sağlıkçıyı ve
tarımcıyı da yetiştirecek ayrıca köyü 20. Yüzyılın bilim ve teknolojisine, uygulama düzeyine
dâhil edecekti. Bu anlamda tek değil, çok amaçlı diyeceğimiz bu okullar kendilerine ait
arazilerde kuruldukları bölgenin tarımsal ürün özelliklerine dönük uygulamalı modern tarım
metotlarıyla üretim yapacaktı. Örneğin; Kırklareli Kepirtepe Köy Enstitüsü ayçiçeği, Aydın
Ortaklar Köy Enstitüsü pamuk ve incir, Kars Cılavuz Köy Enstitüsü arıcılık ve bal, Isparta Gönen
Köy Enstitüsü elma ve gül ve Trabzon Beşikdüzü Köy Enstitüsü balıkçılık üretimi yapıyordu.
Kartoğlu’nun da ifade ettiği şekliyle Köy Enstitüleri “Kırsal alanı kalkındırma, Türk insanına
ulusal bilinç kazandırma, Türk insanını ulusal hedeflerin dayanağı haline getirme noktasında
belli düzeyde bilgi ve beceri sahibi kılma” amacı gütmüştü. Bu amacı yerine getirirken de
yöntem olarak amaç için liderlik yapacak insan malzemesini yine köyden seçip ve bu çevrede
yetiştirmeyi benimsemişti (Kartoğlu, 1989: 406).
Buraya kadar söylenenleri değerlendirmemiz gerekirse Köy Enstitülerinin nüfusun önemli bir
bölümünün okuma-yazma bilmemesi, kısa sürede ciddi sayıda öğretmen yetiştirilmesi
zorunluluğu, öğretmenin köyden ayrılmasının önüne geçme; bunlara ek olarak köylülerin
modern zirai üretime elverişli bilgilerle ve yeni rejimin hedefleri doğrultusunda eğitilmelerini
sağlama amacı taşıdığını söylemek mümkündür.
3. KÖY ENSTİTÜLERİ’NİN EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI
Köy Enstitüleri, 17 Nisan 1940 tarihinde kurulmasına rağmen enstitülere ait ilk resmi öğretim
programı 1943 tarihini taşımaktadır. Buna göre enstitüler ilkokuldan sonra 5 yıl öğretim
yapacaktı. Bu süre içinde kültür dersleri (114 hafta), Ziraat ders ve çalışmaları (58 hafta), teknik
ders ve çalışmaları (58 hafta) olarak düzenlenmişti. Her sınıfta haftalık ders dağılımı ise: Kültür
dersleri (22 saat), Ziraat dersleri ve çalışmaları (11 saat), Teknik dersler ve çalışmalar (11 saat)
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ise tatil olarak düzenlenmişti. Enstitü mezunları 5 yıllık eğitimleri sonrasında köylerinde 20 yıllık
zorunlu görev yapmakla yükümlülük altına giriyordu. Devlet, öğretmenlerin kullanacakları
aletleri ve toprağı temin ederken okul ve öğretmen evinin yapımından köylüler sorumlu idi.
Ayrıca Öğretmen, maaşının yanı sıra zirai gelirlerle de geçimini destekleyecekti Çavdar, 2013;
417). Aşağıdaki tabloda 1943 tarihli ilk programda; enstitülerde gösterilen kültür, teknik ve ziraat
dersleri verilmiştir.
Tablo 2: Köy Enstitüleri öğretim programına (1943) göre ders grupları ve dersleri
Kültür Dersleri

Ziraat Dersleri ve Çalışmaları

Teknik

Türkçe ve El Yazısı

Tarla Ziraatı

Çalışmalar

Tarih

Bahçe Ziraatı

Köy Demirciliği

Coğrafya

-Fidancılık

-Nalbantlık

Yurttaşlık Bilgisi

-Meyvecilik

-Motorculuk

Matematik

-Bağcılık

Köy Dülgerliği

Fizik

-Sebzecilik

-Marangozluk

Kimya

Sanayi Bitkileri Ziraatı

Köy Yapıcılığı

Tabiat ve Okul Sağlığı

Kümes Hayvanları Bilgisi

-Tuğla ve kiremitçilik

Yabancı Dil

Arıcılık

-Taşçılık

Resim-iş

Balıkçılık

-Kireççilik

Beden Eğitimi

Ziraat Sanatları

-Duvarcılık ve sıvacılık

ve

-Betonculuk

Müzik

Köy ve El Sanatları (Kızlar)

Askerlik

-Dikiş, biçki ve nakış

Ev İdaresi ve Çocuk

-Örgü ve dokumacılık

Bakımı

-Ziraat Sanatları

Öğretmenlik Bilgisi
-Toplum Bilim
-İş Eğitimi
-Çocuk ve İş Ruh Bilimi
-İş Eğitimi Tarihi
Ziraat

Dersler

Ekonomisi

ve

Kooperatifçilik

Kaynak: Akyüz, 2006: 394

226

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
BookYukarıda görüldüğü gibi Köy Enstitüleri’nde kültür dersleri içinde din eğitimine yer verilmezken
başta Askerlik olmak üzere ulusal oyunları kapsayan Beden Eğitimi ve Kooperatifçilik dersleri
ilgi çekicidir. Askerlik dersi haftada ikişer saat olarak bütün öğrencilere zorunlu tutuluyordu.
Burada müfredatta askerlik dersine yer verilmesini İkinci Dünya Savaşı atmosferi ile açıklamak
mümkünken din dersine müfredatta yer verilmemesini “Hümanist Kültür”

94

anlayışı

doğrultusunda laikliğin radikal şekilde yorumlanmasıyla açıklanabilir. Yine kooperatifçilik dersi
ile de Türk köylüsüne birlikte hareket ederek ekonomik özgürlük sağlamanın amaçlandığı
görülmektedir.
Köy Enstitülerinde, Ziraat İşleri ve Köyde işe yarayacak bir mesleği öğretmek amacıyla Atölye
işleri ve Zirai faaliyetlere katılma noktasında erkek ve kız öğrenci ayrımı yapılmazdı. Ayrıca söz
konusu kurumlarda ezbere dayalı eğim ve öğretim yerine deneye, araştırmaya dolayısıyla da
pratiğe dayalı zor bir eğitim ve öğretim yapılıyordu. İlkokulu bitiren köy çocukları sınavla
alındıkları bu okulların yapımında görev alıyordu. Bu durum ise Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
angarya geleneğinin devamı olarak görülmekte ve dönemde eleştiri konusu olmaktaydı (YıldızAkandere, 2018: 288-291).
Diğer taraftan Köy Enstitülerinde uygulanan yöntem “iş içinde, iş vasıtasıyla, iş için” sözüyle
sloganlaşırken, bu yöntem Tonguç tarafından “Bu hareket her talebede ruhi ve bedeni faaliyet
uyandırmayı, başka bir tabirle söylemek lazım gelirse, iş yaparak bir şey öğretmeyi ön plana
alan bir terbiye metodudur.” (Tonguç, 1933: 9) şeklinde ifade edilmişti. Bu anlayış
doğrultusunda enstitülerde her öğrencinin kendi işini kendisinin yapması; gündelik ve haftalık
nöbet görevlerini yerine getirmesi önemliydi. Birinci yılda tüm öğrencilerin her alanda çalışması
sağlanarak baskın yetenekleri araştırılıyordu. Bu süreçteki gözlemlere göre ikinci ders yılında,
her öğrenci eğilimine ve görev alacakları köylerin durumuna göre sanat kollarına ayrılıyordu.
Bundan sonraki süreçte her öğrenci mezun oluncaya kadar ilgili alanlarda ustalaşıyordu. Bu
noktada köy temel meslekleri olarak kabul edilen “demircilik”, “dülgerlik”, “yapıcılık”
alanlarından biri erkek öğrencilerin tercihine sunulurken “biçki-dikiş”, “örgü ve dokuma”, “ziraat
sanatları” alanlarından biri de kız öğrencilerin tercihine sunuluyordu.Üçüncü yılın sonuna kadar
yapılan gözlemlerde, öğretmenlik yeteneği olmadığı tespit edilen bir öğrenci kendisine de
sorularak en çok başarı göstereceği düşünülen bir sanat dalında uzmanlaşması sağlanarak
toplum hayatına atılıyordu. Buna ek olarak yine üçüncü sınıfın sonunda öğretmenlik yeteneği
olmadığı tespit edilen öğrencilerin sağlık memuru ve ebe bölümlerine ayrılması sağlanıyordu.
Bu öğrenciler iki yıl süreyle Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca yetiştirildikten sonra köy sağlık
memurluklarına ve köy ebeliklerine atanıyordu Aydoğan, 1998: 170). Buradan hareketle toplum
hayatının geleceği açısından Köy Enstitülerinde insan malzemesinden üst düzeyde verim
almanın öncelik olduğunu söylemek mümkündür.

94 Dönemdeki

“Hümanist Kültür” anlayışını Yücel“…Bizim anladığımız hümanizma: Lâtin ve Yunanda
duran kapalı bir hümanizma değildir; daha gerilere giderek, nerede insan ve onun eseri varsa oralara
kadar sokularak, tabiat karşısında yaratıcı ve yapıcı kudretini hayra kullanan bütün insanlığı maddesi ve
manasıyla kavramadır.” şeklinde ifade etmektedir. Hasan Ali Yücel, Köy Enstitüleri ve Köy Eğitimi ile
İlgili Yazıları-Konuşmaları, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Ankara, 1997, s. 115-116.
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gerçekleştirme noktasında enstitüler sorumluluk verme, yetki kullandırma, tartışma, eleştirme
vb. uygulamalar hayata geçirilmekteydi. Ayrıca enstitülerde evrensel değerlere daha fazla
önem verilirdi. Bu anlamda müzik ve diğer sanat dalları arasında gelenek ve yerli birikim yok
denecek kadar azdı. Ulusal değer olan saz çalma öğrencilere öğretilirken her öğrencinin
keman, mandolin, piyano çalması istenirdi (Gündüz, 2019: 266). Bununla birlikte enstitülerde
serbest okumaya önem verilirdi. Her sabah bir saat gerçekleşen bu uygulama sırasında
öğretmenler öğrencilere birer defter tutturuyordu. Öğrencilerden bu defterlere okudukları
kitaplarla ilgili değerlendirme yapmaları isteniyordu. Beş yıllık enstitü sürecinin sonunda bu
defterler toplanırken, her öğrenciye bu süreçte okuduğu kadar kitap armağan ediliyordu(Kafkas,
2011: 171-172).
Her enstitünün bir döner sermayesi vardı. Kendi başına yetme mantığı üzerine kurulan
enstitüler ürettiği ürünü satıp buradan elde ettiği gelirle ihtiyaçlarını karşılardı. Her hafta sonu
mutlaka düzenlenen eğlencelerle öğrencilerin sosyalleşmesi sağlanırdı. Bu eğlencelerde
yöreye ait oyunlar oynanır, türküler söylenir, şiirler okunur ayrıca tiyatro oyunları da sergilenirdi.
Bu noktada örneğin Moliere’den “Kibarlık Budalası”, “Cimri”, “Tartuf”, Shakespeare’den
“Hamlet”, “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, “Julius Cezar”, Beaumarchais’den “Figaro’nun Düğünü” ve
Galsworthy’den “Adalet” adlı oyunlar Hasanoğlan Köy Enstitüsü öğrencileri tarafından okulda
yine kendileri tarafından inşa edilen amfi tiyatro da sergilendi (Eyüboğlu, 1979: 16).
Tablo 3: Köy Enstitülerinin Yıllara Göre Gelişimi
Ders

Enstitü

Öğretmen

Erkek

Kız

Toplam

Mezun

Mezun

Yılları

Sayısı

Sayısı

Öğrenci

Öğrenci

Öğrenci

Öğretmen

Sağlık

Sayısı

Sayısı

Sayısı

1937-

Memuru

2

12

128

-

128

-

-

3

25

325

16

341

-

-

4

40

1074

107

1181

-

-

14

234

4933

438

5371

-

-

17

294

6987

705

7692

103

-

18

358

8834

837

9671

254

-

18

368

11563

1276

12839

1911

-

20

487

12761

1475

14236

1797

221

1938
19381939
19391940
19401941
19411942
19421943
19431944
19441945
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20

505

13068

1396

14464

1460

252

20

547

12822

1336

14158

2089

228

20

642

11814

1078

12892

2162

336

21

672

13251

721

13972

1741

91

21

597

13322

773

14095

1760

-

21

570

12647

706

13173

1795

-

1946
19461947
19471948
19491950
19501951
19511952
Kaynak: İstatistik Yıllığı, 1953: 149.
4. KÖY ENSTİTÜLERİ’NİN KAPATILMASI
CHP tarafından İkinci Dünya Savaşı yıllarında köyü kendi içerisinde dönüştürme iddiasıyla
girişilen Köy Enstitüsü (17 Nisan 1940) denemesi 14 yılın sonunda acı bir şekilde sonlandı. Köy
Enstitüleri, Demokrat Parti (DP) iktidarınca 27 Ocak 1954 yılında çıkarılan 6234 Sayılı kanunla
İlköğretmen okullarıyla birleştirilerek kapatıldı. Ancak enstitülerin kapatılması her ne kadar DP
iktidarınca gerçekleştirilse de aslında 1945 yılı sonrasında Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı iç
ve dış koşullar bu kurumları açanlara kapatılma sürecini de dayattı. Öyle ki bugün kendilerini
sağcı ve sosyalist diye nitelendiren gurupların dönemdeki temsilcileri köy enstitülerine dönük
yoğun bir eleştiri getirmekteydi. Dönemde sağcılar için köy enstitüleri komünizm ve din
düşmanlığının Türkiye’ye sistemli bir şekilde sokulmasının en etkili aracı iken sosyalistler için
köylü-şehirli ayrımı yaratarak sınıfsal bir bölünmeye sebep olacağı şeklinde idi (Kalkan, 2018:
74).
Kapatılma sürecinde ilk olarak 1946 seçimleri sonrasında Yücel ve Tonguç görevlerinden
alındı. Bundan sonra 5117 ve 5129 sayılı kanunlarla, öğretmene toprak verilmesi
sonlandırılırken enstitülere dağıtılmış olan kitaplar, aletler, hayvanlar ve malzemelerin geri
alınması yoluna gidildi. Yine 1947 yılında çıkarılan 5012 ve 5210 sayılı kanunlarla köylünün
okul yapımı yükümlülüğü kaldırıldı. 1947-1948 ders yılında, Köy Enstitüleri’nin beyni
durumundaki Yüksek Köy Enstitüsü kapatıldı. Köy Enstitüleri için 29 Nisan 1947 tarihinde yeni
bir yönetmelik hazırlandı. Bu yönetmeliğe göre artık öğretmenler, okul yönetimine etkin olarak
katılamayacaktı. Ayrıca öğrencilerin ders dışı çalışmaları sınırlandırıldı. 9 Mayıs 1947 tarihli
genelge ile kız ve erkek öğrenciler birbirlerinden ayrıldı. 20 Mayıs 1947 tarihli genelge ile de
öğrencilerin serbest okumaları sınırlandırılarak “seviyelerine uygun kitap okumaları” istenildi.
Bunun klasiklerle ilgili olduğunu düşünmek mümkündür. 1948’te enstitülerin öğretim programı
değiştirilerek iş eğitimi ilkesi kaldırıldı (Avcıoğlu, 1995: 498-502). 1950-1951 öğretim
döneminde Köy Enstitüleri’nin ders programlarına, haftada bir saat din dersleri konulurken
karma eğitime son verildi. (Albayrak, 2044: 376). Sonuçta da DP iktidarında Milli Eğitim Bakanı
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ilköğretim okullarıyla birleştirilerek faaliyetlerine son verildi. Faaliyette bulunduğu süreç Köy
Enstitülerinden 17.341 öğretmen, 1599 sağlık memuru, 8646 eğitmen yetiştirdi(Yolcu Yavuz,
2019; 241). Hiç kuşkusuz, tıpkı Halkevleri ve Halkodaları gibi Köy Enstitüleri de Tek Parti
döneminde ideolojik bir kurum olma özelliği taşımaktadır. Bu kurumların da diğerleri gibi ortadan
kaldırılması, DP’nin Tek Parti dönemi ideolojisini tasfiye etme kararlılığının bir uzantısıdır.
Burada popülist bir yaklaşımın rol oynamadığını söylemek mümkün değildir. Bu anlamda çok
partili dönemde partiler arası propaganda savaşları, bu kurumların hırpalanmasını
kolaylaştırmış, konuyu siyasi bir malzeme haline getirmiştir.
Köy Enstitüleri kuruluş amaçlarına uygun ülkeye önemli katkılar sağlasa da köylülerin desteğini
alamadığı için çok partili hayata geçince kolayca ortadan kaldırıldı. Köylülerin desteğinin
alınamamasında üç nokta öne çıkmıştır. Bunlar;
Köyde öğretmen/önder olarak yetiştirilmek üzere küçük yaşlarda ailelerinden koparılan köylü
çocukların, 20 yıl süren uzun bir mecburi hizmetle köylerde tutularak, şehir hayatından
tamamen izole edilmeleri,
Dini ilgiden tamamen uzak bir eğitim ve hümanist kültürle yetiştirilmeleri,
Köy Enstitülerinde çok yoğun bir ideolojik şartlandırma ile yetişen öğrencilerin, öğretmen
olarak gittikleri köylerde kültürel dönüşümü öne çıkarmaları (Eriş, 2012: 203)
5. PAZARÖREN KÖY ENSTİTÜSÜ
Pazarören Köy Enstitüsü, Kayseri’nin eğitim öğretim tarihi bakımından önemli kurumlarından
biridir. Enstitü, Kayseri’ye 80 km, Pınarbaşı ilçesine 25 km uzaklıkta, Kayseri-Malatya, KayseriKahramanmaraş yolu üzerinde Pazarören Nahiye merkezinde bulunan Pazarören Köy Eğitmen
Kursunun dönüştürülmesiyle 1941 yılında kuruldu. 17 Nisan 1940 yılında kabul edilen 3803
sayılı Köy Enstitüleri Kanunu ile ilk açılan 14 Köy Enstitüsü’nden biri olarak açıldı.
Pazarören Köy Enstitüsü en çok Kayseri ve çevresinde yaşayan köy çocuklarının yatılı olarak
okuduğu bir eğitim kurumuydu. Enstitünün insan kaynağı başta Kayseri olmak üzere
çevresindeki Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Yozgat illeriydi. 1941 yılında yayınlanan Tebliğler
Dergisi’nde Pazarören Köy Enstitüsü’ne alınacak öğrenci miktarı hakkında şöyle bir bilgi
bulunmaktadır: “Kayseri ve Yozgat illerine bağlı köylerden yetmiş beşrer öğrenci alınacaktı”
(Kılıç, 2018: 6). Yani 1941-1942 eğitim-öğretim yılında Pazaören Köy Enstitüsü’ne 150 öğrenci
alınmıştı.
İlerleyen süreçte enstitünün 800-1000 öğrenci olması tasarlanmış ve buna göre bina yapımına
girişilmişti. 3803 sayılı yasayla, Köy Enstitüsü yapılarının inşasında, Ulusal Mimarlık Yarışması
ile mimari projelerinin ve vaziyet planlarının gerçekleştirilmesi zorunluluğu söz konusuydu.
Pazarören Köy Enstitüsü de sekiz projenin katıldığı bir yarışma sonucunda projelendirildi. Milli
Eğitim Bakanlığı’nca yapılan yarışmanın şartnamesinde proje içeriği, uygulayıcıların uyması
gerekli koşullar ve projelendirilecek yapılar hakkında bilgiler açılanmıştır. Buna göre enstitü
yapım şartnamesinde elli sekiz adet bina inşa edilmesi planlanmıştır. Bu yapılar, okul binası,
toplantı binası, atölye binası, mutfak, çamaşırhane ve banyo, idare binası, tavla, ahır ve
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Yarışma sonucunda, şartname ile belirlenen amaç ve isteklere uygunluk açısından Yüksek
Mimar Ahsen Yapanar ve Mualla Eyüboğlu ikilisi tarafından hazırlanan Pazarören Köy
Enstitüsü Projesi birinci seçilmişti (Çalışır Hovardaoğlu, 2014:585). Bu mimarların hazırladığı
projeler doğrultusunda 45 adet farklı amaç güden bina yapılmıştır. Bu binalar 95 yatakhaneler,
derslikler, Öğretmenevleri, uygulama bahçeleri, tuvaletler, işlikler/atölyeler, yemekhane,
mutfak, ambar, kitaplık, hamam, çamaşırhane, revir, fırın, kooperatif, yönetim binası, elektrik
santrali, konferans salonu, uygulama okulu, ağıl, ahır, kümes, arı kovanlığı gibi binalar idi
(Tonguç, 1997: 186-187).
Köy Enstitüleri eğitim-öğretim programlarında derslerin %50’si kültür dersleri, %25’i ziraat
dersleri, %25’i atölye dersleri olarak belirlenmişti. Bu oranlar bütün enstitüler için geçerli idi.
Bununla birlikte Köy Enstitülerinin zirai dersleri ve çalışmaları bölgelerin iklimi, coğrafyası vb.
özelliklerine göre düzenleniyor, her enstitü bünyesinde farklı uygulanıyordu. Köy Enstitüleri
Öğrenim Programı’na göre (1943), teorik ve pratik olarak toplam 5 yıllık (260 hafta) eğitim
verilmesi planlanmıştı. Diğer Köy Enstitülerinde olduğu gibi, Pazarören Köy Enstitüsü’nde de 5
yıl içerisinde okutulacak derslerin dağılımında Kültür derslerine 114 hafta, ziraat dersleri ve
çalışmalarına 58 hafta, Teknik ders ve çalışmalara 58 hafta ayrılmıştı. Beş yıllık dönemde
sürekli tatiller ise toplam 30 hafta idi. Aşağıdaki tabloda ders geçme defterlerinden hareketle
(1941-1942-1943) yıllarında Pazarören Köy Enstitüsünde öğrencilere okutulan kültür dersleri
yer almaktadır.
Tablo 4: Pazarören Köy Enstitüsü’nde Okutulan Kültür Dersleri (1943)
Dersler

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

5.Sınıf

Türkçe

x

x

x

x

x

Tarih

x

x

x

x

x

Matematik

x

x

x

x

x

Coğrafya

x

x

x

x

Yurttaşlık
Tabiiye

x

Fizik

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kimya
Kooperatif
Müzik

x

x

x

Resim

x

x

x

Jimnastik ve

x

x

x

Milli Oyun
Sağlık Bilgisi

x

95Bu

binalar Mimar Ali Salman’ın 10 Temmuz 1999 tarihli raporu ve Mimarlar Odası Genel Merkezi’nin
çabaları sonucu Kültür Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 05 Mayıs 2000 tarihli
2576 sayılı karar doğrultusunda Pazarören’de bulunan binalar arsaları ile birlikte koruma altına alınmıştır.
Ali Salman, İçinde Yaşayanların Anlatımıyla Pazarörenli Yıllar, Geçit Yayınları, Kayseri, 2013, s. 19.
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Ruh

x

Bilgisi
Çocuk

ve

x

Gençlik Bilimi
Eğitim

x

x

Bilimleri
Bilim Tarihi

x

Toplum

x

Bilimleri
Öğrenme
Metodu

x
ve

Uygulama
Makine

ve

x

x

Motor
Yazı
Yabancı Dil

x

x

x

x

x

x

Kaynak: Pazarören Ders Geçme Defterleri (1941-1942-1943)
Ders geçme defterlerinden hareketle Pazarören Köy Enstitüsü’nde okuyan bir öğrencinin 5 yıllık
sürecin sonunda etraflıca bir kültür dersi aldığı görülmektedir. Bununla birlikte bütün Köy
Enstitülerinde olduğu gibi Pazarören Köy Enstitüsü’nde de öğrenciye din dersi verilmesi söz
konusu değildir. Bununla birlikte makine ve motor kullanımı erkek ve kızlar arasında ortak
görülen tek teknik ders olmasına rağmen Pazarören Köy Enstitüsü ders geçme defterlerinde
kültür dersleri içinde anılmıştır.
Tablo 5: Pazarören Köy Enstitüsü’nde okutulan Tarım Dersleri ve İşleri (1943)
Dersler

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

Tarla Tarımı

x

x

Sebzecilik

x

x

Ağaççılık

x

x

Zooteknik

x

5.Sınıf

(Hayvan
Bakımı)
Arıcılık

x

İpek

x

x

Böcekçiliği
Ziraaat

x

Araçları
x

Ziraat
Sanatları
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Ziraat
İşletmesi
x

Tavukçuluk
Bağcılık

x

Bitki

x

Hastalıkları
ve Çareleri
Kaynak: Pazarören Ders Geçme Defterleri (1941-1942-1943)
Ders geçme defterlerinden hareketle Pazarören Köy Enstitüsü’nde okuyan bir öğrencinin 5 yıllık
sürecin sonunda köyün ihtiyaç duyduğu tarım ve hayvancılığa dönük bilgi ve beceri edindiğini
söylemek mümkündür. Diğer enstitülerde olduğu gibi Pazarören Köy Enstitüsü’nde de ziraat
dersi ve çalışmalarına erkek ve kız öğrencilerin hepsinin katılması zorunluydu. Her Enstitü
ziraatın belli alanlarında uzmanlaşıyordu. Örneğin Beşikdüzü Köy Enstitüsü balıkçılık; Kars
Cılavuz Köy Enstitüsü büyük baş hayvan bakımı; Kastamonu Gölköy Enstitüsü arıcılık ve
ipekböcekçiliği; Pazarören Köy Enstitü tarım ürünleri alanında daha yoğun bir eğitim
uyguluyordu.
Tablo 6: Pazarören Köy Enstitüsü’nde okutulan Teknik Dersleri ve Çalışmaları (1943)
Dersler

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

5.Sınıf

Demircilik

x

x

x

x

x

DülgerlikMarangozluk

x

x

x

x

x

Yapıcılık

x

x

x

x

x

Fotoğrafçılık

x

x

Pratik Bilgiler

x

Biçki-Dikiş

x

x

x

Çocuk Bakımı
Halıcılık-

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dokumacılık-Örgü
İşleri
Nakış-Çamaşır
Ev İdaresi

x

Kaynak: Pazarören Ders Geçme Defterleri (1941-1942-1943)
Diğer Köy Enstitülerinde olduğu gibi Pazarören Köy Enstitüsü’nde de yukarıdaki derslerden
erkek öğrenciler birinci sınıfta bütün teknik dersleri alırken ikinci sınıfta yetenekleri ve
öğretmenlerinin görüşüne göre Demircilik, Dülgerlik-Marangozluk ya da Yapıcılık derslerinden
birisinde uzmanlaşmaktaydı. Aynı şekilde kız öğrencilerde Biçki-Dikiş, Halıcılık-DokumacılıkÖrgü İşleri, Ev İdaresi ve Çocuk Bakımı derslerinden birisinde uzmanlaşmaktaydı (Çakmak,
2018: 50-51).
Bunlara ek olarak köylünün modern esaslara uygun tarımsal üretimde bulunması için teknik
dersler, ziraat dersleri ayrıca işletme ekonomisi ve kooperatifçilik dersleri de okutulmuştu.
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anlayışı edinmesinin hedeflendiğini söylemek mümkündür.
Enstitülerin mekânsal düzenleniş biçiminde temel belirleyen eğitim ve uygulamanın bir arada
gerçekleştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Pazarören Köy Enstitüsü de iki kısımdan
meydana gelmiştir. Bunlar; barınma, eğitim, idare, kültür ve spor faaliyetlerini gerçekleştirildiği
kısım ile enstitü uygulama alanının yer aldığı bölümdür. Birinci kısım, Kayseri-Malatya Yolu’nun
batısındaki Pazarören yerleşmesinin merkezinde eğimli bir arazi üzerinde, çevresi bahçe
duvarlarıyla çevrilmiş, yaklaşık 10 hektarlık bir alana oturmuştur. Genel olarak yapılar tek katlı
ve taş kullanılarak yapılmıştır. Yapılarda kullanılan malzeme yakınlardaki taş ocağından
sağlanırken kendi kendine yeten ekonomi anlayışının da pratiği hayata geçirilmiştir.
Diğer taraftan Pazarören Köy Enstitüsü’nün üretim faaliyetini örneklendirmek gerekirse 1944
yılında başta arpa ve buğday olmak üzere fasulye, ıspanak, kabak, kayısı, mercimek, nohut,
patates, salatalık, sarımsak, soğan gibi mahsuller üretilmiştir. Yine arıcılık, büyükbaş ve
küçükbaş hayvancılık ayrıca et, süt, peynir, yağ, yoğurt üretimi yapılmış ayrıca kış günlerinde
samana ihtiyacı olan köylere de saman yardımı yapılmıştır (Gedikoğlu, 1971: 117-118).
Gedikoğlu’nun verdiği bilgilerden de görüldüğü gibi Pazarören Köy Enstitüsü daha çok tarım
ürünleri noktasında öğretime yoğunlaşmakla birlikte büyük ve küçükbaş hayvancılık ayrıca
bunlardan elde edilen ürünlerde söz konusudur.
Tablo 7: Pazarören Köy Enstitüsü’nde Müdür Şevket Gedikoğlu döneminde Yapılan Eşya
Çeşidi ve Sayısı
İşlikler

Yapılan Eşyanın Çeşidi

Yapılan Eşyanın Sayısı

Demircilik İşliği

109

8989

Dülgerlik-Marangozluk İşliği

60

555

Yapıcılık İşliği

30

30

Biçki-Dikiş İşliği

55

19906

Toplam

254

29480

Kaynak: Gedikoğlu, 1971: 122
Müdür Gedikoğlu’nun verdiği bilgilerden hareketle Pazarören Köy Enstitüsü’nün yaptığı
üretimle kendi kendine yettiğini, ayrıca çevresinde bulunan köylere de üretim temelinde
ekonomik destek verdiğini söylemek mümkündür. Diğer taraftan Pazarören Köy Enstitüsü’nden
mezun olan öğretmenlere hem mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, hem de Köy Enstitüleri’nin
temelini oluşturan prensiplere bağlı kalmalarını sağlamak amacıyla enstitü tarafından kitaplar
verilmekteydi. Bu kitaplar;
Tablo 8: Pazarören Köy Enstitüsü tarafından Mezun Öğretmenlere verilen Kitaplar
Türkçe Sözlük (TDK)

Harp ve Sulh (T. Tolstoy)

İmlâ Kılavuzu (TDK)

Karamazof Kardeşler (Dostoyevski)

Türkçe, Astronomi, Biyoloji, Coğrafya, Fizik,

Benim Üniversitelerim (M. Gorki)

Kimya, Jeoloji, Matematik, Zooloji Terimleri
Cep Kılavuzu (Kültür Bakanlığı)
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BookPedagoji (S. Celal Antel)

Akdeniz ve Baraga’nın Dikenleri (P.Istrati)

Pedagoji Tarihi (N. A. Kansu)

Şehname (Firdevsi)

Hayat Bilgisi Öğretimi (F. Baymur)

Bostan ve Gülistan (Şirazi)

Tarih Öğretimi (K. Kaya)

Kelile ve Dimne (Beydaba)

Türkçe Öğretimi (F. Baymur)

Dünya Nimetleri (A. Gide)

Çocuk Psikolojisi (İ. A. Gövsa)

Tek Bir Dünya (W. Wilki)

Resim ve Elişi Dersleri (İ. H. Tonguç)

Ömer Seyfettin Külliyatı

Elişleri Terimleri Kılavuzu (TDK)

Türkleşmek,

İslamlaşmak,

Muasırlaşmak

(Z.Gökalp)
Tarih ve Coğrafya Öğretimi (MEB)

Türkçülüğün Esasları (Z. Gökalp)

İctimai Mektep (İ. H. Baltacıoğlu)

Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi
(M. Beer)

Eğitim Yolu İle Canlandırılacak Köy (İ. H.

İnsanlığın Kurtuluşu (H.W.Loon)

Tonguç)
Altı Kitabıyla (J. J. Rousseau)

Denemeler (Montaigne)

Nutuk (Atatürk)

Değirmenimden Mektuplar (A. Douthe)

Bir Eğitim Topluluğu Olması Bakımından Köy

Ortaöğretim Terimleri Sözlüğü (TDK)

(J. Dietz)
Beyaz Zambaklar Ülkesinde (G. Petrov)

Üç İstanbul (M.C. Kuntay)

Mefkureci Muallim (G. Petrov)

Toprak Kokusu (R. Enis)

Çalıkuşu ve Yeşil Gece (R. N. Güntekin)

Emil (J.J.Rousseau)

Sinekli Bakkal (H. E. Adıvar)

Bir Anneye Mektuplar (Sctekel)

Yaban (Y. K. Karaosmanoğlu)

Yengeç: Yahut Çocuğunuzu Fena Terbiye
Ediyorsunuz (Salzman)

Hakikat ve Köy Hekimi (E. Zola)

Köylerimiz (H. R. Tankut)

Uyandırılmış Toprak (M. Şolohov)

Milli Eğitimle İlgili Kanunlar

Kaynak: Altunya, 2014, 114.
Pazarören Köy Enstitüsü’nden mezun olan öğretmenlere verilen kitaplara bakıldığında idealist
düşüncenin izlerini görmek mümkündür. Ayrıca enstitülere dönük sol düşüncenin merkezi
olduğu yönündeki eleştirinin Pazarören Köy Enstitüsü özelinde havada kaldığı da
görülmektedir. Bu noktada okulun bulunduğu çevre ile okul yönetiminin ideolojik yönelimin bu
durumda etkili olduğu düşünülebilir.
Tablo 9: Pazarören Köy Enstitüsünde Görev Yapan Müdürler ve Görev Tarihleri
Sabri Kolçak

26.10.1940

13.05.1943

Şevket Gedikoğlu

25.05.1943

16.07.1947

Mahmut Agün

17.07.1947

12.07.1948

Musatafa Dayıoğlu

12.07.1948

10.10.1950

Bedri Alogan

14.10.1950

12.10.1952

Muharrem Tekdal

25.10.1952

20.12.1954
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Pazarören Köy Enstitüsü kurucu müdürü Sabri Kolçak, Gönen Köy Enstitüsü müdürü Ömer
Uzgil ile birlikte 28 yaşında Köy Enstitülerinde görev alan en genç müdür unvanını taşımaktadır
(Altunya, 2014: 92). Ancak eğitim şefi Yalçın Orkun ve tarım şefi Eyüp Erdemir ile yönetim
anlayışları uyuşmadığı için 1943 yılında görevi Şevket Gedikoğlu’na devretti. Kolçak’a göre
müdürlükten alınmasının nedeni İsmail Hakkı Tonguç İle ters düşmesi ve sonrasında
cezalandırılması idi (Şahin, 2001: 12). 1947 yılıyla birlikte enstitülerin gözden çıkarılması süreci
başlamıştır. Bu durum müdürlük makamına da yansımıştır. Bundan sonraki süreçte sırasıyla
Mahmut Agün, Mustafa Dayıoğlu, Bedri Alogan ve Muharrem Tekdal müdürlük görevini
yürütmüştür.
Kurucu Müdür Kolçak görevden alındıktan sonra enstitülere dönük eleştirilerini 6 başlıkta ifade
etmiştir. Buna göre;
Köy Enstitülerinin ortamı sağlıksız ve çalışma koşulları kötüdür.
Öğretmenler ağır olan ziraat ve teknik dersleri nedeniyle okulu genel kültür ve mesleki dersler
aşısından eksik ve yetersiz olarak bitirmektedir.
Köylerin ihtiyacı doğru olarak belirlenmediği için mezun öğretmenler köylü ile uyum sorunu
yaşamakta bu da başarıyı düşürmektedir.
Köye özel öğretmen yetiştirme anlayışının yanlış bir şekilde köy öğretmeni-kent öğretmeni
şeklinde yanlış bir anlayışı doğurmaktadır.
Öğretmenlerin az maaş almaları onların ek gelir için tarım ve işe yönelmesine sebep olmuş,
bu ise asıl meslekleri olan öğretmenlik ve toplumsal hizmet görevlerinin aksamasına sebep
olmuştur (Altunya, 2014: 122-123).
Pazarören Köy Enstitüsü 1941-1954 yılları arasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etti.
DP döneminde ülkedeki 21 Köy Enstitüsü ile birlikte 1954 yılında resmen kapatıldı. Enstitü
faaliyette bulunduğu dönemde 1974 mezun öğretmen verdi. 1954 yılında Pazarören Köy
Enstitüsü kapatıldığında Köy Enstitüsü adı değiştirilerek burası “Mimar Sinan İlköğretmen
Okulu” adını aldı. 1954-1976 yılları arasında öğretime devam eden Mimar Sinan İlköğretmen
Okulu 3943 öğretmen adayı mezun verdi. Bundan sonra ki süreçte önce Mimar Sinan Anadolu
Öğretmen Lisesi sonra da Mimar Sinan Anadolu Lisesi’ne dönüştürüldü (Kılıç, 2018, 7). Bu son
dönüşüm öğretmen yetiştiren, öğretmenliği meslek olarak kabul eden ve öğretmenlik mesleğine
uygun şekilde programları olan, Darülmuallimin (1848) geleneğinin 166 yıl sonra ortadan
kaldırılmasıdır. Bu aynı zamanda ülkedeki bir kültüründe yok oluşu anlamına gelmektedir.
SONUÇ
Osmanlı Devleti’nde İkinci Meşrutiyet döneminde başlayan köye dönük ilgi, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte Türk ulus kimliğine dayalı yeni rejimin toplumsal
meşruiyetini sağlama yolunda daha da önem kazandı. Bu anlamda Cumhuriyetin ilk yıllarından
itibaren, Batılı bir toplum ve zihniyet oluşturmaya dönük, programlı, yoğun bir modernleşme
çabası içerisine girişildi. Kemalist seçkinler, Batılılaşma çabalarının başarıya ulaşması için,
Türk toplumunun geniş kesimini oluşturan geleneksel hayat tarzını sürdüren köylü kitlenin
modernleştirilmesini zorunlu gördü. Bu çerçevede köylülerin eğitimi önem kazanırken köy
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Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan Hasan Âli Yücel dönemine denk gelmesi de önemlidir. Zira
bu dönem, hümanist kültür reformunu gerçekleştirmeye dönük çabaların yoğun olduğu bir
zaman dilimidir. Köy Enstitüleri eliyle, Türkiye’nin kırsalında yaşayan insan malzemesinin, diğer
toplum kesimleriyle birlikte modernleşme yolundaki toplumsal dönüşümünün hedeflendiğini
söylemek mümkündür. Bu hedef doğrultusunda Köy Enstitülerinde köylüye, düşünceden
pratiğe nasıl yaşaması gerektiği öğretilmek istenildiği görülmektedir.
Bu anlamda köy insanının toplumsal, ekonomik ve eğitim hayatına dönük değişmeler
gözlenmiştir. Bunları örneklendirmek gerekirse Köy odasında ve okullarda günü geçmiş olsa
da gazete ve dergi görülmesi, öğretmenden görerek radyo dinlenilmesi, gaz ocağı kullanılması,
bayan öğretmenin gözlenmesiyle kadın ve kızların kıyafetlerini değiştirmesi enstitülerin
toplumsal değişim ve dönüşüme etkisine örnektir. Kooperatifleşme, köylerde bilinmeyen ya da
mevcut olmayan pek çok araç-gerecin enstitü mezunları sayesinde köylere girmesi, modern
tarım teknik ve yöntemlerinin öğrenilmesi, kimyevi gübrenin kullanımının yaygınlaşması, sebze
ve meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaşması enstitülerin ekonomik kalkınmaya etkisine örnektir.
Karma eğitim, öğrenci merkezli yaparak-yaşayarak öğrenme, eleştiri kültürünü geliştirecek
uygulamalar ise bugün dahi tam olarak başarılamayan uygulamalar olarak enstitülerin Türk
eğitimine etkisine örnektir.
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası giriştiği çok partili hayat süreci, Halkevleri ve
Halkodaları sisteminde olduğu gibi köy enstitüleri sistemini de olumsuz etkiledi. Siyasi hayattaki
bu değişim ile birlikte, ülke içerisinde bu kurumlardan memnun olmayan kesimler, söz konusu
kurumlara dönük eleştirilerini günden güne artırdı. Dönemde sağcılar için köy enstitüleri
komünizm ve din düşmanlığının Türkiye’ye sistemli bir şekilde sokulmasının en etkili aracı
olurken sosyalistler için köylü-şehirli ayrımı yaratarak sınıfsal bir bölünmeye sebep olacağı
şeklinde ifade edildi. CHP’nde siyasi kaygıların artması sonrası, eleştirilere sessiz kalınması
köy enstitüleri sisteminin ortadan kaldırılmasına kadar giden süreci başlattı. Sistemin yıkılışına
giden süreçteki en önemli dönüm noktası 1946 seçimleri sonrası Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali
Yücel’in ve sistemin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç’un görevinden alınması oldu. CHP’nin kendi
eliyle kurduğu kurumları savunmaması/savunamaması Türkiye’nin girdiği antikomünizm
çağında Köy Enstitülerinin kapatılması süreciyle sonlandı.
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Gİ DE MOPASSANIN SİYASİ VƏ DİNİ BAXIŞLARI
Gülnara Hacıyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, müəllim
Məqalədə Gi de Mopassanın siyasi və dini baxışları nəzərdən keçirilir. Mopassanın vətənindəki siyasi
duruma, mövcud üsuli-idarəyə olan münasibəti onun məqalələrində və bədii əsərlərində, yaxınlarına,
qələm yoldaşlarına yazdığı məktublarda öz əksini tapıb. Yazarın Fransanın siyasi həyatı ilə, dinlə və din
xadimləri ilə bağlı fikir və mülahizələri həmin mənbələr əsasında araşdırılır. Gi de Mopassanın siyasətlə
və dinlə bağlı fikirlərinin aydın ifadəsini tapdığı “Gəzintidə keçən həyat” və “Günəşin altında” adlı fəsəfi
düşüncələrindən ibarət yol qeydləri, din xadimlərinin obrazlarının yer aldığı “Gonbul” novellası, “Həyat”
romanı və “Əziz dost” romanları məqalənin tədqiqat obyektləri sırasındadır. Mopassan Fransanın hakim
dairələrinin ölkənin daxilində və xaricində yürütdüyü siyasətdən narazı idi. Müharibənin əzablarını öz
üzərində yaşamış gənc yazıçı hakim siniflərin militarist siyasətini kəskin tənqid edirdi. Mopassan üçüncü
Respublikanın hakimiyyətinin güclənməsini və burjua respublikaçı-opportunistlərin hakimiyyətə gəlişini və
fəaliyyətini ölkəsi üçün fəlakət hesab edirdi. Buna baxmayaraq o, həyatı boyu heç zaman aktiv siyasi
mübarizə aparmayıb, müstəqilliyini itirməmək üçün heç bir təşkilata üzv olmayıb.
Gi de Mopassan hələ uşaqlıqdan təmasda olduğu din xadimlərinin ədalətsizliyinə, cahilliyinə və
riyakarlığına qarşı öz etirazını bildirirdi. Bu etiraz sonralar da yazarın yaradıcılığında öz əksini tapdı.

Açar sözlər: Gi de Mopassan, siyasi, din, məktub, yol qeydləri, novella, roman.
GUY DE MAUPASSANT’S POLITICAL AND RELIGIOUS VIEWS
Abstract
The article examines Guy de Maupassant's political and religious views. Maupassant's attitude to the
political situation in his homeland and the current system of government is reflected in his articles and
works of art, as well as in his letters to relatives and colleagues. The author's views and opinions on
French political life, religion and clergy are studied on the basis of these sources. The travel writings "The
wandering life" and "To the Sun" in which Guy de Maupassant's philosophical thoughts about the politics
and religion are reflected, the short story "Ball of Fat", the novels "Life" and "Dear Friend" where the
images of religious figures are presented are among the research objects of the article. Maupassant was
dissatisfied with the policies of the French ruling circles inside and outside the country. The young writer,
who experienced the sufferings of the war, sharply criticized the militaristic policies of the ruling classes.
Maupassant considered the strengthening of the power of the Third Republic and the coming to power
and activity of the bourgeois Republican opportunists a disaster for his country. Nevertheless, he never
fought actively in his life and was not a member of any organization in order not to lose his independence.
Guy de Maupassant protested against the injustice, ignorance and hypocrisy of the clergy with whom he
had been in contact since childhood. This protest was later reflected in the author's work.

Keywords: Guy de Maupassant, political, religious, letter, travel writing, short story, novel.
Gi de Mopassanın gənclik illəri Fransa tarixinin ən mürəkkəb dövrlərindən birinə təsadüf edir.
On doqquzuncu yüzilliyin ikinci yarısı Fransanın siyasi həyatında ağır bir dönəm idi. Bu
o zaman idi ki, siyasi baxışları formalaşmaq mərhələsində olan. on doqquz yaşlı Gi 1969-cu
ildə ədəbiyyat üzrə bakalavr imtahanını uğurla verdikdən sonra Floberin və anasının tövsiyəsi
ilə hüquqşünas təhsili almaq üçün Parisə yollanmışdı. Parisdə Mopassanı hüquq təhsilindən
çox cəmiyyətin sosial-siyası vəziyyəti maraqlandırırdı. Gənc Mopassan III Napoleona və onun
rejiminə nifrətini gizlətmir, mətbuatda ölkədəki vəziyyələ bağlı yazıları mütəmadi olaraq izləyir,
Napoleonun əleyhdarı olan publisist Roşforun həftəlik satirik “Lantern” qəzetini alıb oxuyurdu.
Qəzet nəşr olunmağa nail olan vaxtdan başlayaraq

imperator əleyhinə həcvlər yazırdı.

Mətbuatda oxuduğu pamfletlər Napoleon rejimindən narazı olan Giyə ləzzət verirdi. Hətta o özü
də arabir məktublarında imperatora qarşı belə kəskin ifadələr işlədirdi : “Yəni bu heyvan
Napoleon həmişəlik taxtda qalacaq ?” .
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qoymasına səbəb oldu. 20 yaşlı Gi səfərbərliyə alınmasını gözləmədən müharibənin ilk
günlərindən könüllü surətdə ordu sıralarına yazıldı. Fransanın düşmənin və özünün gücünü
düzgün qiymətləndirmədən başladığı savaş onun rüsvayçı məğlubiyyəti qəbul etməsi və
alçaldıcı şərtlərlə sülh sazişi bağlaması ilə yekunlaşdı.
Ölkəsində cərəyan edən hadisələr Vətəninin taleyi ilə bağlı məsələlərdə susmağı bacarmayan,
bəşər övladının iztirablarına laqeyd qala bilməyən Mopassanın sonrakı yaradıcılıq prosesinə
təsirsiz ötüşmədi. Mopassan müharibəyə bais olan militarist və şovinist hökumətləri günahsız
insanların həyatını məhv etməkdə ittiham edirdi. Fransa-Prussiya müharibəsinin əks-sədası
sənətkarın demək olar ki, bütün hekayə toplularında eşidilirdi. Müharibənin əzablarından
keçmiş yazıçı savaşa başlanmasını ağılsızlıq hesab edirdi və bu barədəki fikirlərini “İki dost”
novellasında qəhrəmanlarının dilindən səsləndirmişdi: “Nə qədər ki, hökumətlər var, belə də
olacaq”. Sözügedən novellasıda yazar respublikaçıların siyasətindən narazılığını da ifadə
etməyi unutmamışdı. “Kralın zamanında müharibəni ölkədən xaricdə aparırdılar; Respublika
dövründə isə ölkənin içərisində”. [3, səh.143.]
Gi de Mopassan müharibə ilə bağlı fikirlərini ”Su üzərində” adlı gündəlyində daha kəskin
şəkildə ifadə etmişdi: “Kapitan gəmini batmaqdan qorumalı olduğu kimi, ölkələri idarə edən
hökumətlər də müharibədən qaçmalıdır” deyə yazıçı militarist siyasət yürüdərək qırğınlar
törədən hakimiyyətlərə qarşı üsyankar çağırışlar edirdi. “Gəminin batmasında günahkar bilinən
kapitanı hətta etinasızlığı və ya

bacarıqsızlığı ucbatından günahkar bilindiyi təqdirdə

mühakimə edirlər. Bəs onda niyə hər dəfə müharibə elan etdikdən sonra hökumətləri mühakimə
etməsinlər? Əgər xalqlar bunu başa düşsəydilər-- əgər onlar qana susamış hökumətlərini özləri
cəzalandırsaydılar,

əgər

onlar

özlərini

hər

lüzumsuz

səbəbdən

öldürməyə

imkan

verməsəydilər, əgər başqasını qırmaq üçün verilən silahları onu verənlərin özlərinə qarşı
çevirsəydilər, həmin gün müharibə yox olardı. Və o gün gələcək!” [4]
Mopassan Vətəninin taleyüklü məsələlərində kənarda qalmağı özünə rəva bilmirdi. Yazarın
ictimai- siyasi və fəlsəfi fikirləri bədii əsərlərindən savayı onun anasına, dostlarına və
həmkarlarına yazdığı məktublarda da öz əksini tapıb.
1877-ci ilin dekabrında o, Gustav Floberə yazdığı məktubda ölkəsindəki ictimai-siyasi
vəziyyətdən narahatlığını ustadı ilə bölüşürdü. Məktub müəllifi mövcud hakim rejimə qarşı sərt
münasibətini və nifrətini gizlətmir, hakimiyyətə yiyələnmiş “cinayətkar və bacarıqsız”
adlandırdığı bir qrup insanın fəaliyyətini ölkəsi üçün fəlakət hesab edir, yoxsulları məhv
etmələrindən hiddətlənirdi. Mopassan “səfeh cənablar yığını” hesab etdityi hakim təbəqəni
sıxışdıraraq əzməyə çağırırdı. “Bir halda ki, hakim siniflər bu gün də əvvəlki ağıldadır, əvvəllər
olduğu kimi bu gün də idarə edə bilmirlər, əvvəlki kimi yöndəmsiz, yalançı və usandırıcıdırlar,
onları əvvəllər olduğu kimi bu gün də boğmaq lazımdır”. [5]
Gi de Mopassanın yaradıcılığında ədalətin bərqərar olunmasına cəhd və burjuaziyaya nifrət
sosial pessimizm və xalqa inamsızlıqla vəhdət təşkil edirdi.
Bir vətəndaş kimi ölkəsində cərəyan edən siyası prosesləri narahatlıqla izləsə də, Mopassan
hər hansı siyasi və dini təşkilata üzv olmaq fikrini yaxına buraxmırdı. Şair dostu Katül Mendesin
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məktubunda rədd cavabının səbəbini də açıqlayırdı. Gənc yazar hesab edirdi ki, hansısa bir
cəmiyyətə

daxil olan şəxs müəyyən qaydalara tabe olur, hansısa vədlər verir, bir sözlə,

boynuna boyunduruq keçirir; boyunduruqsa nə qədər yüngül olsa belə heç də xoşagələn bir
şey deyil. “Bilmirəm eqoizmdən irəli gəlir, ya da antipatiyadan, bəlkə də hər ikisindən, amma
mən nə cür olmasından asılı olmayaraq heç bir siyasi partiya ilə, heç bir dinlə, sekta və ya
məktəblə əlaqədə olmaq istəmirəm, hansısa doktrinanı təbliğ edən bir assosiasiyaya qəbul
olmayacağam, heç bir ehkam, heç bir kamillik qarşısında əyilməyəcəyəm və bu ona görədir ki,
mənfi münasibətimi bildirmək hüququmu özümdə saxlayım. Mən özümü ən incə bağla olsa belə
heç bir ideya və ya qadınla bağlamaq istəmirəm”. [6]
Mopassanın böyüklüyü onda idi ki, yalnız öz xalqının deyil, başqa xalqların da iztirablarına
eyni ürəkağrısı və təəssübkeşliklə yanaşırdı. yazar və publisit olaraq o, həmişə humanistliyini
qoruyub saxlaya bilmişdi: həmvətənlərinə münasibətdə olduğu kimi,

fransız dövlətinin

müstəmləkəyə çevirdiyi ölkələrə və həmin ölkələrin vətəndaşlarına münasibətdə də obyektivlik
və səmimiyyət nümayiş etdirirdi. Əlcəzair, Tunis kimi ölkələrdən hazırladığı reportajlarda, yol
qeydlərində və şəxsi məktublarında Mopassan təmsil etdiyi ölkənin siyasi dairələrinin Afrikanın
şimalında yerləşən ölkələrdə yeritdiyi amansız müstəmləkə siyasətini tənqid edirdi.
Fransız ordusunun yerli əhaliyə qarşı yürütdüyü zorakı siyasətə, qırğınlara və talanlara
yazıçının “Əziz dost” romanında geniş yer verilib. Həmin romanda

yazıçı millitarist və

müstəmləkəçi fransız siyasi və hərbi dairələrinin Tunisdə və Əlcəzairdə yürütdüyü təcavüzkar
və irticaçı siyasətini ifşa edirdi. Əsərin ilk səhifələrində Əlcəzairdən təzəcə qayıtmış
müstəmləkə ordusunun istefada olan zabiti Jorj Dürua təəssüf hissi ilə keçmiş həyatını. Iki il
yarım Əlcəzairdə xidmət etmiş və bu müddətin iki ilini ərəbləri soyub-talamaqla keçirmiş keçmiş
zabit bu olayları xatırladıqca üzündə təbəssüm oyanır. Fransız əsgərləri ərəbləri özlərinin
qanuni ovu hesab edirdilər. “...uled-alan qəbiləsindən olan üç ərəbin ölümü nəticəsində Jorj və
onun yoldaşları iyirmi toyuq, iki qoyun və qızıl əşyalar ələ keçirmiş, sonrakı il yarım ərzində
bunu dönə-dönə yada salıb gülmüşdülər. Qətlin müqəssirləri tapılmamışdı, çünki onları həm
sən deyən axtarmırdılar, həm də ki o zaman hər hansı ərəb, işğalçı əsgər üçün, onsuz da halal
qənimət sayılırdı.” [1,18]
Romanda hakim dairələrin yürütdüyü nadürüst daxili və xarici siyasəti ifşa etməklə, müəllif
burjua quruluşunun iqtisadi, siyasi və ideoloji dayaqlarınının əsl həqiqətdə nədən ibarət
olduğunu açıb göstərirdi. Hakimiyyət orqanlarında yüksək postları tutan və şəxsi mənfəətini
xalqın mənfəətindən yüksəkdə tutan rəsmi şəxslər iş adamları ilə bir araya gələrək öz
sərvətlərini artırır və hakimiyyətlərini genişləndirirdilər. Öz planlarını gerçəkləşdirməkdə onlar
mətbuat orqanlarının, o cümlədən pulla ələ alınmış bir sıra jurnalistin xidmətlərindən
yararlanırdılar.Jurnalist qismində müxtəlif qəzetlərlə əməkdaşlıq etmiş Mopassanın

bədii

əsərlərində olduğu kimi, publisistik yazılarında də xalqa yad və təslimçi hakimiyyətlərin yarıtmaz
siyasəti ilə bağlı fikirlər öz əksini tapıb. 1881-ci ildə “Lö Qolua” (“Le Gaulois”) qəzetinin
reportyoru kimi Şimali Afrikaya yollanmış gənc yazar Fransa hakimiyyəti tərəfindən cəzasızlıqla
həyata keçirilən qırğınların və zorakılığın şahid olur. Qəzet üçün hazırladığı reportajlarda
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qaldırmış ərəb qəbilələrini susdurmasından ürək ağrısı ilə bəhs edirdi. İki aylıq səyahət
nəticəsində yazar müstəmləkə altında olan ölkələrdəki vəziyyətlə bağlı on bir xronika ərsəyə
gətirmişdi ki, bu da Fransanın Əlcəzairə müdaxiləsinin tərəfdarları və əleyhdarları arasında
müxtəlif reaksiyalar doğurmuşdu. Mopassan “Oman ətrafında” adlı məqaləsində bu Simali
Afrika ölkəsində Fransanın işğalı nəticəsində yaranan ağır vəziyyəti belə şərh edirdi:” Bizim
ərəbləri saldığımız dözülməz vəziyyəti sözlə çatdırmaq heç cür mümkün deyil. Fransanın
müstəmləkəçilik

prinsipi

onları

acından

ölməyə

vadar

etməkdən

ibarətdir”.

[8]

Gi de Mopassanın dinə münasibəti də olduqca maraqlıdır. “Gülməli münaqişələrin” müəllifi hələ
gənc yaşlarında ikən ustadı Gustav Floberə yazdığı bir məktubda ”din məni cox cəlb edir, belə
ki, bəşəriyyətin yaratdıqları içərisində o, ən geniş, coxşaxəli və dərin olanıdır” demişdi. Buna
baxmyaraq, yazarın dinə münasibəti heç vaxt birmənalı olmayıb.

Müəyyən istisnalar nəzərə

alınmasa, gənc yaşlarındakı müəyyən tərəddüdləri nəzərə alınmasa, bu münasibət əksər
hallarda tənqidi, hətta ironik səciyyə daşıyır. Dini illuziyalar Mopassana yad idi. Fəlsəfi görüşləri
etibarı ilə materialist olan yazıçı obyektiv dünyanın təbii qanunlarını şüurlu surətdə, düşünərək
dərk edirdi. Mopassan Tanrını “əlində cox vasitə və güc olmayan, gözləri önündə törədilən
haqsızlıqlardan məyus olan kənd filosofu adlandırırdı”(“Miss Harriet”). Yazıçı dinlərin yalan
olduğu qənaətində idi: bunu onun məktubları, yol qeydləri və bədii əsərləri təsdiq edir. “1980-ci
illərin sonlarında Mopassanın bir sıra əsərlərində xüsusilə israrlı şəkildə səslənən minor notlar
"pis Tanrı", yəni şər əməllərə yol verən Tanrı haqqındakı düşüncələri ilə əlaqələndirilir. Tanrı
həyat rüşeymlərini səpir ki, sonra özünün məhv etməyə olan ehtirasını təmin etsin. “İnsanın
taleyi, insanları əzab -əziyyətə məhkum edən və məhv etməyin özünü

yaradan Tanrı

haqqındakı bədbin fikirlər, ümumiyyətlə, Mopassanın əsərlərinin süjetin inkişafında əhəmiyyətli
rol oynamayan ikinci dərəcəli qəhrəmanları tərəfindən ifadə edilir. Ancaq bu, əlbəttə ki, bu
mövzunu əsərin ümumi polifoniyasına daxil edən müəllifin ağrılı düşüncələrini əks etdirir.” [9] .
Hələ azyaşlı ikən yerləşdirildiyi kiçik Yveto seminariyasından Gini dinə və din xadimlərinə olan
xoşagəlməz münasibət səbəbindən, “dinsizliyi və cürbəcür skandalları” ucbatından xaric
etmişdilər. Seminariyada uşaqlara Evangeliyadan parçalar oxudurdular; şagirdlər dəqiq
müəyyən olunmuş vaxtlarda dua oxumalı idilər. Azyaşlı Ginin zənnində isə kilsə ataları dini
təbliğ etməkdən çox təhrif edirlər. O düşünürdü ki, Tanrı okeanda dalğalar üzərində bu mənasız
dörd divar arasında olduğundan daha əzəmətli və qüdrətlidir. Daxilən azad və sərbəst bir uşaq
olan, təmizliyə öyrənmiş Gi dini təhsil ocağında çox davam gətirə bilmir. Yeniyetməlik
çağlarında yazdığı bir şeirində Mopassan sevgini vəsf edir və dörd divar arasında keşişlərin
əhatəsində qaldığından şikayətlənirdi. Bundan xəbər tutan seminariyanın direktoru

bərk

qəzəblənir. Ara-sıra dava-dalaşda da adı hallanan Ginin üstəlik şeir də yazması onun
seminariyadan çıxarılması ilə nəticələnir. Lora de Mopassanın dediyinə görə oğlunun incə,
həssas təbiəti ilə rahib həyatının sərtliyi heç uyuşmurdu. Sonralar Gi de Mopassan dua qoxusu
verən seminariyanı qabarma zamanı balıq qoxusu verən sahillə müqayisə edəcəkdi.
Buddist və müsəlman dini də Mopassan üçün qeyri-müəyyən idi. Onun fikrincə müsəlmanlar
həddindən artıq fanatikdirlər və kor-koranə inanca malikdirlər (“Günəşin altında”). Ədibin dinləri
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xeyirxah keşiş surətlərinə də rast gəlmək mümkündür ( abbat Marinyan “Ay işığı” novellası,
yaşlı

həbsxana

keşişi

“Muaron”novellası,Piko“Həyat”romanı).

Mopassan personajlarının dili ilə Tanrının ədalətsiz və rəhmsiz olmasından gileylənir. “Muaron”
novellasında

yazar

bir-birinin

ardınca

üç

körpə

övladını

itirmiş

müəllimin

necə

qəddarlaşmasından söhbət açır. İnsanlar arasında özünü mülayim, xeyirxah bir insan kimi
qələmə verən bu şəxs əslində Tanrısına asi düşmüş, ölmüş balalarının qisasını günahsız, ən
bacarıqlı şagirdlərindən alan canidir. Həbsə atıldıqda günahını qətiyyətlə təkzib etdiyindən
həbsxana keşişi müəllimə bəraət verilməsi üçün baş prokurora müraciət edir; məhkumun
günahsızlığına şübhə ilə yanaşmasına baxmayaraq qanun keşikçisi ən yuxarı instansiyalarda
onun əfv olunması məsələsini qaldırır və buna nail olur. Lakin keçmiş müəllim və ya cani ölüm
ayağında ikən vaxtilə cinayət işini araşdırmış həmin prokuroru çağıraraq uzun illər öncə törətdiyi
cinayətləri etiraf edir. O, keşişin və qanun keşikçisinin qarşısında Tanrını ittiham etməyə çalışır:
günahsız uşaqları acımadan qətlə yetirən qatilin zənnincə Tanrı bəşər övladını “öldürməkdən
xoşlandığı” üçün epidemiyalar, çarəsitapılmaz xəstəliklər, müharibələr “icad edib”.
“Gonbul” novellasında da yazar din xadimlərinin saxta mənəviyyatlarını ifşa etməkdən,
maskalarını

yırtaraq gerçək simalarını açmaqdan çəkinməyib.

Bu dəfə müəllifin hədəfi

faytonda yola çıxan iki rahibə qadın idi: onların biri yaşlı, digəri nisbətən cavan idi. Yaşlı qadının
əxlaqi mövzuda yürütdüyü mülahizələr onun öz mənəviyyatsızlığını üzə çıxarır:. o, yolundan
qalmamaq üçün Elizabeti düşmən zabitinin əxlaqsız təklifinə razılıq verməyə sövq edir. Rahibə
qadın digər sərnişinlərə qoşularaq prussiyalının çirkin istəyini yerinə yetirməkdən imtina edən
qadını inadından döndərmək üçün xüsusi canfəşanlıqla əlindən gələni edir,

“əslində,

məzəmmətə layiq olan bir sıra hərəkətlər xoş niyyətlə edildiyinə görə təriflənir” deyə təbliğat
aparır. Mömin qadının din haqqındakı mülahizələrini hətta yüngül əxlaqlı qadının fikirləri ilə
müqayisə etdikdə ikincinin dini təsəvvürləri daha səmimi təsir bağışlayır. Xalqının düşmənlərinə
nifrət bəsləyən və qəlbən həqiqətən Tanrıya bağlı olan Elizabet məhz rahibəninTanrı naminə
gətirdiyi arqumentlərdən və şəfqət bacılarının döyüşçülərə qarşı etdikləri fədakarlıq barədə
söhbətlərdən sonra güzəştə gedir. Lakin

son səhnədə Tanrının adından min cür kəlam

söyləyən kilsə xidmətçilərinin mərhəmət duyğusundan xali olduqları və ürəklərində həqiqi
imanın olmadığı məlum olur.
“Həyat” romanında müəllif mənəviyyatları və davranışları etibarı ilə bir-birinə daban-dabana
zidd olan iki din xadimini qarşı-qarşıya gətirib. Uzun illərdən bəri kənd kilsəsisinin keşişi kimi
çalışmış Piko sülhməramlı, xeyrxah biri insan kimi tanınıb. O, dindar olub-olmamasından asılı
olmayaraq hamıya xoş niyyətlə yanaşır və insanlara “hər zaman bağışlamaq lazımdır” fikrini
təlqin etməyə çalışırdı. Piko camaatı məcburi surətdə ibadətə cəlb etməyə çalışmırdı; onun
fikrincə, öz istəkləri olmadan adamları Tanrının evini ziyarət etməyə məcbur etmək düzgün
deyil. Abbat gənclərin sevib-sevilməsinə, bacardıqca daha çox gəncin ailə qurmasına, övlad
sahibi olmasına

şərait

olmayaraq insanlara

yaratmaq amalı ilə yaşayırdı. O, dindar olub-olmamasından asılı

bir-birini başa düşməyi, səhvlərini bağışlamalarını təbliğ edir, ailə

münaqişələrini ailələrin dağılmasına yol vermədən yoluna qoymağa cəhd edirdi. Jülyənin
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birbaşa iştirak edir. Din xadimi barona çoxlarının gəncliyində səhvlərə yol verdiyini xatırladaraq
Jülyənin xəyanətlərini bağışlamağı məsləhət görür. Piko kimi pozitiv və xeyirxah keşişlərə azaz rast gəlmək olur. Abbatın mahal keşişi vəzifəsinə təyinat alaraq kənddən getməsindən sonra
onu əvəz etməyə gələn Tolbyak adlı keşiş Tanrıdan çox şeytana ibadət etməsi təəssüratı
doğurur. Keşiş Tolbyak olduqca fanatik, kinli və qəddar bir insandır. Adamlarla dil tapmağı
bacarmayan bu kilsə təmsilçisi başqa canlılara münasibətdə də olduqca amansızdır. Küçədəki
yenicə balalamış iti əvvəlcə çətirlə, çətir sındıqdan sonra ayaqqabısının dabanı ilə vəhşicəsinə
qanına qəltan edərək öldürməklə o, xidmətə başladığı ilk çağlardan ətrafdakı camaat arasında
özü haqqında mənfi fikir formalaşdırmışdı. Hadisə yerinə yığılan camaat keşişin hərəkətlərini
vəhşilik adlandırmışdı. Din xadiminin camaatın, xüsusilə də uşaqların gözləri qarşısında etdiyi
hədsiz qəddarlığı görən baron hislərinə hakim kəsilə bilməyərək onun boğazından yapışaraq
kənara atmışdı. O, qızı ilə söhbətində “Bu zalım və cəlladdır, ən təhlükəli adam olmalıdır...”,
“belə adamlarla mübarizə aparmaq lazımdır, buna bizim haqqımız çatır... Onlar yanlış və zərərli
fikirlərin təsiri altındadır, bu fikirlərin daşıyıcıları təbiətin əleyhdarlarıdırlar” demişdi. [1, səh.147].
Özünə qarşı çıxan insanlara kin bəsləyən keşiş baron vəfat etdikdə onun kilsəyə ibadətə
gəlməməsini əsas gətirərək cənazəsinin kilsədən qaldırılmasına icazə verməmişdi.
Mopassan kilsənin insanların şəxsi həyatına təsirindən və təsir mexanizmlərindən narazı
idi. Yazıçı abbat Tolbyakı dindarları az qala zor gücünə kilsəyə cəlb eləməsinə görə,
adamların şəxsi həyatlarına yerli-yersiz müdaxilə eləməsinə görə mühakimə edirdi. Keşiş
fanatikcəsinə davranaraq sakinləri kilsəyə ibadətə gəlməyə vadar etmək üçün ən rəzil
üsullardan istifadə etməyi özünə rəva bilirdi. O, gənclərin sevib-sevilmələrinə qarşı çıxır,
hətta belələrini təqib edirdi. Məhz bu cür mövqeyinə görə fəaliyyətinin ilk günlərindəcə keşiş
Piko ilə onun arasında mübahisə yaranmışdı. Tolbyak camaatı hansı vasitə ilə olur-olsun
dini ibadətə cəlb etməyə çalışdığı halda, qəribə davranışları və sərt tədbirləri ilə onların
gözündən düşür, özünü gülüş obyektinə çevirir, son nəticədə adamların Tanrının evindən
daha da uzaqlaşdırılmasına səbəb olur.
Jülyən kilsə təmsilçisinin əməlləri barədə yuxarı instansiyalara şikayət məktubu yazdığından
keşiş ondan intiqam almaq fikrinə düşmüşdü. Bir müddət Jülyən ilə qrafinyanı güddükdən sonra
onların xəlvəti görüşləri barədə

qrafa xəbər verən də Tolbyak omuşdu. Tolbyak əvvəlcə

Jannanın yanına gələrək ərinin gizli sevdası haqqında danışmış və qadının bundan artıq
xəbərdar olduğu halda susduğunu görüb onu qınamışdı. Sələfindən fərqli olaraq, Tolbyak
nəinki bağışlamağı təbliğ edir, əksinə, sərt tədbirlər görməyin təşəbbüskarı kimi çıxış edirdi.
Din xadiminin zənnincə, “bu cinayətlə barışmaqla” qadın ərinin rüsvayçı hərəkətlərinin davamlı
olmasına şərait yaradırdı. Bununla sakitləşməyən keşiş daha sonra qrafa arvadının “cinayətkar
əlaqəsi” barədə məlumat verir. Belə bir addımı atarkən o, çılğın xarakterinə bələd olduğu
qrafın özündən çıxaraq ən ifrat vasitələrə əl ata biləcəyini göz altına almışdı. Deməli, iki nəfərin
faciəli ölümü və iki ailənin dağılması ilə nəticələnmiş qətlin təhrikçisi məhz din xadiminin özü
olmuşdu. Jülyənin ölümündən sonra Janna bu cür din xadimi olan Tanrıya qəzəblənərək
ayağnını kilsədən kəsmişdi.
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taladığını bilən

Tolbyak vəziyyətdən sui-istifadə edərək biçarə qadını Tanrının evinə gətirmək üçün əlindən
gələni edir. Polun ailəsinə xəbər vermədən qəfildən əxlaqsız qadınla Londona qaçmasından
xəbər tutduqdan sonra keşiş Jannaya təzyiqini bir az da artırır. O, sadəlövh qadına eyhamlar
vuraraq başına gələnlərin Rəbbin verdiyi cəza olduğunu söyləyir: ”Siz Tanrının övladını onun
əlindən almısınız; o da öz növbəsində sizin övladınızı sizdən alıb əxlaqsız qadına verdi”.
Övladının yanlış addımlarının acısını yaşayan anaya yazdığı məktubda ifadə etdiyi fikirlərlə
Tolbyak Jannanın ürəyinə şübhə toxumu səpir: ”Bəlkə Tanrı həqiqətən də insanlartək qisasçı
və qısqancdır... qısqanmasa, heç kim ondan qorxmayacaq və ibadət etməyəcək.” Ailəsində
rahatlıq tapa bilməyən qadın sonda nicatı kilsədə tapmağa ümid edir. Mopassan müəllifin
obyektivliyi prinsipinə nə qədər sadiq qalmağa çalışsa da, abbatın dözümsüzlüyünə,
qərəzliliyinə və qabalığına qarşı onun qəzəb və qınaq dolu münasibəti açıq-aşkar hiss olunur.
Təsvir etdiyimiz çoxsaylı hallar belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, Mopassan din xadimləri və
din ilə bağlı məsələlərdə ciddi təzadların olduğunu görürdü. Din xadimlərinin bir çox hallarda
qeyri-adekvat təsir bağışlayan davranış və hərəkətləri yazıçının bədii-publisistik yaradıclığında
gülüş obyektinə çevrilirdi.
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Abstract
Needs analysis clarifies the shortcomings and weaknesses of an educational program and interprets the
related causes and solutions accordingly. Further, it refers to the practice of defining the gaps between
what should be attained and what is being attained at the end of teaching activities. Thus, needs analysis
emerges when the needed student performance is lower than the desired level. In a similar vein, needs
analysis is the planned, standardized, and formal way of interpreting the shortcomings between the
current and aimed learning outcomes. Needs analysis is carried out to discover what students’ learning
needs are. Besides, it refers to the practice of labeling and measuring the needs of students and teachers.
It is a significant process that supports educational authorities in determining the required rehabilitations
to create more adequate educational settings. Needs analysis tries to gather as much data as possible to
form a broad comprehension of needs. If the needs are properly known, it is possible to define the related
solutions. Hence, this study examines the needs of EFL teachers (N= 20) who abruptly employed online
education during the Covid-19 pandemic. Structured on a phenomenological research design— which is
qualitative in nature— a semi-structured interview designed by the researcher was utilized to collect the
needed data. The findings of the study highlight diverse needs of EFL teachers. Related suggestions were
put forward based on the needs of the EFL teachers. This study may stand as a beneficial source for the
authorities in the related field.

Keywords: EFL, Covid-19 pandemics, needs assessment, needs analysis
INTRODUCTION
The contemporary age has witnessed huge developments in the fields of technology and
science (Umam, 2016). With the expansion of technology, enhancing demands have emerged
in global scope (Raschka, Patterson, & Nolet, 2020). English as a universal language has been
consequently felt in many dimensions of international relationships (Drubin & Kellogg, 2012).
Accordingly, the problems in EFL/ESL education have given way to the analysis of the needs
of both teachers and students (Kennedy, 1983). While assessing the teachers’ and students’
particular needs, the concept of needs analysis has been developed (Flowerdew, 2013).
Currently, the practice of needs analysis is more intricate since it focuses on collecting data
about the students and on interpreting the target situation and setting (Long, 2005). DudleyEvans, St John, and Saint John (1998) suggest that eight constituents in the contemporary
needs analysis term emerge, which are classified in five main areas such as a. target situation
analysis, b. discourse analysis, c. subjective needs analysis, d. present situation analysis, and
e. means analysis. Since we observe different views in interpreting needs, evaluating the
student needs is observed to be a challenging job (West, 1994). The needs have to be
suggested in the form of objectives in that they can function as the ground for developing course
materials (Brown, 2009). While carrying out a needs analysis to interpret learners’ foreign
language needs, inquirers can gather data to clarify the tasks learners will experience and to
examine the skills the learners have to represent while doing the tasks (Long, 2005). Further,
needs analysis may be considered as the practice of founding what and how of a foreign
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the needs in EFL settings is not known or it is underestimated (Zohoorian, 2015). In developing
curriculum for any EFL/ESL setting, some attempts have to be realized to carry out needs
analysis in order that any ambiguity related to the quality of education could be bypassed
(Tajino, James, & Kijima, 2005). By means of needs analysis, teachers become more familiar
with the requirements of their course (Knight et al., 2010). Besides, needs analysis can interpret
how students employ English in their own study area (Bocanegra-Valle, 2016). Needs analysis
also supplies the teacher with the initial views about the learners’ contemporary level of
achievement in English (Holec, 1980). Lastly, needs analysis supplies a chance of gathering
samples of authentic reports which may be possibly employed in the target setting (Long &
Doughty, 2011). In conclusion, needs analysis enables teachers to interpret the foreign
language needs in pedagogical and linguistic terms which results in efficient foreign language
curriculums as well as offering adequate guidance (Crookes & Chaudron, 1991). Moreover,
needs analysis can be simply perceived as an integrated dimension in foreign language
settings, particularly in ESP and EAP (Generoso & Arbon, 2020). Involving needs analysis
when improving foreign language curriculum ought to be applied as soon as possible (Songhori,
2008). In the systematic curriculum development studies, needs analysis is frequently applied.
In such studies, it is observed that needs analysis is conducted as the initial step in the overall
process (Chan, 2001). Afterwards, needs analysis is noted in the following steps such as
specifying objectives, assessment, designing materials, and instruction (Flowerdew, 2013).
Therefore, teachers collect and evaluate all the required data about learners’ needs for
developing the objectives of the course, assessment methods, course material and teaching
methods (Hammerly, 1982). After the implementation of the course, needs analysis must be
carried out again since program or curriculum development is indeed a repetitive system and
since needs analysis is a continuing practice (Benesch, 1996). In sum, needs analysis can be
interpreted as what students will be asked to do with English in the target situation, and how
they may best grasp the foreign language (Eslami, 2010). Needs analysis is the most vital step
in course designs since all the following steps are structured on it (Cai, 2017). In this study, a
needs analysis has been carried out to evaluate the needs of EFL teachers (N= 20) who
abruptly employed online education during the Covid-19 pandemic.
METHODOLOGY
This study reports the results of a semi-structured interview directed to state school EFL
teachers working in socio-economically different districts in Adana, Turkey. This study is
expected to stimulate researchers to carry out further studies on needs analysis. The informants
in this study were chosen from the most accessible state schools in Adana, but special attempt
was put into practice in order to reach those working in socio-economically different areas. The
sample covered 20 EFL teachers who all of a sudden had to utilize online education as a result
of the Covid-19 pandemic. Upon choosing the informants, the convenience sampling method
was employed as the target population was too large, and thus not accessible. Moreover, the
present study was carried out having resource to the descriptive research design with a view
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administered to the target group. Furthermore, based on a phenomenologic inquiry, this
qualitative study attempted to investigate the personal constructs of EFL teachers on the related
issue.
FINDINGS AND DISCUSSION
The findings of the study involves the challenges encountered while teaching English online
during covid-19, the benefits of teaching English online, as well as the benefits of online English
courses for students during covid-19, the challenges of online English courses for students
during covid-19, the encountered technological challenges when teaching English during covid19, the encountered technological challenges when learning English during covid-19, and lastly
the needs emerged in EFL education during covid-19.
Table 1. The Challenges Encountered while Teaching English Online during Covid-19
Item

f

%

Technical problems

16

44.44

Lack of technological equipment

8

22.22

Insufficient course materials

7

19.44

Attendance problem

5

13.90

Total

36

100.00

One can easily understand from Table 1 that the theme technical problems emerged with the
highest percentage (44.44%), while the theme lack of technical equipment occurred as the next
highest challenge (22.22%). Further, insufficient course materials emerged with a percentage
of 19.44. Lastly, the theme attendance problem was observed to be emerging with a bare
percentage of 13.90. The related remarks of the informants are exemplified below:
Technical problems such as weak internet connection, difficulty in finding online EFL course
materials, and difficulty in designing the courses were among the most challenging problems I
encountered while teaching EFL online.
The students are not able to regularly attend the online courses.
Students lack the required technological equipment to properly follow the online courses and
this problem resulted in insufficient learning.
Table 2. The Benefits of Teaching English Online during Covid-19
Item

f

%

Enriched activities and materials

17

53.13

New teaching methods

6

18.75

Awareness of using technology

5

15.62

More interesting online courses

4

12.50

Total

32

100.00

It is clearly observed from Table 2 that the most highly emerging theme is Enriched activities
and materials (53.13%). Further, the next most densely occurring theme is new teaching
methods (18.75%). Respectively, the themes awareness of using technology (15.62%) and
248

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Bookmore interesting online courses (12.50%) were observed with bare percentages. The following
remarks represent the views of the informants:
Using technology more enriched my lessons by means of more visuals. We could do more
exercises since we did not need to copy papers. We were able to use more online materials.
We discovered online educational tools and employed new teaching techniques.
We utilized online presentation tools and materials more effectively.
Table 3. The Benefits of Online English Courses for Students during Covid-19
Item

f

%

Attained various materials and exercises

18

43.90

Developed technological skills

12

29.27

Developed working responsibility

6

14.63

Reached more enjoyable lessons

5

12.20

Total

41

100.00

We can plainly comprehend from the table that the theme attaining various materials and
exercises (43.90%) is the highest emerging them and it is followed by the theme developing
technological skills (29.27%). Furthermore, the themes developing working responsibility
(14.63%) and reaching more enjoyable lessons (12.20%) were detected with scarce
occurrences. The pursuing remarks illustrate the related themes:
By means of using technology, the students attained more practical materials and this resulted
in more motivation.
The students discovered educational technology and how to use it.
The students developed the responsibility of their own learning.
Table 4. The Challenges of Online English Courses for Students during Covid-19
Item

f

%

Unable to focus on screen

14

35.00

Difficulty of interaction

12

30.00

Lack of technological equipment

8

20.00

Internet and electricity cuts

6

15.00

Total

40

100.00

Table 4 simply highlights that the most densely occurring theme is unable to focus on screen
(35.00%). Besides, such themes as difficulty of interaction

(30.00%), lack of technological

equipment (20.00%), and internet and electricity cuts (15.00%) respectively emerged after the
initial theme. The remarks below exemplify the views of the respondents:
The students cannot focus on the screen for a long period of time and this causes them not to
concentrate on the lesson.
There seems to be no interaction among students during online learning.
They often had internet and electricity cuts and they couldn’t attend the courses regularly.
Table 5. The Encountered Technological Challenges when Teaching English during Covid-19
Item

f

%

Not many

15

75.00
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3

15.00

Auditory problems

2

10.00

Total

20

100.00

As it is clearly observed from Table 5, a big number of the respondents (75.00%) stated that
they did not experience many problems. Further, while some informants (15.00%) suggested
that they had weak internet connection, another group of informants (10.00) complained about
auditory problems. The following remarks represent the related views of the participants.
I did not encounter many problems.
I generally experienced weak internet connection.
I sometimes had hard times sharing audio and I could not use the screen interactively.
Table 6. The Encountered Technological Challenges when Learning English during Covid-19
Item

f

%

Lack of technological equipment

18

60.00

Not knowing how to use technology properly

8

26.67

Lack of the needed data sources

4

13.33

Total

30

100.00

One can be easily understood from Table 6 that the theme lacking technological equipment
(60.00%) is observed to be the highest emerging theme followed by the theme not knowing
how to use technology properly (26.67%). Moreover, the theme lacking the needed data
sources (13.33%) was observed with a bare percentage. The sentences below represent the
remarks of the participants:
As a result of lack of technological equipment, some students could not attend the courses.
Some students were unaware of how to use online education tools.
The students had the problem of lack of resources.
Table 7. The Needs Emerged in EFL Education during Covid-19
Item

f

%

Having the required technology and the related

16

57.14

8

28.57

Simpler and more practical curriculums

4

14.29

Total

28

100.00

technological knowledge
Related

seminars

and

in-service

development

programs

Table 7 plainly highlights that having the required technology and the related technological
knowledge (57.14%) is mostly needed in EFL education during Covid-19. Besides, teachers
need the related seminars and in-service development programs (28.57%) accordingly. Lastly,
some respondents declared the need of simpler and more practical curriculums (14.29%). The
related remarks of the respondents are displayed below:
The students should have the required technology and they have to know how to use
technology for educational purposes.
Teachers have to be trained accordingly by means of various seminars.
250

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
BookThe EFL curriculums have to be redesigned again to make them more practical.
DISCUSSION AND CONCLUSION
We observe a number of inquiries based on needs analysis research that examine the needs
in EFL instruction with respect to several aspects (Weihua, 2002; Yan, 2005; Moslemi,
Moinzadeh, & Dabaghi, 2011; Tzotzou, 2014; Bedoya, Valencia, & Montoya, 2015; Ping et al.,
2015). Nonetheless, there seems to be not enough research referring to the needs of EFL/ESL
teachers in extra ordinary times with an emphasis on their specific problems, and nearly no
study based on the challenges during Covid-19 pandemic. Therefore, in order to compensate
for the mentioned gap in the related literature, the present paper tends to investigate the
perceptions of EFL teachers (N= 20) towards the challenges and the related needs during
Covid-19 pandemic. The picture drawn by the interview clarifies the needs of state EFL
teachers who abruptly employed online education during the Covid-19 pandemic as follows:
The technical challenges experienced by the EFL students made teaching much difficult for
EFL teachers although teaching English online during Covid-19 has supplied both the students
and teachers with numerous online enriched activities and materials.
EFL students encountered several challenges of online English courses such as being unable
to focus on screen, difficulty of interaction among students, lack of technological equipment.
Having the required technology and the related technological knowledge are the most
significant needs that emerged in EFL education during Covid-19 pandemic.

Therefore, the required steps or precautions have to be taken in order to respond to the needs
of EFL teachers during extra-ordinary circumstances as in Covid-19 era. Turkish EFL teachers
do their best in terms of responding to the needs specified in the present study; however the
related support from the authorities has to be given to EFL teachers in order to respond to the
encountered challenges during the pandemic.
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A META-ANALYSIS STUDY ON THE RELATIONSHIP
BETWEEN FEAR OF COVID-19 AND STRESS
Ahmet Hakan ÖZKAN
Assistant Professor, Sports Management Department İstanbul Gedik University, Turkey
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COVID KORKUSU VE STRES ÜZERİNE BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
ÖZET
Covid-19 nedeniyle hissedilen korku, insanların hayatlarındaki stresi artırmaktadır. Bu çalışma Covid-19
korkusu ile stres arasındaki ilişkinin etki büyüklüğünün gücünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Meta-analiz
tekniği kullanılmıştır. Veri toplamak için Scopus, Web of Science ve GoogleScholar üzerinde araştırma
yapılmış ve belirlenmiş olan kriterlere uyan 8 çalışma bulunmuştur. Bu çalışmalardan elde edilen
korelasyon değerlerini analiz etmek için CMA yazılımı kullanıldı. Elde edilen analiz sonuçları veri setinin
heterojen olduğunu gösterdi. Rassal etki modeli kullanıldı. Veri seti içerisinde yayım yanlılığına
rastlanmadı. Bu çalışmanın bulguları Covid-19 korkusu değişkeni ile yaşam tatmini değişkeni arasındaki
ilişkinin yönünün negatif olduğunu ortaya koymuştur. Bu etkinin büyüklüğünün gücü orta seviyededir (r=451). Bu çalışmanın sonuçları bu değişkenleri çalışmak isteyen araştırmacılar tarafından kullanılabilir.
Aynı zamanda, kendi organizasyonu içerisinde Covid-19 değişkeninin hesaba katarak politika belirleyen
yöneticiler de bu çalışmanın sonuçlarından faydalanabilirler.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 korkusu, stres, meta-analiz.

ABSTRACT
The fear felt due to Covid-19 increases the stress of the individuals. This study aims to survey the strength
of the effect size of the relationship between fear of Covid-19 and stress. purpose of this study is surveying
the relationship between fear of Covid-19 and life satisfaction. Meta-analysis technique is used. Scopus,
Web of Science and GoogleScholar databases were searched to collect data and 8 suitable studies are
found. CMA software is used to analyze the correlation values collected from these studies. The results
of the analyses showed that the data set is heterogeneous. Random effects model is used. No publication
bias was detected in the data set. The findings of this study revealed that the direction of the relationship
between fear of Covid-19 and stress is negative. The strength of this effect size is medium (r=-.451). The
results of this study can be usd by the researchers who wants to study these variables. Moreover, the
managers determining organizational policies including fear of covid-19 in their own organization can also
use the results of this study.

Keywords: Fear of Covid-19, stress, meta-analysis.

Introduction
After Covid-19, everyday life of the individuals was not the same as it affected the life standards
of the individuals in various ways. It was spreaded quickly and a pandemic alert was given by
World Health Organization. Curfew started in many countries with the declaration of pandemic.
The news about Covid-19 was everywhere. The mortality rate was very high and with every
mutation this disease was becoming more contagious. This situation increased the fear of
Covid-19 and the stress of the individuals.

253

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
BookFear of Covid-19 causes a psychological pressure on the people. This fear also includes the
fear of uncertainty. Because Covid-19 is a new disease compared to the others. Despite many
news about Covid-19, many people still believes that very little is known about Covid-19.
Fear of Covid-19 leaded some of the individuals to suicide (Bakioglu et al., 2020). It was obvious
that some of the people started to feel desperate. But despair was not the only outcome of fear
of Covid-19. The researches have shown that stress is also a significant outcome of fear of
Covid-19 (Dymecka et al., 2021).
Stress is a negative feeling affecting the well-being adversely. It increases when a person feels
like it is not possible to get rid of the unwanted factor causing stress. The main objective of this
study is surveying the relationship between fear of Covid-19 and stress. Meta-analysis
technique will be used to get more significant and valid results. Thus, it is also aimed to find the
effect size of the surveyed relationship and to prepare the forest plot of the collected studies.

Methodology
The precautions and the declarations of the governments increased the fear of Covid-19.
Because many people believes that govermental bodies provide reliable information. The
previous studies showed that fear of Covid-19 is a predictor of stress (Satici et al., 2020; Lin et
al., 2020). The researches also showed that fear of Covid-19 has a positive effect on stress
(Bakioglu et al., 2020; Dymecka et al., 2021). Therefore if the fear of Covid-19 increases, the
sress will also increase. The following hypothesis is derived to test these results:
H1: Fear of Covid-19 has a positive and significant effect on stress.
Guidelines of PRISMA was followed to prepare this study (Moher et al., 2019). The Scopus,
Web of Science, GoogleScholar, and Proquest databases are searched. 102 studies are
reviewed and 8 suitable studies are chosen among these studies.
Comprehensive Meta Analysis (CMA) software was used for meta-analysis. Heterogeneity and
significance tests were carried out. Two different techniques are used to detecet publication
bias: funnel plot diagram and Duval and Tweedie’s Trim and Fill test. The quality of each study
is evaluated by the quality test of Zangaro and Soeken (2007). Lastly, forest plot of the collected
studies were prepared.
Findings
Table 1 shows the heterogeneity analysis results of this study. I 2 is a percentage showing the
extent of heterogeneity. According to the analysis results, the allocation of the correlation values
was heterogeneous at .01 level of significance. Hence, random effects model is used which
was already recommended by Borenstein et al. (2009).

Table 1. Results of Heterogeneity Analysis
Variable

I2

P value

Stress

90.985

0.000

*Significance at .01 level
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part does not take place in the literature due to biased evaluation of the publishers. Therefore
it is called publication bias. In fact, it is a sign of inconsistency that may also prove that some
studies represented conflicting results. According to these quantitative tehniques, the reason
of this conflict must be errors of some studies.
The funnel plot tehnique is the first technique used to observe publication bias. Figure 1
indicates the funnel plot of this research. The allocation of the studies did not seem symmetrical,
but also not asymmetrical. Thus, Duval and Tweedie’s trim and fill test is also used to detect
publication bias.

Figure 1. Funnel Plot Used to Test Publication Bias

Duval and Tweedies’ Trim and Fill Test results showed that there is no trimmed study.
Moreover, there is no difference between the observed and adjusted values. These results in
Table 2 showed that there is no publication bias.
Table 2. Duval and Tweedies’ Trim and Fill Test Results
Trimmed studies

Point estimate

Lower limit Upper Limit

Q

value
Observed values
Adjusted values

0

-.45078

-.52270

-.37248

66.55291

-.45078

-.52270

-.37248

66.55291

The significance test is applied to the collected data and the results showed that the relationship
between fear of Covid-19 and stress is significant at a significance level of .01. The analysis
results are in Table 3. The computed effect size regarding this relationship is medium (Cohen,
1988) and it is -0.451.
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Effect
Variable

Z Value

P value

size (r)

Stress

-10.086

0.000

-0.451

The forest plot of the collected studies is in Figure 2. Forest plot shows the allocation of the
collected correlation values. The studies shown in the forest plot are coded by the author. The
names of the authors and the publication dates are written together with the sample size and
correlation coefficients. Moreover, the quality test of Zangaro and Soeken (2007) was applied
to each study. The studies scored as weak are excluded. One study was excluded. The rest of
the 8 suitable studies were scored as high and added to this meta-analysis study.

Figure 2. Forest Plot

Discussion
Fear of Covid-19 is increasing with the news about new mutations increasing the
contagiousness of this disease. Moreover, the news about rise in the cases can also increase
the fear of Covid-19. Consequently, the stress experienced by the individuals will also increase.
The relationship surveyed by this meta-analysisis relatively very new. Therefore, to the best of
our knwoledge, there is no other meta-analysis study surveying the relationship between fear
of Covid-19 and stress. The results of this study showed that the direction of this relationship is
positive as suggested by the collected 8 studies. The analysis results showed that there is no
publication bias in the collected data. This result increased the reliability of this study.

Limitations and Future Studies
Only the studies in Turkish, German, and English are reviewed. The authors collaborate with
each other to bring more studies together in the future. Moreover, increasing number of studies
may enable a moderator analysis.

Conclusion and Implications
This study found the effect size of the relationship between fear of Covid-19 and stress is
medium. Moreover the computed effect size is positive and (r=-0.147). The result provided by
this study will guide the researchers who plan to study the variables of this study.
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PANDEMİ SÜRESİNCE ENGELLİ BİREYLERE AFET
ÖNCESİNDE AFET BİLİNCİNİN KAZANDIRILMASI
Ali Telli
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

ÖZ
Afetleri önlemek mümkün değildir, ancak alınacak önlemlerle zararlarını en aza indirmek mümkün
olacaktır. Bu önlemlerin başında toplumun pandemiye hazırlıklı olması gelmektedir. Hazırlıklı olabilmek
ise eğitimlerle mümkündür. Özel gereksinim duyan bireylere yönelik afet eğitimlerinin de gereksinimlere
özgü olması gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda bir proje hazırlanmıştır.
Zafer Kalkınma Ajansının da katkılarıyla kısa adı “Z-EVET” olan “Engelli Veri tabanının ve Engelli Afet
Eğitim Modelinin Hazırlanması” projesi, ilgili Kamu Kurumları, Üniversite ve STK’ların işbirliğinde hayata
geçirilmiştir.
Özel gereksinimli bireylere yönelik afet eğitiminde kullanılacak yöntem ve materyallerin kişinin
gereksinimine göre hazırlanması ve bu eğitimlerin özel gereksinimli bireyler ile birlikte özellikle
algılayamayacak düzeyde olan bireylerin, ailelerine de pandemi sırasında verilmesi gerektiği görülmüştür.
Doğru eğitim modüllerinin oluşturulması amacıyla Sosyal Hizmet Uzmanları, Zihinsel, İşitme ve Görme
Engelli Öğretmenleri ve Dumlupınar Üniversitesinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu
çalışma grubu Üniversitemiz tarafından verilen “Temel Afet Bilinci” eğitimlerini inceleyerek her özel
gereksinim grubuna uygun olacak şekilde yeniden düzenleme yapmıştır. Böylece ortopedik, işitme,
zihinsel ve görme engeli bulunan bireyler için ayrı sunumlar, kitapçıklar, aile afet planı, acil durum bilgi
kartı ve CD’ler hazırlanmıştır. Görme engeli bulunan bireyler için Braille alfabesi kullanılarak kitapçıklar
bastırılmış ve yine CD’lere sesli sunumlar eklenmiştir. Bu eğitimleri algılayamayacak durumda olan özel
gereksinimli bireyler için ailelerine yönelik afetlerle ilgili kitapçıklar ve sunumlar hazırlanmıştır. Sonrasında
eğitimlerin verilmesine başlanmıştır.
Proje bitiş tarihine kadar 360 bireye, 2018 Aralık ayına kadar da toplamda 716 kişiye ulaşılmıştır.
Personellerimiz tarafından işaret dili ile afet eğitimine ilişkin bir video da hazırlanmıştır. Daha önce özet
metin olarak hazırlanmış, bundan sonra da tam metin olarak düzenlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pandem, Özel Gereksinimli Birey, Afet, Eğitim.

DURING THE PANDEMIC, STUDENTS WITH DISABILITIES TO GAIN AWARENESS OF
THE DISASTER BEFORE THE DISASTER.

ABSTRACT

It is not possible to prevent disasters, but it will be possible to minimize the damages with the measures
to be taken. One of these measures is that the society is prepared for pandemic. To be prepared is
possible with trainings. Disaster training for individuals who need special needs must be specific to the
needs. A project has been prepared in line with this need.
With the contribution of Zafer Development Agency, the ’Z-YES Institution project, esi Preparation of the
Disability Training and Disaster Training Model data project was realized in cooperation of the relevant
Public Institutions, Universities and NGOs.
It has been seen that the methods and materials to be used in disaster education for individuals with
special needs should be prepared according to the needs of the person and these trainings should be
given to the families of the individuals who cannot perceive especially with the individuals with special
needs in pandemic times.
A working group consisting of Social Workers, Mental, Hearing and Visually Impaired Teachers and a
faculty member from Dumlupınar University was formed to create the right training modules. This working
group has prepared the gr Basic Disaster Awareness ini trainings given by our Directorate and
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family disaster plan, emergency information card and CDs were prepared for individuals with orthopedic,
hearing, mental and visual impairment. For individuals with visual impairment, booklets were printed using
Braille and audio presentations were added to CDs. For individuals with special needs who are unable to
perceive these trainings, booklets and presentations on disasters for their families have been prepared.
Then the trainings were started.
A total of 716 people were reached until the end of the project until
December 2018. A video about disaster training was also prepared by the personnel of our Directorate in
sign language. After that, our trainings will continue to be improved.

Keywords; Pandemic, Special Needs, Individual, Disaster, Education.
1.Giriş
ULUSAL DÜZEYDE ENFEKSİYONDAN KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ
Ülkemizde veya dünyada yeni bir enflüanza virüsüne bağlı iltihap tespit edilmişse, Ulusal Alarm
Düzeyi ne olursa olsun aşağıdaki bilgilendirme ve iletişim önlemleri alınmalıdır;
1. Risk altındaki nüfus için bilgilendirme ve risk durumunun duyurulması,
2. Hayvan ve insan sağlığı alanında çalışan profesyonellerin son durum ve bir sonraki düzeyde
yapılacaklar hakkında bilgilendirilmesi,
3. Genel sağlık bilgisi alışkanlıkları için öneriler ile toplumda alışkanlık sağlanması.
Etkenin ve hastalığın özelliklerine göre aşağıda sıralanan önlemlerin uygulanması konusunda
sağlık otoriteleri tarafından duruma göre karar verilecektir;
1-Etkilenmiş bölgelerden gelenler için giriş taraması,
2-Bulgular için tarama (görsel bulgular),
3-Risk altındaki yolcuların taranması (sağlık bildirgesi, anket),
4-Termal kameralarla tarama veya ateş ölçümü,
5-Tıbbi inceleme,
6- Risk altında veya ateşli yolcuların tıbbi incelemesi.
Yukarıda belirtilen önlemlere ek olarak alarm düzeylerine göre alınması gereken ve aşağıda
yer alan diğer önlemler Sağlık Bakanlığı tarafından salgın döneminde yayımlanacaktır.
Vakaların Enfeksiyonu Bulaştırma Riskini Azaltmak İçin Önlemler
1-Vaka tanımlarının yapılması, buna uygun tıbbi ve sosyal bakım sağlanması,
2- Maske uygulanacak kişilerin belirlenmesi (hastalık belirtileri olan kişiler, temaslı kişiler,
poliklinik bekleme odasında hastalık belirtisi olan kişiler vb.).
Temaslı Kişilerden Hastalığın Yayılmasını Azaltmaya Yönelik Önlemler
3-Hasta insan ile temas eden kişilerin sağlık durumlarının izlenmesi ile birlikte gönüllü yalıtkan
(ev dışına çıkmaması gibi), sosyal bakım ve gerekli hallerde medikal bakım sağlanması,
4-Temaslı kişilere, sağlık durumlarının kendileri tarafından izlenmesi ve belirtilerin ortaya
çıkması durumunda sağlık kurumuna başvuru yapmalarının önerilmesi,
259

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Book5- Temas eden kişilere sosyal faaliyetleri ve kişilerle teması azaltmak için tavsiyede
bulunulması,
6-Temas eden kişilerin etkilenmeyen bölgelere seyahatlerini azaltmak için tavsiyelerde
bulunulması,
7- Yayımlanacak vaka yönetim algoritmasına uygun olarak ajan ilaç görüntü aksisi sağlanması.
Sosyal Mesafeyi Artırmak İçin Önlemler
1-Hastalık belirtileri olan kişilerin gönüllü olarak evde kalmalarının sağlanması,
2-Çocukların bir araya gelmesini azaltacak diğer önlemlerle birlikte (okul sonrası aktiviteleri
kısıtlama) eğitim ve öğretime ara verilmesi (okul öncesi ve yüksekokullar dâhil),
3- Erişkinlerin bir araya toplanmasını azaltmak için toplum tabanlı önlemlerin alınması,
4-Halka açık alanlarda hastalık belirtileri olan kişilere cerrahi maske dağıtılması.
Belirti Başlangıcı ve Hasta İzolasyonu Arasındaki Aralığı Azaltmak İçin Önlemler
1-Halkın hastalık belirtileri ve kendilerinde bu belirtilerin varlığını takip etmeleri konusunda
bilgilendirilmesi,
2- Etkilenen bölgedeki toplumun tamamının günde en az bir kez ateş ölçmeleri konusunda
teşvik edilmesi,
3-Ambulans destekli acil çağrı telefon hatlarının kullanılması,
4-Bulaşma riskini azaltmak için ayrı girişi olan enflüanza poliklinikleri kurulması.

Dezenfeksiyon Önlemleri
1-El yıkama,
2-Evdeki konta mine yüzeylerin dezenfeksiyonu,
3-Çevresel dezenfeksiyon [toplu ulaşım araçları ve toplu yaşanılan yerlerdeki (eğitim kurumları
vb.) yüzeylerin (kapı kolu, merdiven tırabzanı vb.) dezenfeksiyonu].
Ülke İçinde Hastalık Görülen Bir Bölgeye Giren veya Çıkan Kişilerle İlgili Önlemler
1- Yüksek risk ortamları (kanatlılarda hastalığın görüldüğü çiftlikler, canlı kanatlı satılan alanlar)
ile temastan kaçınmanın tavsiye edilmesi,
2- Mecbur kalmadıkça etkilenen bölgelere gidilmemesinin tavsiye edilmesi,
3-Etkilenen bölgelere giriş çıkışların kısıtlanması.
Uluslararası Seviyede Önlemler
1- Etkilenen bölgeye giden ve gelen yolculara salgın uyarısının yapılması ve sağlık uyarı
bilgilerinin verilmesi,
2-Etkilenen bölgelere gidilmemesinin tavsiye edilmesi,
3-Salgın bölgesine gitmek zorunda olan yolculara kanatlı çiftliklerinden, canlı hayvan
pazarlarından ve bulaş riski olabilecek aktivitelerden uzak durmalarının tavsiye edilmesi,
4-Belirti görülürse sağlık kurumuna başvuru yapmalarının tavsiye edilmesi,
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6-Etkilenmiş bölgelerden, çok gerekli olmadıkça, uluslararası seyahat yapılmamasının tavsiye
edilmesi,
7-Pandemik virüs saptanırsa hastanın izole edilmesi ve ilgili sağlık yetkilisinin bilgilendirilmesi.
Etkilenmiş Bölgelerden Uluslararası Taşımacılık Araçlarındaki Yolcular İçin Önlemler
1-Enflüanza benzeri hastalık belirtileri görülürse bildirilmesinin istenmesi,
2-Hasta yolcuların mümkün olduğu kadar diğer yolculardan ayrı oturtulması,
3-Hastanın biniş yeri, gideceği yer ve transit geçeceği yerlerin ilgili ülkelerdeki sağlık otoritesine
bildirilmesi,
4-Temas takibi için ulusal halk sağlığı otoriteleri ile epidemiyolojik bilginin paylaşılması.
¹ İdrc2019.Eskişehir Teknik üniversitesi “Z-EVET” ENGELLİ VERİTABANININ ve ENGELLİ
AFET EĞİTİM MODELİ Ali Telli 1Ahmet Ali Artun 2, Nihan Sezgin Doğrul 3, Uğur Tunca 4,
Ercüment Kök5
Projenin genel amacı;
Ulusal Düzeyde Enfeksiyondan Korunma Ve Kontrol Önlemler, Sosyal Mesafeyi Artırmak İçin
Önlemler ve Hastalık belirtileri olan kişilerin gönüllü olarak evde kalmalarının sağlanması
amaçlanmıştır. İlk olarak Kütahya ilinde daha sonra da bölgesel ve ulusal düzeyde engellilere
afet öncesinde afet bilincinin kazandırılmasında, afet sırası ve sonrasında da engellilere hızlı
ulaşılabilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.
Özel amaçları ise;
1- Kütahya İline ait engelli veri tabanının oluşturulması,
2- Engellilere engel türlerine özel afet eğitim modelinin hazırlanması,
3- 300 engellinin afet konusunda bilinçlendirilmesidir.
Bu projede, Kütahya İline ait engelli veri tabanı oluşturmak, engellilerin engel durumuna göre
afet öncesi eğitimini sağlamak, afet anı ve sonrasında arama kurtarma çalışmalarında
engellilere daha hızlı ulaşabilmek için “Z-EVET” engelli veri tabanının hazırlanması
amaçlanmaktadır.
T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Beşeri
Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi başlığı
altında “dezavantajlı kesimlerin eğitim, sağlık, barınma, sosyal hizmetler ve istihdama yönelik
hizmetlere erişimine öncelik verilecektir” konusuna yer verilmiştir. Yine T.C. Zafer Kalkınma
Ajansının 2010 2013 Bölge Planında “Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski taşıyan grupları
kapsayan dezavantajlı gruplar, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma açısından
ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar” konusuna yer vermektedir. Türkiye'de proje kapsamında
Denizli, Yalova ve İzmir Belediyesi tarafından engelli veri tabanı oluşturulması ve ilde bulunan
engelli vatandaşlara afet öncesi, afet sırası ve sonrasındaki eğitimlerin verilmesi ile ilgili
261

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Bookçalışmalar yapılmıştır. Kurumumuzun görevleri arasında ilimizde yaşayan halkın afet ile karşı
karşıya kaldığında nasıl davranılması konusunda eğitimini sağlamak bulunmaktadır.

Bu

amaçla ilimizde birçok okulda, kurumda ve halka yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
Kurumumuz bu proje ile engelli eğitimini engel durumunu göz önünde bulundurarak afet
konusunda eğitimini sağlamayı hedeflemektedir. Engellilerin afet eğitiminde kullanılacak
yöntem ve materyaller kişinin engel türüne göre farklılık göstermekte olup bu konuda daha
özenli olunması gerekmektedir. Bu eğitimin engelli ve engelli ile yaşayan aile fertlerine de
verilmesi önemlidir. Bu nedenlerle öncelikle Kütahya İlinde yaşayan engellilere ait veri
tabanının oluşturulması gerekmektedir. İlimizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza ait bilgiler
Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve
engellilerle ilgilenen Sivil Toplum Kuruluşlarında bulunmaktadır. Bu proje ile bu bilgilerin bir
bilgisayar yazılımına aktarılarak bir veri tabanının oluşturulması ve bu engelli vatandaşlara
daha hızlı ulaşılabilmesi amacıyla verilerin güncel tutulması gerekmektedir. Oluşturulan bu veri
tabanı ile kurumumuz engelli bilgilerine ulaşarak engellileri engel türlerine göre eğitim
almalarına katkı sağlayacaktır.¹ İdrc2019.Eskişehir Teknik üniversitesi “Z-EVET” ENGELLİ
VERİTABANININ ve ENGELLİ AFET EĞİTİM MODELİ Ali Telli 1Ahmet Ali Artun 2, Nihan
Sezgin Doğrul 3, Uğur Tunca 4, Ercüment Kök5
2.Deneysel çalışmalar ve değerlendirme
2.1 Program Hedefleri ve Öncelikleri ile İlgisi
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2012 Sosyal Mali Destek Programının Genel Amacını “TR33
Bölgesi’nin sürdürülebilir ve dengeli sosyal kalkınma ile toplumsal gelişimine katkı sağlaması”
olarak belirlemiştir. Bu genel amacın “Öncelik 2) Dezavantajlı grupların sosyal içermelerinin ve
hizmetlere eşit erişiminin sağlanması” ile projemizin özel amacı olan “Kütahya İline ait engelli
veri tabanın oluşturulması ve engelli afet eğitim modelinin hazırlanması” ile doğrudan ilişkilidir.
Bu proje ile Kütahya ilinde yaşayan engelli vatandaşlarımızın engel durumuna göre diğer
vatandaşlarımıza sağlamış olduğumuz afet öncesi eğitiminin sağlanması, afet anı ve
sonrasında arama kurtarma çalışmalarında kurumuzun sağlayacağı hizmetlerden eşit bir
şekilde faydalanmaları sağlanacaktır.
2.2 Kapsanan Bölgede Belirlenen İhtiyaç ve Sorunların Tanımlanması
Kütahya İli, EDAM 2009 Sosyal Sermaye Endeksi illerin ülke genelindeki sıralamasında 36.
URAK iller arası beşeri sermaye ve yaşam kalitesi alt endeksine göre ülke genelinde 20072008’de 39. 20082009’da 36. 2009-20120’da 37. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler Kütahya
ilinin sosyal ve beşeri gelişmişlik düzeyinin komşu illerinin ve rekabet halinde bulunduğu
bölgelerin gerisinde olduğunu göstermektedir. (T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Bölge Planı 20102013). Ayrıca TR33 Bölgesi Bölge Planında (2010-2013) Dezavantajlı grupların sosyal ve
ekonomik hayata uyumu ile toplumun farklı kesimleri arasındaki yaşam kalitesi farklılıkları
azaltılacak, ayrıca kent merkezlerinde sosyal yaşam olanakları arttırılarak gerek kaliteli
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“Deprem Daire Başkanlığı, Deprem Danışma Kurulu tarafından hazırlanan “Eğitim ve Halkın
Bilinçlendirilmesi Çalışma Grubu Strateji Raporu” unda afetlere dirençli toplum oluşturmaya
yönelik doğru eğitim ve öğretim programları yaygın bir şekilde geliştirip uygulanmalıdır. Ancak
ilköğretim ve lise düzeyinde sadece deprem riskiyle ilgili eğitim verilmektedir. Bu nedenle tüm
doğal afetleri kapsayan sistemli bir eğitim programı yoktur. Toplum eğitimi ve kamu
kuruluşlarının standartlarını geliştirmek, halkın büyük kesimine ulaşmak, toplumun aktif
katılımını sağlamak ve eğitim malzemeleri üretme konuları göz ardı edilmiştir. Olası büyük bir
afetin ve ardından halkın yaşamını koruyabilecek ve komşularına yardım edebileceği şekilde
eğitilmesi ile belediye kaynaklarına ihtiyaç duymadan kendilerine yeterli olabilmeleri için plan
ve hazırlıkların çok yönlü bir model aracılığı ile değerlendirilmesini ve önerilerin geliştirilmesini
sağlamak hedeflenmelidir. Bu amaçlara ulaşabilmek için, afet yönetimi kapsamında belirli
ilkeler ve değerler çerçevesinde organize olmuş, yapılacak çalışmalarda ortak duygu ve
davranışı sergileyen, insan topluluğuna diğer bir deyişle sürdürülebilir toplumsal, kurumsal ve
gönüllü örgütlenmeye ve toplum tabanlı eğitim programlarına ihtiyaç vardır” konusuna yer
verilmiştir. Bu nedenlerle Kütahya İlinde yaşayan engellilere ait “Z-EVET” engelli veri tabanını
oluşturarak engelli ve aile fertlerinin doğal afetler konusunda sosyal ve beşeri gelişme
ekseninde fayda sağlayacaktır.
2.3 Hedef Grubun/Grupların ve Nihai Yararlanıcıların Tanımı ve Tahmini Sayıları
Projenin hedef grubunu; Kütahya İlinde yaşayan afet bilinci kazandırılması hedeflenen 300
engelli ile Kütahya ilinde yaşayan engelli veri tabanına kaydedilerek afet eğitimi alması
planlanan 2500 engelli oluşturmaktadır. Projenin nihai yararlanıcılarını ise; Zafer Kalkınma
Ajansı oluşturmaktadır.
Hedef Grubun/Grupların Seçilme Nedenleri
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya ilinde yaşayan halka afet bilinci eğitimi
vermekle sorumludur. Müdürlüğün öğrencilere, çalışanlara ve engeli olmayan vatandaşlara
ulaşılabilirliği mümkün olmakla birlikte engellilere ulaşımı çok zor olmaktadır. Müdürlük
bünyesinde çalışan personelin afet öncesi engelli eğitimi, afet anı ve sonrasında arama
kurtarma çalışmalarında, Kütahya İlinde yaşayan engellilere daha hızlı ulaşılması açısından
proje önemlidir. Bu sebeple engellilere ulaşa bilirliğin artması ve onlara afet bilincinin
kazandırılabilmesi amacıyla hedef grup olarak Kütahya ilinde yaşayan 300 engelli seçilmiştir.
2.4 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması
Proje başlangıç toplantısının yapılması ve proje ekibinin oluşturulması
Uygulama Birimleri (Rolü): Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Proje koordinatörünün
yönetiminde başlangıç toplantısı gerçekleştirilir. Faaliyet planı proje ekibi ile paylaşılır. ),Aile ve
Sosyal Politikalar Kütahya İl Müdürlüğü (Başlangıç toplantısına katılır ve proje ekibinin
oluşturulmasına katkı sağlar.)
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3,1.Hazırlık Faaliyetleri
3.1.1. Proje başlangıç toplantısı;
Proje başlangıç toplantısında proje koordinatörünün yönetimde proje ekibinin katılımı ile
gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda proje faaliyet planı tekrar incelenecektir.
3,1.2. Proje ekibinin oluşturulması;
Projenin idari ve mali açıdan usullere uygun bir şekilde başarı ile yürütülmesini ve
tamamlanması sağlamak için proje uygulama tecrübesine sahip kişilerden bir ekip
oluşturulacaktır. Engellilerin engel durumuna göre eğitim dokümanlarının hazırlanması ve
eğitimlerinin verilebilmesi için konusunda uzman kişilerin projede görev alması sağlanacaktır.

4. Proje uygulama faaliyetleri
4.1. Engelli Veri tabanı Hazırlama Faaliyetleri
Engelli veri tabanının hazırlanmasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortaklaşa
çalışma yürütülmesi sağlanacaktır. Bu çalışma için sosyal hizmet uzmanları ve proje
koordinatörü faaliyet planına uygun olarak çalışma zamanlarını belirleyecekler ve veri
girişlerinin proje kapsamında temin edilen yazılımına aktarılması sağlanacaktır. Engelli veri
tabanının hazırlanabilmesi için projeye temin edilecek donanımlar için kurumumuzun satın
alma kurallarına ve Ajansın satın alma ölçütleri uyulacaktır.
4.2. Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması Faaliyetleri
Proje kapsamında hazırlanacak olan eğitim dokümanları engellilerin afet eğitiminde
kullanılacaktır. Eğitim dokümanlarının tasarlanıp baskıya verilmesi proje ekibi tarafından
yapılacaktır. Eğitim dokümanlarının eğitimin içeriğinin anlatabilmesi için akademik bir
çalışmanın yapılması projenin başarı ile tamamlanması açısından önemlidir. Proje bütçesinden
karşılanacak olan eğitim dokümanlarının baskısında kurumumuzun ve Ajansın satın alma
kurallarına uyulacaktır. 2.3. Eğitim Faaliyetleri Proje kapsamında engellilere engel türlerine
özgü eğitimler; projede ekibi tarafından verilecektir.
4. 3. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Faaliyetleri
4. 3,1. Aylık toplantılar
Proje koordinatörü tarafından düzenli olarak aylık toplantıların yapılması sağlanacaktır. Bu
toplantılar tutanak altına alınarak bir sonraki ayda yapılan faaliyetlerin iş akışına uygun olup
olmadığı incelenecektir.
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Projede her ay yapılan toplantıların raporları hazırlanacaktır.

4.4. Görünürlük Faaliyetleri
1. T.C. Zafer Kalkınma Ajansının Görünürlük Rehberinde bulunan kurallar çerçevesinde 50*30
cm ebadında 2 adet tabela yaptırılarak herkesin görebileceği bir yere asılacaktır.
Bu proje daha önceki başka bir projenin devamı değildir.
2. Projenin Daha Önceki Başka Bir Projenin Devamı Olması Durumunda, Bu Projenin
Öncekinin Sonuçları Üzerine Nasıl İnşa Edileceği
3. Proje Büyük Bir Programın Parçası ise, Programa Nasıl Uyacağı veya Programla Nasıl
Koordine Edileceği
Bu proje ile Kütahya ilindeki 300 engelliye afet bilinci kazandırılacak, sonrasında oluşturulan
Engelli Veri tabanı ile algılayabilecek durumda olan engellilerin kendisine, algılayamayacak
olan engellilerin; onlara bakmakla sorumlu olan yakınlarına afet bilinci eğitimi verilecektir.
Sonrasında TR33 bölgesindeki diğer iller olan Afyon, Manisa, Uşak illeri ile yöntemler
paylaşılacak ve bölgede uygulanmasına destek verilecektir. Ve nihai olarak da Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı konu ile ilgili olarak bilgilendirilecek ulusal düzeyde Engellilere Afet
Bilincinin Kazandırılmasına öncülük edilecektir.
4.5 Proje Takibi ve İç/Dış Değerlendirme Prosedürleri
Proje, proje koordinatörü olarak Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinden
çözümleyici (bilgisayar mühendisi) tarafından takip edilecektir. Proje ekibi tarafından iş planı
ekinde verilen faaliyet planının uygunluğu kontrol edilecektir. Konuyla ilgili aylık denetimler
yapılacaktır. Mali konularla ilgili hak edişler kontrol edilecek ve hak edişlere uygun raporlar
hazırlanacaktır. Bu raporlar aylık toplantılarda değerlendirilecektir. Projede kaydedilen ilerleme
ve gerçekleşmeler ara ve nihai raporlar ile ajansa belirlenen dönemlerde sunulacaktır. Proje
harcamalarının usulüne uygun bir biçimde yapılması ve faturalandırılması ile ilgili hesapların
kontrolünden sorumlu bir muhasebeci Müdürlük bünyesinden görevlendirilecektir. Projede mali
konularla ilgili her türlü işlemlerden sorumlu olacaktır. Projenin toplam bütçesi 200.000,00
TL’nden az olduğu için dış mali denetim zorunlu olmayıp Ajans tarafından talep edilirse yeminli
mali müşavire denetleme yaptırılabilecektir. Ajansa belirli dönemler dâhilinde verilmesi gereken
raporlar hazırlanıp zamanında teslim edilecektir.
4.6 Çeşitli Aktörlerin Projedeki Rollerinin ve Katılımlarının Tanımlanması (Yerel Ortaklar,
Hedef Gruplar, Yerel Yönetimler, vs.) ve Bu Rollerin Onlara Verilmesinin Sebepleri
Hedef grup olarak seçilen kurumuzun çalışan personeli proje süresince yapılan faaliyetler
konusunda bilgilendirilecek ortak çalışma yapılması gerektiğinde proje ekibinde olmamasına
rağmen projeye katılımları sağlanacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde bulunan
Kütahya

İli

engelli

bilgilerinin

kurumumuzla

paylaşmayı

ve

bu

konuda

personel

görevlendirmesinden dolayı proje ortağı seçilmiştir. Milli Eğitim İl Müdürlüğünden iki zihinsel
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konusunda 4 kişi görevlendirecektir. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi
engelli eğitim modelinin hazırlanması ve eğitimlerinin verilmesi konusunda katkı sağlayacaktır.
Projede Kütahya İlinde engelli eğitim modelinin hazırlanabilmesi için bu konuda görevli olan
kurumlardaki

bütün

personelin

bilgilerini

aktarmaları

projenin

amacı

doğrultusunda

sonuçlanması açısından önemlidir.
4.7 Projelerin Uygulanması İçin Önerilen Temel Araçlar
* Kurumumuz ve proje ortaklarının kayıt ekleme ve sorgulaması için kullanılacak 15 kullanıcılı
Sunucu yazılım lisansı
* Verilerin depolanması ve kullanılabilmesi için gerekli 1 adet sunucu
* Verilerin sağlıklı korunabilmesi için gerekli 1 adet Harici yedekleme ünitesi
* Sunucu bilgisayarın muhafaza edilebilmesi için gerekli 1 adet Sunucu kabini
* Sunucu bilgisayarı kullanabilmek için gerekli 1 adet Monitör
* Kurum dışı eğitimlerde ışıldak taşınabilir olduğu durumlarda kullanılacak 1 adet Dizüstü
bilgisayar
* Engelli veri tabanının oluşturulması aşamasında verilerin girişi için kullanılacak 1 adet Masa
üstü bilgisayar
* Yapılacak eğitimlerde kullanılacak 1 adet Projektör ve ışıldak perdesi
* Projektörün taşınamadığı ve kurum dışı engelli eğitiminde kullanılacak 5 adet Tablet bilgisayar
* 60x180 cm ebadında tek taraflı taşınabilir olarak eğitimler sırasında projenin tanıtımı
sağlayacak afişlerin asılmasında kullanılacak 2 adet teşhir reklamlık
* 300x200 cm ebadında tek taraflı taşınabilir olarak eğitimler sırasında projenin tanıtımını
sağlayacak afişler asılmasında kullanılacak 1 adet Wall Banner (Baskı Dâhil)
* A4 boyutunda zikzak biçiminde taşınabilir olarak eğitimler sırasında projenin tanıtımında
kullanılacak olan broşürlerin yerleştirilmesinde kullanılacak 2 adet Portatif Broşürlük9 Süre ve
Faaliyet Planı: Projenin süresi 9 ay olacaktır.

Çizelge 1.10 Performans Göstergeleri

5. Beklenen sonuçlar ve öneriler
Bu proje sonucunda Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde engelli veri tabanına ait bir
program ve engelli türlerine göre hazırlanmış yeni engelli eğitim modelleri ortaya çıktı. Bunun
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ve engelli veri tabanına kayıt edilen engellilere olası afet öncesi eğitim verilerek afetlere hazır
olmaları sağlandı. Nihai yararlanıcı olan Kütahya ilindeki engelli veri tabanında kayıtlı eğitim
alamayacak düzeyde olan engellilerin ailelerine de afet bilinci eğitimleri verildi. Afet sırası ve
sonrasında onlara daha hızlı ulaşarak eşit hizmet alma hakkı kazandırıldı. Yine nihai yararlanıcı
olan Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sorumluluğu olan Kütahya halkına afet bilincini
kazandırmak görevini tam anlamıyla yerine getirebilmiş oldu. Yine nihai yararlanıcı olan Zafer
Kalkınma Ajansı’nda engellilere ait veri tabanı sayesinde bölgesi hakkında daha fazla veriye
sahip oldu.
Proje ortağımız olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görev yapan sosyal hizmet
uzmanının engelli eğitimi ve engelli aileleri ile iletişim konusunda tecrübeli olması projemizin
başarı ile tamamlanmasını sağlayacaktır.
Somut Çıktılar
1- Kütahya iline ait “Z-EVET” Engelli Veri tabanı,
2- Görme, İşitme ve Zihinsel Engelliler için hazırlanmış
3-500 elektronik kitap, 3. Görme Engelliler için hazırlanmış ve Braille alfabesi ile yazılmış 450
kitapçık,
4- Zihinsel ve işitme engelliler için hazırlanmış 3.000 kitapçık,
5- Ortopedik engelliler için hazırlanmış 5.000 kitapçık,
6- Engelliler ve engelli alileri için hazırlanmış 10.000 kitapçık, bilgi kartı ve afet planı broşürü,
7- Eğitim verilen 300 engelli. ¹ *İdrc2019.Eskişehir Teknik üniversitesi “Z-EVET” ENGELLİ
VERİTABANININ ve ENGELLİ AFET EĞİTİM MODELİ Ali Telli 1Ahmet Ali Artun 2, Nihan
Sezgin Doğrul 3, Uğur Tunca 4, Ercüment Kök5
Çarpan Etkileri: Bu projede Kütahya ilinde hazırlanan engelli veri tabanı ve yeni eğitim
modelinin ülkemizdeki diğer illerde de uygulanmasına örnek teşkil edecektir. Kütahya ilinde
kamu kurumlarının aralarında proje yürütme ve ortaklaşa bir konuda hareket etme anlayışının
yaygınlaşmasına öncü olacaktır. Kurumumuzun bu projeler ile kurum içindeki personele proje
hazırlama ve proje yürütme konusunda özendirilmesi sağlanmış olacaktır.
Mali Boyut: Kütahya ilinde yaşayan halka afet bilincinin kazandırılması; Kütahya İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü’nün görev kapsamında olduğu için projenin sürdürülebilirliği için gerekli mali
imkânlara sahiptir.
Kurumsal Boyut: Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün görevleri arasında Kütahya İlinde
yaşayan halkın afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak bulunmaktadır. “Z-EVET” Engelli Veri
tabanının Oluşturulması Projesi bitiminden sonra bu veri tabanının güncel tutulması kurum
personeli tarafından sağlanacaktır. Kurumumuzda çalışan personel bu veri tabanından
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sonrası veri tabanının güncellemesi ve engelli afet eğitimin sağlanması konusunda yeterli
teknik personel bulunmaktadır.
Politik Boyut: Bu proje sonucunda oluşturulan web tabanlı “Z-EVET” Engelli Veri tabanı
ilimizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ortak olarak kullanılabilecektir.
Günümüzde bu tür verilerin ortak olarak kullanılması yaygın değildir. Bu proje ile verilerin ortak
kullanılması ve etkin işbirliği ağlarının oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. Böylece bu
konudaki tutum ve davranışların değişmesi sağlanacaktır. Ayrıca TR33 Bölgesinde bulunan
Manisa, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile web tabanlı olan Engelli Veri tabanına ulaşılması
sağlanarak illerine ait engelli veri tabanlarını oluşturulması imkânı verilecektir. Projeden
sağlanan tecrübeler paylaşılarak engelli eğitiminin sağlanmasına yardımcı olunacaktır.
Görünürlük Faaliyetleri: Ajansın görünürlüğünü arttırmak amacıyla, Ajans desteğine atıfta
bulunulacak ve Ajans ile Kalkınma Bakanlığı logosu kullanılacaktır. Projenin başlaması ile
birlikte belirtilen kurallar çerçevesinde 2 adet tabela yaptırılacak ve Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğüne, kurumumuzun giriş bölümüne herkesin görebileceği bir yere asılacaktır. Proje
koordinatörü tabelaların yaptırılmasını ve uygun yerlere asılmasını sağlayacaktır. Ayrıca proje
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanarak kamuoyuna
duyurulacaktır. Eğitimlerde 2 adet teşhir reklamlık ve 1 adet duvar reklamlık ile projenin
görünürlüğüne katkıda bulunulacaktır. Projenin son haftasında proje kapanış programı
düzenlenerek projenin çıktıları kamuoyuna duyurulacaktır. Bu programda kullanılacak görsel
materyallerde Ajans desteğine atıfta bulunulacak ve Ajans ile Kalkınma Bakanlığı logosuna yer
verilecektir.

6. Tartışma
Proje kapsamında Kütahya ilindeki engelli eğitimini sağlayacak dokümanlar hazırlanacaktır.
Afet eğitimi için zihinsel ve işitme engelliler için görsel 3000 CD, görme engelliler için 500 sesli
CD hazırlanacaktır. CD’lerin üzerine ve CD kabına projeye uygun baskı tasarlanacaktır. Proje
kapsamında zihinsel ve işitme engelliler için 3000 broşür, görme engelliler için 450 adet Braille
alfabesi ile hazırlanmış afet eğitim kitapçığı, ortopedik engelli için 5000 afet eğitim kitapçığı,
engelli aileleri için 10000 adet afet eğitim kitapçığı, 10000 adet afet planı broşürü ve engellilerin
üzerinde taşıyabileceği kendilerini tanıtan bilgi kartından da 10000 adet bastırılacaktır Bu
faaliyetin çıktısı engelli afet eğitim modelinin hazırlanmasına yönelik görsel, işitsel yayınların
hazırlanmış ve baskısının yapılmıştır. Engelli eğitim dokümanlarının içeriği ve CD içine
yazdırılacak bilgiler proje ekibi tarafından tasarlanıp hazırlanacaktır. Bu faaliyet proje faaliyet
planının 2. ayı ile 5. ayı arasında baskı dâhil gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. ¹
Idrc2019.Eskişehir Teknik üniversitesi “Z-EVET” ENGELLİ VERİTABANININ ve ENGELLİ
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7. Sonuçlar
Yapılan araştırmalarda engelli bireylerin yaşadığı sorunlar ile karşılaştırılarak özellikle eğitim
konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması ve bireylerin yaşanılabilecek sorunlarla baş edebilme
yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Engelli bireyler yaşam ve çalışma alanları gibi zamanının çoğunu geçirdiği yapısal alanlarda
çıkabilecek salgın durumlara karşı hazır olması sağlanmalı ve bireylerin tahliyesini kolaylaştırıcı
çalışmalar yapılmalıdır.
Bireylerin engel durumlarının gözlemi iyi yapılmalı, yeni yapılacak araştırmalarda ortak
sorunların gündeme getirilmesi dışında daha kapsamlı ve engel türlerine odaklanarak sorun
odaklı çalışılması hedeflenmelidir.
Devlet tarafından daha kapsamlı yasalar çıkartılarakengelli bireylerin toplum içerisinde
kaynaşması ve pandemi sırasında sağlık, eğitim, gibi yaşamsal sorunların giderilmesi için
gerekliçalış taylar, sempozyumlar, kongreler düzenlenmelidir.
Topluma açık binaların, kamu kuruluşları ve kapalıalanların fiziki yapıları çıkartılacak
yönetmelikler ile kişive bireylerin toplumsal yapılarına uygun olarakdüzenlenmelidir.
Mevcut binalarda ve yeni yapılması planlanan binaiçerisinde genel pandemi güvenlik
önlemlerinin alınmasısağlanmalı ve özellikle pandemi zamanlarında özelyaşam alanları ve
korunma alanları oluşturulmalıdır.
Engelli bireyler üzerine, toplum
kitap,televizyon
pandemi

yayınları

anında

daha

gibi

yapısında bilinçlendirme çalışmaları arttırılmalı; dergi,

kamu

spotlarının

sayılarıarttırılmalıdır.Engelli

bireylere

hızlıulaşabilmek için GPRS tabanlı ağ sistemi oluşturulmalı ve

herhangi bir tehlike anında bireylere verilen sinyalalgılayıcı kumandalar sayesinde bireylere
daha hızlımüdahale edilebilmesinin çalışmaları yapılmalıdırlar. ¹ İ drc2019.Eskişehir Teknik
üniversitesi “Z-EVET” ENGELLİ VERİTABANININ ve ENGELLİ AFET EĞİTİM MODELİ Ali Telli
1 Ahmet Ali Artun 2, Nihan Sezgin Doğrul 3, Uğur Tunca 4, Ercüment Kök5
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PANDEMİDE GEBE OLMAK
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Özet
Gebe kadınlar, COVID-19 enfeksiyonundan gebe olmayanlarla aynı düzeyde etkilenmektedir. Ancak
gebelerin influenza ve SARS CoV gibi solunum yolu enfeksiyonlarında artmış hastalık ve ölüm riskine
sahip oldukları görülmüş olduğu için COVID-19 enfeksiyonu için gebeler riskli gruba dahil edilmektedir.
Gebelik döneminde COVID-19’un yönetimiyle ilgili dünya çapında Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar
kılavuz yayınlarken, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı tarafından bu kuruluşlar temel alınarak kılavuz
yayınlanmıştır. Gebelik, kadınlar için fizyolojik bir süreç olmakla beraber önemli biyolojik ve psikososyal
değişimlerin yaşandığı, stres ve anksiyete oluşturabilecek etkenlerle karşılaşma riskinin yüksek olduğu bir
dönemdir. Gebelikte stres ve anksiyete görülme durumu genel popülasyonla karşılaştırıldığında
artmaktadır (%3-5’e karşı %15-23). Gebeler pandemi süresince fiziksel sorunların yanında kaygı, korku,
depresyon ve uykusuzluk gibi çeşitli psikolojik sorunları daha yoğun yaşayabilmektedir. Genellikle ölüm
korkusu, aniden hastalanma, bebeğinin zarar görmesi, bebeğini görememe, emzirememe ve kucağına
alamama gibi durumlar buna sebep olmasının yanında sosyal mesafe önlemleri ve akrabalar ve topluluk
üyeleriyle sınırlı temas da gebelerin günlük yaşamdaki psikolojik sorunlar yaşamasına katkıda
bulunabilmektedir. COVID-19’un gebelik komplikasyonları üzerindeki etkiye ilişkin belirsizlik de gebelikteki
psikolojik sorunların daha da artmasına yol açmıştır. Pandemi sırasında uygulanan sokağa çıkma
yasakları rutin doğum öncesi kontrollerin birçoğunun da ertelenmesini gerektirmiştir. Özel grup olan
gebelere bu dönemde destek sağlanması, ruh sağlıklarının belirlenmesi ve gerekli danışmanlığın
yapılması, anne ve bebek sağlığı açısından önemlidir. Pandemi sürecinde gebeler salgından psikolojik
olarak en çok etkilenen grubu oluşturmuştur. Bu düşünceden hareketle çalışmada COVİD-19
pandemisinin gebeler üzerinde yarattığı psikolojik etkileri yapılan çalışmalar ve literatür ile değerlendirmek
amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: COVİD-19 ve gebelik, pandemi, gebelikte stres.
BEING PREGNANT IN A PANDEMIC
Abstract
Pregnant women are equally affected by COVID-19 infection as non-pregnant women. However, pregnant
women are included in the risky group for COVID-19 infection, as it has been observed that pregnant
women have an increased risk of illness and death in respiratory tract infections such as influenza and
SARS CoV. While organizations such as the World Health Organization have published guidelines around
the world regarding the management of COVID-19 during pregnancy, a guide has been published by the
Ministry of Health in Turkey based on these organizations. Although pregnancy is a physiological process
for women, it is a period in which important biological and psychosocial changes are experienced and the
risk of encountering factors that can cause stress and anxiety is high. The incidence of stress and anxiety
during pregnancy increases when compared to the general population (15-23% versus 3-5%). During the
pandemic, pregnant women may experience various psychological problems such as anxiety, fear,
depression and insomnia more intensely in addition to physical problems. In addition to the fear of death,
sudden illness, injury to the baby, not being able to see the baby, not being able to breastfeed and not
being able to hold it, social distance measures and limited contact with relatives and community members
can also contribute to the psychological problems of pregnant women in daily life. Uncertainty regarding
the impact of COVID-19 on pregnancy complications has also led to an increase in psychological
problems in pregnancy. Curfews imposed during the pandemic necessitated the postponement of many
of the routine prenatal checkups. Providing support to pregnant women, who are a special group, during
this period, determining their mental health and providing necessary counseling are important in terms of
mother and baby health. During the pandemic process, pregnant women constituted the group most
affected psychologically by the epidemic. Based on this idea, it was aimed to evaluate the psychological
effects of the COVID-19 pandemic on pregnant women with the studies and literature.

Keywords: COVID-19 and pregnancy, pandemic, stress during pregnancy.
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Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde etiyolojisi bilinmeyen SARS-CoV-2'nin (Severe Acute
Respiratory Syndrome-Coronavirus-2) neden olduğu yeni bir koronavirüs pnömoni hastalığı
(COVID-19) salgını ortaya çıkmıştır (Puertas-Gonzalez ve ark, 2021). COVID-19'un
başlangıcından birkaç ay sonra, Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından,
hastalığın tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle pandemi ilan edilmiştir (WHO,
2020).
COVID-19'un neden olduğu pandemi, çok sayıda kişinin ölümüne yol açmasının yanında,
bulaşma korkusu ve olumsuz sonuçları nedeniyle tüm yaş grupları ve sosyal sınıflar arasında
stres, kaygı, korku, endişe ve depresyon gibi ruhsal sıkıntılara neden olmuştur (PuertasGonzalez ve ark., 2021; Wang ve ark., 2020). Değişen çevre şartları nedeniyle doğal olarak
insanlar ruhsal durumlarında da değişimler yaşamışlardır. Sosyo-ekonomik durumuna
bakılmaksızın her yaş grubundan birey COVID-19 pandemisinden etkilenmiştir. Bununla
birlikte, fiziksel olduğu kadar psikolojik bozukluklar da değişik toplumlarda farklılık
göstermektedir. Kadınlar ve çocuklar, herhangi bir afet ya da pandemi durumunda

en

savunmasız grup olarak kabul edilmektedir (Singh, 2021).
Gebelikte yaşanan stres ve anksiyete, afet dönemlerinde ya da diğer zamanlarda, erken
doğum, düşük doğum ağırlığı ve bebek sağlığı sorunları için önemli risk faktörleridir. Hem kadın
sağlığı hem de çocuk sağlığı üzerinde uzun süreli etkileri olabilmektedir (Nowacka ve ark.,
2021).
Pandemiler psikolojik dayanıklılığı negatif olarak etkileyerek bireylerin, yüksek seviyede stres
yaşamalarına yol açabilmektedir. Anksiyete, herhangi bir stresli duruma yaygın olarak verilen
bir tepkidir. Gebelik sırasında fiziksel ve psikolojik değişikliklerin yanında gebelerin stres ve
anksiyete yaşama durumları gebelik öncesine göre daha yüksek düzeyde olmaktadır. Gebelikte
anksiyete bozukluğu prevalansı gelişmiş ülkelerde %10 ve gelişmekte olan ülkelerde ise
%25'tir. Gebelik sırasında kadının anksiyete semptomları yaşaması, olumsuz obstetrik ve
gelişimsel sonuçlar için bağımsız bir risk faktörü olarak ortaya çıkabilmektedir. Gebelikte
yaşanan anksiyete, doğum sonrası depresyon görülme riskinin artması ve olumsuz anne-bebek
bağlanması gibi annenin ruh sağlığı sorunları yaşamasına ve doğum süresinin uzamasına,
erken doğum, fetal gelişme geriliği gibi obstetrik komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu
nedenle, COVID-19 pandemisi gebelerin stres ve anksiyete düzeylerine gebelik özelliklerine
göre farklılık gösterebilecek olumsuz etkiler olarak yansıma özelliği yüksek bir durumdur
(Mappa ve ark, 2020).
Sosyal mesafe ve karantina sırasında gebelerin takibi ve bakımı, ele alınmayan özel ihtiyaçları
nedeniyle zorlaşmıştır. Hassas bir grup olarak kabul edilen gebeler, bu değişen çevresel
durumlarından büyük ölçüde etkilenmiştir. Çevresel koşullar, anne ve yenidoğan sağlığını
olumsuz etkileyebilmektedir. Gebelikte anksiyete veya depresyonun ortaya çıkması, sadece
kadının ruh sağlığını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda doğum sonrası bozukluklar için de
önemli bir risk faktörüdür ve fetüsü de etkilemektedir (Singh ve ark., 2021). Literatürde doğum
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doğum sonrası psikolojik sorunlarının devam ettiği belirtilmektedir (Heron ve ark., 2004).
Pandemi, gebeler için kendilerinin, bebeklerinin ve aile üyelerinin sağlığıyla ilgili endişe ve
korkularının daha yoğun yaşanmasına neden olmuştur. Gebe kadınların ruh sağlığı üzerindeki
etkisinin altında daha çok, hastalığa yatkınlık, fetüse veya yenidoğana hastalığın geçişi ve
enfekte gebe kadınların hastalığının yönetimi ile ilgili belirsizlik bulunmaktadır. Bu nedenle de
pandemi döneminde kadınlar için gebelik ek bir yük olarak düşünülebilmektedir. Gebelikte
yaşanan normal stresin üzerine pandemi süreci de eklendiğinden gebelerin rehberlik ve
danışmanlığa olan ihtiyacı bu dönemde daha da artmıştır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının
pandemi döneminde gebeleri psikolojik desteklemeleri ayrı bir önem kazanmıştır (Çağlar ve
Yeşittepe Oskay, 2020; Zhang ve Ma, 2021).
Gebelik ve COVİD-19 Yönetimi
Fizyolojik değişiklikler nedeniyle gebelik, kadınların viral enfeksiyonlara karşı savunmasını
düşürmekte ve bağışıklık sistemini baskılamaktadır. Gebelik döneminde influenza ve diğer
solunum yolu enfeksiyonlarına karşı hastalık ve ölüm riskinin arttığı bilinmektedir. Bu nedenle
gebeler COVID-19 açısından riskli grup olarak kabul edilmektedir (Abiç ve ark., 2021).
Allotey ve ark. (2020)’nın 192 çalışmanın ele alındığı örneklem büyüklüğünün fazla olduğu
sistematik derlemesinde, gebe kadınların üreme çağındaki gebe olmayan kadınlara oranla
daha fazla yoğun bakım ünitesine kabul edilme ve solunum cihazına bağlanma oranlarına sahip
oldukları görülmüştür. Ayrıca önceden var olan hastalıklar, beyaz olmayan etnik köken, kronik
hipertansiyon, önceden var olan diyabet, anne yaşının ileri ve vücut kitle indeksinin fazla
olması, gebelikte şiddetli COVID-19 için risk faktörleri olarak belirtilmiştir. COVID-19'lu
gebelerin, COVID-19'u olmayanlara göre erken doğum yapma olasılığının daha yüksek olduğu,
anne ölümü ve kendilerinin ve bebeklerinin yoğun bakım ünitesine kabul edilme oranlarının
daha fazla olduğu sonucuna da varılmıştır. Liu ve ark. (2020) gebeliklerinin son döneminde
COVID-19 tanısı alan gebelerle yaptıkları çalışmada, 13 gebeden üçünde fetal distres, birinde
erken membran rüptürü geliştiği, bir gebenin de erken doğum eylemi nedeniyle acil sezaryena
alındığı bulgulanmıştır. Zhu ve ark. (2020) da COVID-19’lu dokuz gebeden altısında fetal
distres geliştiğini bildirmişlerdir. Ellington ve ark. (2020) da, ABD’de üreme çağındaki büyük bir
hasta grubu ile yaptığı çalışmada COVID-19 pozitif olan gebe kadınların, COVID-19 pozitif olup
gebe olmayan kadınlara oranla ciddi hastalık riskinin, hastaneye yatış oranının, yoğun bakım
ünitesine yatış ve solunum cihazına bağlanma oranının daha yüksek olduğunu saptamışlardır.
Çalışmada, gebe ve gebe olmayan kadınlar arasında ölüm oranları açısından bir fark
bulanamamıştır.
Pandemi döneminde sağlık hizmetleri uygulamaları devam etmekle birlikte acil ve riskli
durumlar hariç sağlık kuruluşlarına başvuru önerilmemektedir. Bu dönemde gebelik
kontrollerinde gebeliğin 16. haftasından başlanarak 40. haftasına kadar altı izlemle
sınırlandırılması önerilmektedir. Bu kontrollerin ise; 16. haftaya kadar bir ziyaret, 18-25. haftalar
arası, 28-31. haftalar arası, 32-38. haftalar arası, 38. haftada ve 40. haftada altıncı ziyaret
şeklinde gerçekleştirilmesi önerilmiştir (RCOG, 2020). Ayrıca takip sıklığını azaltmak için
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testi ve aşı gibi bazı uygulamaların birlikte yapılması sağlanmalıdır (Desticioğlu ve Yavuz,
2020). Pandemi döneminde sürekli yapılan uygulamalarda yapılan değişiklikler, sağlık
sistemine karşı güven eksikliği, medyadaki hızlı değişen çelişkili yorumlar, olağanüstü haberler
vb. gebelerde yoğun bir stres ve korku yaşanmasına neden olmuştur (Mizrak Sahin ve Kabakci,
2020).
Gebeliğin doğal seyrinde yaşanılan duygusal değişiklikler pandemi nedeniyle daha farklı
seyrederek gebelikte yoğun stres ve anksiyeteye yol açmıştır. Kargın ve ark. (2021) 105 gebe
ve 307 gebe olmayan kadının karşılaştırıldığı çalışmalarında, gebe olanların gebe olmayanlara
kıyasla COVID-19 fobisi istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Çalışmada
gebelerin bebeklerinin sağlığı ve geleceği konusunda korktuklarının düşünülebileceği fakat
pandemi döneminde korkunun fobi boyutuna geçtiğinin görüldüğü sonucuna varılmıştır. Demir
ve Kılıç’ın (2020) 177 gebe ile yaptığı çalışmada pandemi dönemine bağlı gebelerin anksiyete
düzeylerinin daha yüksek ve COVID-19’a bağlı ölüm korkusunun fazla olduğu belirlenmiştir.
Mizrak Şahin ve Kabakci (2020) tarafından 15 gebe ile yapılan niteliksel bir çalışmada;
koronavirüs salgınının gebeler üzerinde kaygı, sıkıntı ve korku yaratma konusunda güçlü
potansiyeli olduğu, gebelerin doğum öncesi bakım beklentilerinde sorunlar yaşadıkları
saptanmıştır. Pandemi öncesi (n=100) ve pandemi dönemi (n=100) toplam 200 gebe ile yapılan
başka bir çalışmada ise; COVID-19 pandemisi sırasında gebe kadınların psikolojik sağlıklarının
kötüleştiği saptanmış olup, pandeminin gebelerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği ve bununla
ilgili bilişsel davranışçı terapiler yapılması gerektiği önerilmiştir (Puertas-Gonzalez ve ark.,
2021). Wu ve ark. (2020) tarafından Çin’de gerçekleştirilen, COVID-19 salgını öncesi ve
sonrasındaki gebelerin karşılaştırıldığı çok merkezli kesitsel çalışmada, salgının ilanı sonrası
değerlendirilen gebelerin anlamlı şekilde daha yüksek kaygı seviyelerine ve daha yüksek
oranda depresyon semptomlarına sahip oldukları görülmüştür.
Gebelikte Aşılama
Gebelikte inaktif ve mRNA aşılarının uygulanmasına yönelik sonuçlara göre gebelere aşı
uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren
her dönemde yapılabilmektedir. COVID-19 aşılarını, Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık
Kontrol ve Korunma Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ve
Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Birliği (American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG)) gebeler, emzirenler ve gebelik planlayanlara, önermektedir. Gebelikte
aşılanma ile enfeksiyona yakalanma riski azalmakta, kordon kanı ve anne sütüne koruyucu
antikor geçişi olmaktadır (www.covid19.saglik.gov.tr, 2021).
COVID-19 ve Doğum
COVID-19 tanısı almış bir gebenin doğum şekli gebeliğin durumu, anne ve bebek sağlığı göz
önüne alınarak değerlendirilmelidir. Anneden bebeğe bulaşma olduğuna yönelik bir kanıt
bulunmadığı için normal doğum yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. Doğum sırasında
annede ateş, kandaki oksijen düzeyi, solunum sayısı, nabız, tansiyon ve fetüsün durumu sık
sık takip edilmesi gerekmektedir. Kadının istediği bir refakatçi tarafından destek alması,
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oranını azaltmaktadır. Bu nedenle COVID-19 hastalık belirtisi olmayan bir refakatçinin doğum
sürecinde gebeyle birlikte kalarak destek vermesi için izin verilmelidir (Çağlar ve Yeşittepe
Oskay, 2020).
SONUÇ
Gebelikte değişen fizyoloji nedeniyle kadın vücudu Covid-19’a karşı daha savunmasız durumda
olmaktadır. Bunun en önemli nedenleri gebeliğin bağışıklık direncini düşürmesi ve hastalığın
zaten gebelikte artan yük altında olan akciğerlerle kardiyovasküler sistemi tutmasıdır. COVID19 virüsünün düşük yapma, erken doğum riski, fizyolojik gelişim anomalileri veya rahim içi
bulaşma riskinin arttığına yönelik kanıtlar sınırlıdır. Virüsün emzirme yoluyla bulaştığını
gösteren kanıtlar da bulunmamaktadır, ancak bu konularda araştırmalar devam etmektedir
(Spiniello ve ark., 2020).
Pandemi döneminde, gebelikte fizyolojik ve psikolojik olarak değişim yaşayan kadınların gebe
olmayanlara göre bir çok açıdan daha fazla etkilendikleri görülmektedir. Gebelik ve doğumda
COVID-19’un tanısı, tedavisi ve korunma yöntemleri diğer hastalarda olduğu gibidir. Gebelerde
de bulaşı önlemek için sosyal izolasyona, maske kullanımına ve hijyen önlemlerine dikkat
edilmesi gerekmektedir. Pandemi döneminde gebelerde doğumun sağlıklı koşullarda
gerçekleşmesi, yenidoğan bakımı ve emzirme gibi temel konular hakkında gerekli hizmetlerin
verilmeye devam etmesi önemlidir. Anne ve bebekte oluşabilecek komplikasyonlar açısından
gebeler sıkı takip edilmelidir. Kısa süre içinde ortaya çıkması ve hızla yayılması nedeniyle
özellikle gebeler üzerinde stres yaratan COVID-19 hastalığına ilişkin psikolojik destek
sağlanması önemli bir konudur. Pandemi döneminde gebeler için tıbbi bakım ve izlemin
yanında gebeler stres, anksiyete, korku vb. gibi ruhsal belirtiler açısından değerlendirilmeli ve
psikolojik destek sağlanmalıdır.
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Özet
Siber suçlar ya da bilişim suçları, çağdaş iletişim araçları (bilgisayar, cep telefonu) ile
internet teknolojisini kullanarak gerçekleştirilen yasalara aykırı işlemlerdir. Bunlar
bilişim sistemlerine girme, bozma ve değişiklik yapma, banka veya kredi kartı
hesaplarında yolsuzluk yapma gibi boyutlar taşır. Ancak bu suçun sistemlere karşı
değil, doğrudan şahısların şahsi hesaplarına müdahale ile de gerçekleştirilen bir
boyutu vardır. Bu yönüyle bakıldığında, sosyal medya temel bir faktör olarak devreye
girer. Günümüzde bu kanal kullanılarak gerçekleştirilen birçok suçun, doğrudan
kadınlara yönelik olduğu görülmektedir. Bilişim suçları olarak inceleyeceğimiz bu
başlıklar, cinsel taciz, şantaj, hakaret, tehdit, fuhuşa teşvik ya da aracılık,
müstehcenlik, intihara yönlendirme suçları olarak özetlenebilir. Salgın dönemi tüm
dünyada kişiler arası doğrudan iletişimin kesilmesi ile internet iletişiminde bir patlama
yaşanmasına yol açmıştır. Yalnızlık, yalıtılmışlık, hayatta kalma korkusu gibi
psikolojik baskıların da etkisiyle mağdur kesimin biraz daha suça açık hale
gelmesiyle, bu tür suçlarda da artış görülmektedir. Çalışma, Covid 19 sürecinde
kadına yönelik siber suçların türü ve yoğunluğunda ortaya çıkan dönüşümü incelemeyi amaçlamaktadır.
Pandemi koşullarının gereği olarak literatür taraması, resmi raporlar, basın bültenleri gibi kayıtların
taraması ile dünya ve Türkiye örneklerinin irdelemesi gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlara göre,
üniversitelerin sosyal hizmet, sosyoloji, bilişim teknolojileri gibi alanlarındaki eğitimlerde bu hususa özel
bir yer verilmesi gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siber suç, pandemi, kadın, eğitim
Giriş
İnternet, bilişim sistemlerini birbirine bağlayan ağlardan meydana gelen her türlü ağın adıdır.
Günümüz toplumu iletişim açısından hemen tamamen internete bağlı durumdadır ve internette
bağlı kalınan zaman süresi giderek artmaktadır. Bu süre, her türlü alışveriş, araştırma, sohbet
gibi birçok amaç için kullanıldığından, kişisel işlemlerin tümü ortama kayıtlıdır. Bu kayıtların
kötü niyetli kişiler veya yazılımlarla elde edilmesi, her türlü zarar verici işleme yol açabileceği
gibi sosyal medyanın olanakları suiistimal edilerek kişiliklere dönük zarar verici pek çok saldırı
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adlandırılan bir

ortamda gerçekleşse de diğer tüm

suçlar kadar somut zararlar

yaratabilmektedir. Yaygın kullanım ağlarına bağlı olarak artan ve teknolojik gelişimlere paralel
olarak da çeşitlenen suçlar, ülkelerin hukuk sistemlerinde tanınmaktadır. Ancak kamuoyu
tarafından bir suç olarak bilinmedikleri için yeterince şikayet konusu olmadıkları ve
raporlanmadıkları anlaşılmaktadır.
Bilişim suçları pek çok başlığı içermektedir ve kadınlar bu suçlarda eşit olarak zarar görmekle
birlikte, bilişim suçlarının ağırlıklı olarak kadınları hedef alan ayrı boyutları olduğu da
görülmektedir. Bu suçlar,
İstenmeyen cinsel içerikli e-postalar ve mesajlar gönderme ya da talep
etme;
Kişisel bilgiye ulaşma, gözetleme, mobbing,
Görüntüde yer alan kişinin rızası olmaksızın cinsel içerikli fotoğraflarını
veya videolarını internet ortamında yayınlama (intikam pornosu);
Başka kimliğe bürünme, avlama şantaj, tehdit, nefret söylemi, küfür,
hakaret, hedef gösterme, fuhuşa teşvik ya da aracılık, müstehcenlik,
intihara yönlendirme suçlarının dijital ortam vasıtasıyla gerçekleştirilmesi
olarak özetlenebilir.
Kadına karşı şiddetin tüm önlemlere karşın azaltılamadığı bir periyotta,
Covid 19 pandemi dönemiyle gelen şiddet artışına siber suçlar da
eklendiğinde, kadın üzerindeki baskının giderek arttığı görülmektedir. Bu çalışma, sözkonusu
artışa değinerek, kadınlara karşı siber suç konusunda eğitim programlarına ek yapılmasının
önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
Kadına Yönelik Bilişim Suçları Rapor ve Araştırmaları
Son dönemde siber suçlarla ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Kadınların
çevrimiçi şiddete maruz kalma olasılığının 27 kat fazla olduğu
bulgulanmıştır. Bu veri 2019 yılı BM “Kadınlara ve Kız Çocuklarına
Yönelik Siber Şiddet - Dünya Geneli Acil Eylem Çağrısı” raporundaki
verilere dayanmaktadır (WHO, 2021).
İnternetin artan erişimi, mobil bilgilerin hızla yayılması ve sosyal
medyanın yaygın kullanımı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddetin (violence against
women and girls) (VAWG) potansiyel olarak önemli ekonomik ve toplumsal sonuçları olan ve
büyüyen bir küresel sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE), tüm AB politikalarında ve bu politikalara bağlı olarak
şekillenen çıkan ulusal adımlarda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması için kurulmuş
olan Avrupa Birliği'nin özerk bir organıdır. Bu enstitü tarafından yapılan, kadınlar ve kız
çocuklarına karşı şiddet (violence against women and girls) (VAWG) araştırması, her üç
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kadından birinin 15 yaşından beri zaten bir tür siber şiddet mağduru
olduğu sonucunu vermiştir (EIGE, 2017).
Suçun tanımı ülkelere ve farklılaşan deneyim çeşitliliğine bağlı olarak
değiştiğinden henüz yasal açıdan güçlü bir korumanın bulunmadığı
anlaşılan bu içerikteki birçok vaka, rapor dahi edilmemektedir. Bu durum
gerçek verilere ulaşmayı zorlaştırmaktadır.
Yine Temel Haklar İçin Avrupa Birliği Ajansı FRA (European Union
Agency for Fundamental Rights) tarafından 28 Avrupa Birliği ülkesinde
gerçekleştirilen 2014 tarihli “kadına karşı şiddet” raporuna göre, araştırma
tarihinden önceki 1 yıl içinde, kadınların yaklaşık %14'ü, sürekli olarak rahatsız edici veya tehdit
edici telefonlar veya siber takip olarak nitelenen mesajlar almıştır. 18-29 yaşındaki tüm
kadınların %4'ü siber tacize uğrarken, yaşa bağlı olarak suçla karşılaşma azalmaktadır. 30-44
yaş arasında %2, 45-59 arasında 1 ve 60 yaş ve üzeri kadınlarda oran %0.3 olmuştur. Bu
mağduriyetin %9’u kadınların önceki partnerlerinden gelirken, %7’si tanıdığı, %8’i ise
tanımadığı kişilerin ısrarlı takibine uğramıştır. Takipçinin erkek olduğu durumlar %63, kadın
vakaları %7 olmuş; %22’sinde takipçinin cinsiyeti anlaşılamamıştır (FRA, 2014: 81, 85).
Kadına Yönelik Siber Suçların Unsurları, Ortamları ve Türleri
M.S. 1900’de Yunanlı bir sünger avcısının bulduğu ve M.Ö. 100 civarında Girit yakınında
Antikythera Adası’nda batmış olan Antik Yunanistan gemisi enkazından çıkan laptop
büyüklüğündeki küçük kutudan beri bilişim teknolojisi pek çok ilerleme kaydetmiştir (Singer,
61). Ancak

bilinen ilk mekanik analog bilgisayar sonrası, bilgisayarlar bugün insanlığın

vazgeçilemez bir yaşam aracı olmuştur. Giderek daha bireyselleşen insanın en önemli tutunum
dalı ise sosyal medya ile gelen sanal iletişim ortamıdır. Bu ortam birçok duygusal ve fiziksel
gereksinimize yanıt üretebilirken, kötüye kullanım açısından da uygun bir rol üstlenmektedir.
Medyanın Rolü
Siber suçların temel ortamı olan medyanın gelişmesi ve dijital erişim kanallarının çoğalması,
suçların çeşitliliğini de artırmaktadır. Her insan arkasında hayatta yaptıklarının izlerini bırakır.
Günümüzden bunlar çoğunlukla kredi kartı alımları ve banka işlemlerinden, cep telefonu
aramaları ve e-postalara kadar dijital kayıtlardır. 324Bu kayıtların izlenmesi ve kötüye
kullanılması olaylarıyla sık karşılaşılmaktadır
İnternet öncelikle zihinsel coğrafyamızı 96 değiştirmiş, genişletmiştir ve medyanın gelişmesi,
geleneksel biraradalık kamusallığından oldukça farklı olan yeni kamusallık biçimleri yaratmıştır.

Drucker (2002: 18) “zihinsel coğrafya”nın değişimi sürecini, sanayi devriminde demiryollarının yarattığı
değişimle başlatır. Demiryolları zihinlerimizdeki coğrafyayı alabildiğine genişletmiştir, bugün internetin
yaptığı da ölçeğin küresel boyuta ulaşmasıdır.
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192).
Özel hayatlar ise talk şovlar ve realite TV’lerdeki içini dökmeler ve yakarışlarla, TV, Facebook
veya Twitter’da siyasetin kişiselleştirilmesi ile özel meseleler haline gelmiştir. Ayrıca kitlesel
medyada örneğin gazeteler ve TV programları sürekli web sitelerine referansta bulunduğu ve
de tam tersi de geçerli olduğu için yeni ve eski medya arasında giderek daha çapraz referans
ve çapraz üreme gerçekleşmektedir. Özetle kamusal mekân hiç olmadığı kadar zenginleşmiş
ancak eskisine kıyasla çok daha fazla özelleştirilmiştir (Van Dijk, 2012: 264-266).
Bu tür bir kamusallık bir yandan mahremiyetin ortadan kalkmasını sağlarken, bir yandan da
kişilerin, sosyal medya üzerinden kendilerine önerilen basit avantajlar karşılığında özel
verilerinin kullanımına istemli istemsiz izin vermeleriyle de genişlemektedir. Harari (2018: 85)
bu durumu, ne yaptığının farkında olmadan koca toprakları üç beş renkli boncuk ve ıvır zıvır
karşılığında Avrupalı emperyalistlere satan Afrika ve Kuzey Amerika yerlilerinin durumuna
benzetmektedir. Verilerin kolaylıkla yabancıların erişilebilirliğine sunulması, kötü niyetli kişilerin
kullanabilecekleri büyük bir güvenlik zafiyeti yaratmaktadır.
Mahremiyetin Yitimi: Özgürlük ve özgünlük baskısı altındaki yeni toplum, “mahremiyet”i bir
değer olarak yitirmiş görünmektedir. Bu sadece bilişim ağlarının gözetleyici büyük
kamerasından kaçamamakta değil, gönüllü olarak “görünürleşmek” çabasında olan yeni insan
modelinde de mevcuttur. Web sitelerinin ağları arasında dolanırken ne kadar çalıştığımızı ne
kadar eğlendiğimizi, baskın amacımızın ne olduğunu bilmek kolay değildir. “Temmuz 2006
itibariyle internette 50 milyon blog’un sayıldığı ve son hesaplamalara göre, ortalama olarak
günde 175.000 adet yeni blogun bunlara eklendiği gerçeğinden hareket ettiğimizde, çok sayıda
blogu inceleyen Jon Lancaster’ın rapor ettiği gibi tüm bloglar tarafından paylaşılabilecek özellik
şudur: Utanma duygusunun olmadığı bir içtenlik ve açıksözlülükle en özel ve mahrem
maceraların sergilenmesi” (Bauman, 2008: 114-115). Bu sergileme, doğal olarak suistimalcilere
de kapı aralanması sonucunu doğurmaktadır.
Google’da ve diğer arama motorlarında yapılan aramaların dördünden birinin pornoyla ilgili
olması, Almanya, Hindistan gibi ülkelerde çevrimiçi pornografinin yasaklanmasını getirmiştir
(Vise & Malseed, 2005: 223-224). Buna karşın sözkonusu ilginin sanal ortam suçlarındaki
cinsellikle ilişkili yaklaşımlara da yansıdığı açıktır.
Medya Bağımlılığı: Medya kullanımının yol açtığı ikinci temel sorun ise bağımlılıktır. Bauman
(2010: 11), New York Üniversitesi’nde Profesör Jonathan Zimmerman’ın araştırmasında, her
dört Amerikalı gençten üçünün boş vakitlerinin her dakikasını, Facebook ya da Myspace gibi
internet sitelerindeki sohbet odalarında geçirdiklerini belirtmekte ve günümüzün yeni
uyuşturucularının, bağımlılık yaratan, internetteki sohbet odaları olduğuna dikkat çekmektedir.
Yazar ayrıca, Chronicle of Higher Education’ın internet sitesinde, bir ayda 3,000 mesaj
göndermiş genç bir kızın hikayesine değinerek, “günde ortalama yüz mesaj veya uyumadığı
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basmaktadır.
Sosyal Medya Saldırganlığı: Siber suçların önemli bir bölümü sosyal medyada
gerçekleşmektedir. Karşı tarafı küçük düşürme ve saldırma amacıyla yapılan davranışlar,
“sosyal medya saldırganlığı” olarak değerlendirilmektedir. Sosyal medyada bir olayı, kişiyi ya
da paylaşımı hedef gösteren paylaşımların geniş kitlelerce yapılması ise “linç” olarak
adlandırılmaktadır. “Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama
ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya
platformlarında gerçekleştirilen linçlerde; linç edilen paylaşım, kişi ya da kurumlara karşı
hakaret, tehdit gibi durumlarla sıklıkla karşılaşıldığını” belirtmektedir. Dijital platformlarda karşı
tarafı utandırmak ve kişi ya da
kurumları hedef gösteren doğruluk
payı

bulunmayan

haberleri

paylaşmak,

görüntü

manipülasyonları

yapmak,

dalga

geçmek şeklindeki fiillerin bir şiddet
türü olduğu açıktır. Gençler üzerinde
psikolojik sorunlar, üzüntü ve utanç
yaratan bu fiiller, intihara bile yol
açabilmektedir (TRT, 2020).
Suçun

sanal

ortamda

işlenmesi,

yıkıcı

etkisini

azaltmamakta,

aksine

daha

da

yoğunlaştırmaktadır. Dijital şiddet mağduru bir kadın durumu açıklarken şöyle demektedir:
“Dijital şiddet (diğer şiddet türlerinden) daha kötü inanın. Ben o adamın beni dövdüğünü
saklayabildim. İki gün odadan çıkmadım, yüzüm iyileşti. İnsanlar duymadı. Bir acıyı, bir rezilliği
kendi kendinize yaşamak var, bir de toplumla yaşamak var. Dijital şiddette benimle beraber
herkes dahil oldu, herkes acı çekti." (BBC, 2020).
Suçu işleyenler açısından konuya bakıldığında ise psikiyatrist ve psikoterapist Prof. Dr. Kemal
Sayar’a göre: “sosyal medya kullanımının artması sonucu, insanların sosyal medyada daha
fazla kişinin yaşantısına tanık olmasıyla kıskançlıklar ve kendini eksik hissetme duygusu bu linç
kültürünü daha da artırmaktadır.”
(TRT, 2020).
Türkiye’de İnternet Kullanımı ve
Dijital Şiddet Araştırmaları
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TÜİK (2021) Hanehalkı Bilişim Kullanım Araştırması’na göre:
İnternete erişim imkanı olan hane oranı %92,0 olmuştur. Bu oran geçen yıl %90,7 idi.
İnternet kullanan bireylerin oranı %82,6 olmuştur. Bu oran, bir önceki yıl %79,0'dı.
İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde %87,7 ve kadınlarda
%77,5 olduğu görülmüştür.
Siber Şiddet Araştırmaları
İnternet kullanımı yoğunluk artışına bağlı olarak çoğalan
siber şiddet olayları, birçok kurumun araştırmalarına konu
olmaktadır. Google Türkiye, 2020'de ‘Online Şiddetle
Mücadele ve Farkındalık Atölyesi’ isimli online etkinlik düzenlemiştir. İçeriğini Kadın Öz
Savunma Akademisi'nin 97 hazırladığı çalışmada, Sosyal Medya Uygulamaları, Güvenlik
Taktikleri, Online Şiddete Mücadelede Hukuki Yollar, Psikolojik Sağlamlık, Online’da Bireysel
Olarak Güvenli Kalma Yolları ve Online Şiddetin Psikolojik Etkileri başlıkları yer almıştır
(Webrazzi, 2020). Kadın Öz Savunma Akademisi'nin hazırladığı çalışmaya göre, “Kadınların
yüzde 50'si çevrimiçi taciz nedeniyle fiziksel güvenlik endişesi yaşamaktadır. Çevrimiçi
istismara maruz kalan kadınların yüzde 8'i bilinçli olarak
çevrimiçi hayatta varlıklarını kısıtlamak ve yüzde 75'i
sosyal medya alışkanlıklarını değiştirmek zorunda
kalmaktadır” (Habertürk, 2020).
Cinsiyetin Şiddete Yönelik Tutumla İlişkisi
Gençler

arasında

yapılan

araştırmalarda

erkeklerin daha fazla siber zorbalık yaptıkları
saptanmış, bu sonucun cinsiyetin şiddete yönelik
tutumla ilişkisini de örnekleyen bir tutum olduğu görülmüştür (Peker vd, 2018: 185-206). Kız
çocuklarının internet kullanımının erkeklerden daha çok denetlenmesi de bir faktör olarak
değerlendirilebilir. Yetişkin kadınlarda siber zorbalık yoğunluğu ise mesleki farklılıklara bağlı
olarak değişebilmektedir. Kadın öğretmenlerle ilgili bir araştırma yoğun maruziyet rakamları
sunmamaktadır (Alanoğlu ve Karabatak, 2020: 45-70). Ancak bu veri, öğretmenlerin sorun
çözümünde doğrudan iletişimi tercih etmeleri, suistimaller konusundaki farkındalıkları, öğrenci

Kadın Öz Savunma Akademisi, kadınların mental ve fiziksel güçlenmesi için faaliyet gösteren bir sosyal
girişimdir. Akademi 2018 Mayıs’tan beri, kadın gruplarına yönelik güçlendirme ve öz savunma atölyeleri
düzenlemektedir (Kadın Öz Savunma Akademisi, 2021).
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gibi nedenlere bağlı olabilir.

Covid 19 Sürecinde Siber Suçlar
Salgın dönemi tüm dünyada kişiler arası doğrudan
iletişimin kesilmesi ile internet iletişiminde bir patlama
yaşanmasına yol açmıştır. Yalnızlık, yalıtılmışlık, hayatta
kalma korkusu gibi psikolojik baskıların da etkisiyle
mağdur kesimin biraz daha suça açık hale gelmesiyle,
bu tür suçlarda da artış görülmektedir. Kapanma dönemiyle gelen yardım ve destek taleplerinin
dijital ortama taşınması zorunluluğu, dijital erişilebilirliği de kısıtlı olan kadınlar için ayrı bir
handikap yaratmıştır. “Ayrımcılığın çoklu formları”na yeni bir katman ekleyen bu mağduriyet de
ayrıca kaydedilmelidir.
“Yardım ve desteğe erişim konusunda, teknolojinin toplumsal cinsiyete dayalı yarattığı
eşitsizlik nedeniyle, birçok ülkedeki kadınlar, özellikle de ayrımcılığın çoklu formlarına maruz
kalanlar, mobil telefona, bilgisayara veya internete erişimde de sıkıntılar yaşamışlardır.
Europol’e göre, çocuk istismarına yönelik online faaliyetler, eve kapanma sürecinde artmıştır.
Milyonlarca kadın bu süreçte video-konferansı iş veya ders için sıklıkla kullanmakta ve çeşitli
medya kaynaklarında belirtilen verilere göre, farklı online taciz biçimleri de yaygınlaşmaktadır
(Takip, cinsel taciz, cinsel trolleme gibi). Örnekler arasında, bir telekonferansa bağlanmaya
çalışırken talep edilmeden gönderilen pornografik videolar da” bulunmaktadır (ISIG Meclisi,
2020).
Koronavirüs salgınının evlerde teknoloji kullanımını artırmasıyla, dijital şiddet de gittikçe daha
fazla bir şekilde gündeme girmektedir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2021 Nisan
ayı raporu verileri, dijital şiddet şikayetiyle başvuruların arttığını ve tüm ihbarların yüzde 11'ini
oluşturduğunu göstermektedir. Raporda medya kullanımı nedeniyle nedeniyle işlenen bir
cinayet örneğine de yer verilmektedir. Buna göre Kayseri’de yaşayan bir kadın, eskiden evli
olduğu kişi tarafından sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar bahane edilerek bıçaklanarak
öldürülmüştür (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021).
Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, Birleşmiş Milletler
raporuna paralel olarak kadına yönelik şiddetin Türkiye’de de arttığını göstermiştir. 3-8 Nisan
2020 tarihlerinde 28 kentte yaşayan 1873 kadının katılımı ile yapılan araştırmada:
‘Sizce Karantina Süreci Kadına ve Çocuğa Şiddeti Tetikliyor mu?’ sorusuna; %45,9’u Evet,
%36,9’u Kısmen, %17,2’si Hayır şeklinde yanıt vermişlerdir. Böylece %87 oranında şiddet artışı
görüşünün öne çıktığı anlaşılmaktadır.
Rapor ülkemizde kadına yönelik şiddetin, pandemi sürecinde %27,8’lik bir artış gösterdiğini
ortaya koymaktadır.
Ortaya çıkan çatışmaların %2,7’sinin ise telefon veya bilgisayarda dijital platformları ve ağları
kullanma konusunda çıktığı bildirilmektedir.
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telefon

uygulamalarıyla

kadını

denetlemek,

sosyal

medya

hesaplarını karıştırmak, tehdit etmek, denetlemek şeklinde açığa çıkan
dijital şiddet oranı ise %4.80 oranına ulaşmaktadır.
Aynı tür şiddete aile içindeki 18 yaş altı çocukların uğrayıp uğramadığına
ilişkin sorgulamada ise %12 oranında olumlu yanıt alınmıştır.
Bu tür bir şiddeti, aile içi eğitim ve kontrolün bir parçası olarak gören
anlayış nedeniyle, şiddetin kimin tarafından yapıldığı sorusuna ise %36,2
baba, %32,1 anne yanıtı alınmıştır (Saha Merkezi, 2020: 29-43).
Siber Şiddete Karşı Önlemler
İsveç Malmo pandemi müdahalesinin bir parçası olarak,
24 saat yardım hattı ve danışma merkezleri gibi önlemleri arasında,
Snapchat'te namusa dayalı şiddete maruz kalan 13-21 yaş aralığındaki gençlere yönelik bir
kampanya;
Facebook'ta 15-44 yaş arası kızlara ve kadınlara yönelik bir takip kampanyası ve
faillerin davranışlarını değiştirmek için yardım isterlerse nereye gidebilecekleri konusunda yerel
otobüs duraklarında bilgi paylaşmak gibi önlemleri almıştır (Eurocities, 2020).
SİBERAY Projesi
Türkiye’de İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü; siber suçlarla mücadele için 2020
yılında SİBERAY projesini hayata geçirmiştir. Projenin öncelikli hedefi, farkındalık oluşturarak
siber suçları işlenmeden önlemektir. “Ulusal ve uluslararası platformlarda, siber güvenlik,
teknoloji kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda
farkındalık oluşturarak; internet, ekran, teknoloji bağımlılığı
gibi kişiye ve topluma zarar veren alışkanlıklarla, siber
zorbalıkla ve her türlü siber suçlarla eylem daha oluşmadan
mücadele”

etmek

hedeflenmektedir

(Siberay,

2020).

Böylece özellikle çocuk ve gençlerin sanal ortamdaki
tehlikelerden korunması amaçlanmaktadır.
Siber Suçlar Sözleşmesi
“Siber suçlar konusunda şu ana kadar yapılan en etkin
hukuki düzenleme, Avrupa Konseyi tarafından 23 Kasım
2001 tarihinde imzaya açılan Avrupa Konseyi Siber Suçlar
Sözleşmesidir. Türkiye, Avrupa Konseyi Siber Suçlar
Sözleşmesine 10 Kasım 2010 tarihinde imza koyarak taraf
olduğu hâlde, Sözleşmeyi iç hukukun parçası hâline
getirecek işlemleri tamamlayıp, Sözleşmeyi iç hukuka
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uygulanmasında sıkıntıların devam ettiği belirtilmektedir” (Cengiz, 2021: 418).

Yasal Düzenlemeler
İntikam pornosu yasalarının ilki, İsrail tarafından 2014 yılında yapılmış olup intikam pornosunun
cinsel dokunulmazlığı ihlal eden bir suç olarak sınıflandırmakta ve faillerine 5 yıla kadar hapis
cezası öngörmektedir.
Belçika da 2015 yılında çıkardığı yasa ile hem intikam pornosunu hem de röntgenciliği
(voyeurism), 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç olarak düzenlemiştir.
İngiltere ve Galler de 2015 yılında yürürlüğe giren Ceza Adaleti ve Mahkemeleri Yasası
(Criminal Justice and Courts Act 2015) ile intikam pornosunu suç olarak tanımlamış ve faillerine
2 yıla kadar hapis cezası öngörmüştür.
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise Washington DC’de dahil olmak üzere, 45 eyalette intikam
pornosu yasaları bulunmaktadır.
En yeni düzenleme ise İtalya tarafından getirilmiştir (Dülger, 2021: 19).
TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları
5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu), “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında tüm
bilişim suçlarını 243 ile 245 maddeleri arasında düzenlemiştir. Kanunda düzenlenen bilişim
suçları şunlardır:
Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),
Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma,
Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK
m.244),
Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması
suçu (TCK m.245),
Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK
m.245/a) olarak belirlenmiştir.
Örneğin, bir kişinin facebook, twitter, instagram, e-mail adreslerine izni olmadığı halde
kullanıcının şifresini veya diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakarak erişmek bilişim
sistemine girme suçu olarak cezalandırılır.
Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak giren kimseye 1 yıla kadar; sistemin içerdiği veriler
yok olur veya değişirse 2 yıla kadar; veri nakillerini sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka
aykırı olarak izleyen kişiye 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
Sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu ise 6 yıla
kadar artabilen daha ağır yaptırıma tabidir.
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uygulanır.
Bilişim Suçlarında Yasak Cihaz ve Programlar Kullanılmasında ise bunları imal eden, ithal
eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan kişiler de yaptırıma tabidir.
Bilişim suçlarının tespiti için çoğu zaman Microsoft Corporation şirketinden yardım
alınmaktadır.
Bilişim suçları, savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulması gereken suçlardandırlar. Bu
nedenle, bilişim suçlarının soruşturulması şikayete tabi değildir. Mağdurun şikayetten
vazgeçme beyanı ceza davasının düşmesine neden olmaz. Dava zamanaşımı 8
yıldır.(Barandoğan, 2021).
Eğitim İçeriklerinde Siber Şiddet
Buraya kadar yapılan incelemeler göstermektedir ki, genel olarak siber şiddet konusunun ve
özelde bu suçun kadına yönelik kısmının artmakta olduğu gerçeği, suçun taraflarının eğitim
yoluyla bilgilendirilmesini gerektirmektedir. Kuşkusuz bu eğitim, toplumsal cinsiyetçi bakış
açısının genel eril perspektifi korunurken, tek başına bir bilişim suçları eğitimi ile çözülebilecek
bir sorun değildir ve esas olarak bu temel soruna odaklanmak gerekmektedir (Özbudun, 2011:
136-137).
Kaldı ki genel olarak, teknolojik gelişimin olası diğer kötücül etkilerini önleyebilmek için de
sadece sorumluluk sahibi hükümetlere değil, sorumluluk sahibi ve eğitimli bir topluma da
ihtiyacımız bulunmaktadır (Castells, 2010: 508). Bu da gereksinim duyulan eğitimin çok boyutlu
olmasını dayatan hususlardan biridir.
Buna karşın, bilişim suçlarının yeni teknolojik gelişimlere bağlı olarak gündeme girmesi ve
yayılmasındaki hız gözetildiğinde, ivedi olarak eğitim programlarına alınmasının gerektiği
görülmektedir. Öyle ki, çoğu kez, suçu işleyen de fiilinin ceza kanunu kapsamında bir suç
olduğunu bilmemekte; suça maruz kalan da bu fiilin suç oluşturduğunu ve şikayette
bulunabileceğini bilmemektedir. Şikayetin nasıl yapılacağı ve ispatı görece zor olan bu suç
türünde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği bilgisine sahip olmak da önemlidir. Yine bu eğitim
yoluyla kişilerin maruz kalabilecekleri riskleri azaltmanın yol ve yöntemlerini öğrenerek kendileri
korumaları da olanaklıdır.

Sonuç
Bu çalışmada siber suçların içeriği, hukuki süreci, medya alışkanlıklarının suçlarla ilişkisi
konuları rakamlar ve olgular düzleminde değerlendirilmiştir. Pandemi koşullarında siber
suçların arttığı saptaması ve dünyanın muhtelif pandemi türlerinin tehdidine daha fazla maruz
kalacağı beklentisi, bu suçlara yönelik hukuksal ve toplumsal önlemlerin acilen düzenlenmesini
gerektirmektedir.
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gerekli bilinçli tavrın geliştirilebilmesi ve suçun kaynağında önlenmesi için bu konularda gerekli
eğitim içeriklerinin düzenlenmesi önem taşımaktadır.
İnternete erişim hızla ekonomik refah için bir gereklilik haline geliyor ve giderek temel bir insan
hakkı olarak görülmektedir; bu nedenle, bu dijital kamusal alanın kadınlar ve kızlar da dahil
olmak üzere herkes için güvenli ve güçlendirici bir yer olmasını sağlamak çok önemlidir.
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Covid-19’da Aşılamanın Ölüm Sayısıyla İlişkisinin Fonksiyonel
Doğrusal Regresyon Analizi ile İncelenmesi
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Doç. Dr., İİBF, DEÜ, Türkiye
İpek Deveci Kocakoç
Prof. Dr., Ekonometri Bölümü, İİBF, DEÜ, Türkiye

Özet

COVID-19 pandemisi halen tüm dünyada önemli ölçüde etkisini göstermeye devam etmektedir.
Pandemiyi sonlandırmanın tek yolu toplumu bağışık hale getirmektir. Bu bağışıklığı sağlamanın da en
etkili yolu aşılamadır. Bu çalışmada özellikle aşılama sürecinin daha sorunsuz işlediği gelişmiş ülkelerde
aşılanma oranları ile ölüm oranları arasındaki ters yönlü çıkması beklenen ilişkinin araştırılması
amaçlanmış ve bu amaçla fonksiyonel doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda
aşılanma oranlarının ölüm oranları üzerindeki etkisini gösteren regresyon fonksiyonun tüm zaman
periyodu boyunca etkisi incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak anlamlı ve ters yönlü bir ilişki olduğu
hatta bu etkinin aşılanma arttıkça daha da kuvvetlendiği görülmektedir. Bununla birlikte ölüm oranlarını
açıklamada daha yüksek bir açıklama oranına sahip olabilmek için varyantların etkisinin, alınan tedbirlerin
ve aşı çeşitlerinin de dikkate alınması uygun olacaktır.

Anahtar Sözcükler: Covid-19 pandemisi, aşılama oranları, Covid-19 ölüm sayıları, fonksiyonel
doğrusal regresyon analizi

1.Giriş
Pandemi; dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini
gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Aralık 2019 tarihinde başlayarak tüm
dünyaya yayılan COVID-19 pandemisi de halen tüm dünyada önemli ölçüde etkisini
göstermeye devam etmektedir. Pandemiyi sonlandırmanın tek yolu toplumu bağışık hale
getirmektir. Bu bağışıklığı sağlamanın da en etkili yolu aşılamadır. Toplum sağlığı açısından
belirli bir toplumsal bağışıklık kazanılabilmesi için toplumun en az %80’inin aşılanması
gerekmektedir. Ancak böylece vaka sayılarında ve ölüm sayılarında azalma olması
beklenmektedir. Aşılama hastalığa karşı yüzde yüz korumamakla birlikte ağır geçirme riskini ve
bulaş riskini önemli derecede azalttığından aşılama sayısı ile hastalıktan dolayı gerçekleşen
ölüm sayıları arasında ters yönlü bir ilişki olması beklenmektedir. Ölüm oranlarındaki azalma
tabii ki sadece aşılanma oranlarına bağlı olmamakla birlikte aşılanma oranlarındaki artış ölüm
sayılarında önemli bir azalışa yol açacaktır.
Dünyada farklı teknolojilerle geliştirilmiş birçok aşı çeşidi bulunmaktadır. Tüm aşılar, vücudun
bağışıklık sistemine COVID-19 virüsünü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve ortadan kaldırmayı
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canlı atenüe aşılar, protein bazlı aşılar, viral vektör aşıları ve m-RNA ve DNA aşıları şeklinde
sıralanabilir. Gelişmiş ülkeler geliştirilmiş aşıları Aralık 2020 tarihinden itibaren kullanmaya
başlamışlardır. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO, 2021) 01.11.2021 tarihli verilerine göre DSÖ'ye
bildirilen 4.998.784 ölüm de dahil olmak üzere 246.594.191 onaylanmış COVID-19 vakası
olmuştur. 31.10.2021 tarihi itibariyle toplam 6.893.866.617 aşı dozu uygulanmıştır. Our World
in Data sitesinde Ritchie vd. (2020) tarafından hazırlanan 02.11.2021 tarihli istatistiklere göre;
Dünya nüfusunun %49,6'sı en az bir doz COVID-19 aşısı almıştır.
Dünya çapında 7,1 milyar doz uygulanmış ve şu anda her gün ortalama 28,01 milyon doz
uygulanmaktadır.
Düşük gelirli ülkelerdeki insanların sadece %3,7'si en az bir doz almıştır.
Bu çalışmada özellikle aşılama sürecinin daha sorunsuz işlediği gelişmiş ülkelerde aşı çeşidine
bağlı olmaksızın aşılama oranları ile ölüm oranları arasındaki ters yönlü çıkması beklenen
ilişkinin araştırılması amaçlanmış ve bu amaçla fonksiyonel doğrusal regresyon analizinden
yararlanılmıştır.
2.Yöntem: Fonksiyonel Doğrusal Regresyon Analizi
Doğrusal regresyon teknikleri, varyans analizi ve doğrusal modelleme gibi yöntemler gözlenen
verilerdeki değişkenliğin diğer bilinen veya gözlenen değişkenlerce açıklanabilirliğini araştırır
(Ramsay v.d., 2009).

Y=Z𝞫+𝞮

(1)

Bütün bu modeller (1) nolu doğrusal model çerçevesine yerleştirilebilir. Burada en temel haliyle
Y gözlemlerden oluşan bir vektör, 𝞫 bir parametre vektörü ve Z parametre uzayından gözlem
uzayına doğrusal transformasyon sağlayan bir matristir ve 𝞮 sıfır ortalamaya sahip bir hata
vektörüdür.
Bu çalışmada ise zamandaki değişimi de dikkate alan fonksiyonel doğrusal regresyon
modellerinden hem bağımlı ve hem de bağımsız değişkenin fonksiyonel olduğu fonksiyon
fonksiyona regresyon modeli (2) (function on function regression) ele alınmıştır. Fonksiyonel
anlamda temel değişim regresyon katsayılarındadır. Klasik regresyon analizindeki regresyon
katsayılarının yerini fonksiyonel regresyon analizinde 𝛽𝑗 (𝑡) değerlerine sahip regresyon katsayı
fonksiyonları alır.
𝑞−1

𝑦𝑖 (𝑡) = 𝛽0 (𝑡) + ∑𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 (𝑡)𝛽𝑗 (𝑡) + 𝜀𝑖 (𝑡)

(2)
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sadece aynı t zaman noktalarında 𝑦𝑖 (𝑡)’nin değerlerini 𝑥𝑖𝑗 (𝑡)’nin değerleriyle ilişkilendirdiğinden
eşzamanlı olarak adlandırılır.
Fonksiyonel regresyon analizi ile ilgili ayrıntılı bilgi için Harezlak v.d.(2007), Wang (2014),
Ivanescu v.d.(2015), Sun v.d.(2018) ve Beyaztaş ve Shang (2020) çalışmalarına başvurulabilir.

3. Uygulama
Bu çalışmada aşılama ve ölüm oranları arasındaki ters yönlü ilişkiyi ortaya koyabilmek amacıyla
Mayıs 2021-Eylül 2021 tarihleri arası baz alınarak

fonksiyonel regresyon analizinden

yararlanılmış ve bu amaçla R programı kullanılmıştır.
3.1. Araştırmanın Sınırları
Çalışmada İngiltere’deki Global Change Data Lab araştırma grubunun pandemi başından beri
yayınlamakta olduğu Our World in Data sitesinden alınan veriler kullanılmıştır. Veri setinde
dünyadaki tüm ülkelere ait demografik verileri de içeren 62 değişkene ait veriler bulunmaktadır.
Veri setinde aşı çeşidi ile ilgili bir sınıflandırma henüz bulunmamaktadır. Aşılamanın etkilerinin
görülmesi bir iki ay alabileceğinden ve düzenli aşılamanın başlamasının etkisini tam ölçebilmek
için Mayıs 2021-Eylül 2021 tarihleri arasındaki günlük veriler analiz edilmiştir.
Tablo 1: Araştırmada incelenen ülkeler
Avusturya

Belçika

Danimarka

Fransa

Almanya

Yunanistan

İsrail

İtalya

Litvanya

Polonya

Portekiz

İspanya

Birleşik

Amerika

Krallık

Birleşik
Devletleri

Çalışmada bağımlı değişken olarak milyon kişi başına yeni ölüm sayısı, bağımsız değişken
olarak yüz kişi başına tam aşılı kişi sayısı değişkenleri kullanılmıştır. Aşılamanın etkisini daha
net görebilmek için verileri tam olan ve aşılama oranı ortalaması yüzde 40’ın üstünde olan 14
ülke (Tablo 1) analize dahil edilmiştir.

3.2 Bulgular
Öncelikle aşılanma oranları ve ölüm oranları arasındaki ilişki fonksiyonel regresyon analizi ile
incelenmeden önce B-splaynlar aracılığıyla oluşturulan 14 ülkeye ait milyon kişi başına yeni
ölüm oranı ve toplam aşılanma oranı bireysel eğrileri incelenmiştir.
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Şekil 1. 14 ülkenin ölüm oranı bireysel eğrileri
Sıkı tedbirler ve aşılanma oranlarının artmasıyla Mayıs ortasından Temmuz ortasına kadar
bağımlı değişken olan ölüm oranlarında ciddi bir azalış olmakla birlikte yeni çıkan varyantların
ve nispeten tedbirlerin gevşetilmesinin etkisiyle ölüm oranlarında yeniden bir artışa rastlandığı
görülmektedir.

Şekil 2. 14 ülkenin toplam aşılanma oranları
Burada bağımsız değişken olan aşılanma oranları kümülatif olarak ele alındığından doğal
olarak birlikte artış eğilimindedir.
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Şekil 3. Ölüm oranları ve aşılanma oranları ortalama fonksiyonları
Ülke bazında ortalama baz fonksiyonlar incelendiğinde ölüm oranlarında aşılamanın etkisiyle
birlikte bir azalma olduğu ve sonra yine belki de varyantların etkisi ve tedbirlerin azalmasıyla
birlikte bir artışa geçmiş olduğu görülmektedir.
Aşılanma oranları ve ölüm oranları arasındaki ilişkiyi ölçümlemek için kullanılan regresyon
modeli
𝑦𝑖 (𝑡) = 𝛽0 (𝑡) + 𝛽1 (𝑡)𝑥

𝑖𝑗

(𝑡) + 𝜀𝑖 (𝑡), 𝑖 = 1, … ,90. 𝑗 = 1, … ,14.

(3)

şeklindedir. Burada aşılanma oranları ve ölüm oranları arasındaki ilişkiyi asıl gösteren 𝛽1 (𝑡)
(Şekil 4.b) parametre fonksiyonudur.
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Şekil 4. a) 𝛽0 (𝑡) fonksiyonu

b) 𝛽1 (𝑡) fonksiyonu

Güven aralıklarıyla birlikte regresyon fonksiyonları incelendiğinde aşılanma oranlarının etkisi
yokken ölüm oranlarını gösteren 𝛽0 (𝑡) fonksiyonu ile (Şekil 4.a) ölüm oranlarının varyantların
etkisiyle belirli bir değerden sonra yine artışa geçtiği görülmektedir. Bununla birlikte aşılanma
oranlarının ölüm oranları üzerindeki etkisini gösteren regresyon fonksiyonun 𝛽1 (𝑡) (Şekil 4.b)
tüm zaman periyodu boyunca etkisi incelendiğinde ölüm oranlarıyla aralarında ters yönlü bir
ilişki olduğu hatta bu etkinin aşılanma oranları arttıkça daha da arttığı görülmektedir. Tabii ki
katsayıların büyüklüklerinden aşılamanın etkisinin bu zaman periyodunda daha çok kuvvetli bir
biçimde hissedilmeye başlanmadığı ancak bu zaman periyodunda bile ters yönlü etkisinin
giderek arttığı görülmektedir.

Şekil 5. Permütasyon F_testi
Permütasyon F testi ile ölüm oranlarıyla aşılanma oranları arasındaki ilişkinin istatistiksel
anlamlılığı test edildiğinde ise tüm incelenen zaman periyodu boyunca bu ters yönlü ilişkinin
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 0,10 önem seviyesinde ortaya konmuştur.
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Şekil 6. a.Kesisim (düz) ve ortalama ölüm oranı (kesikli) eğrileri b-X katsayısı (düz) ve karesel
çoklu korelasyon (kesikli) eğrileri
Son olarak Şekil 6.b’de önceden verilen bilgilere ilave olarak bağımsız değişkenin bağımlı
değişkeni açıklama oranını veren karesel çoklu korelasyon katsayısı incelenmiştir. Karesel
çoklu korelasyon katsayısının tüm zaman periyodu boyunca nispeten çok yüksek
çıkmamasının nedeni ölüm oranları ve aşılanma oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı
ve ters yönlü bir ilişki vardır, fakat bununla birlikte tabii ki aşılanma oranları ölüm oranlarını
açıklamada tek başına yeterli değildir. Burada aynı zamanda ölüm oranlarını açıklamada
varyantların etkisinin, alınan tedbirlerin ve aşı çeşitlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.
4.Sonuç ve Öneriler
Covid 19 salgını 2019 yılından itibaren tüm dünyayı etkileyen bir salgın halini almış ve halen
etkisini sürdürmektedir. Birçok bilim insanı aşılamanın bu pandemiyi atlatmada en önemli faktör
olduğunu belirtse de halen dünyada bazı ülkelerde aşı karşıtlarının veya bazı ülkelerde de
ekonomik koşulların etkisiyle aşılama arzu edilen düzeylerin çok altında kalmaktadır. Bu
çalışmada aşılamanın pandemide özellikle ölüm oranlarını azaltıcı etkisini göstermek üzere
nispeten düzenli aşılama yapılan 14 ülke bazında inceleme yapılmış ve incelenen tüm zaman
periyodu boyunca aşılanma oranlarının ölüm oranları üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu
gösterilmiştir. Bununla birlikte varyantların ve aşı çeşitlerinin etkisinin de inceleneceği bir
çalışma bu ters yönlü ilişki çok daha yüksek bir açıklanma oranıyla ifade edilebilecektir.
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THE PSYCHOSOCIAL IMPACT OF COVID-19 AND SOME
LEGAL MECHANISMS IN INDIA
ANUPA DEY
Visiting faculty of Sister, Nivedita University, India
INTRODUCTION
The pandemic, along with the obvious health related impact, also poses a serious threat to the
psychological well being of individuals and has resulted in significant behavioural changes. The
enormity of living in isolation, changes in our daily lives, job loss, financial hardship and grief
over the death of loved ones has the potential to affect the mental health and well being of
many. Covid-19 carries significant psychosocial and mental health hazards. As the mortality
and morbidity statistics are reaching new peaks every day, isolation and lockdown states are
getting prolonged, recreational opportunities for people are lessened and the financial crisis is
building in, mental health issues are likely to grow exponentially. There is a need to understand
the psychosocial and behavioural perspectives of Covid-19 and delineate possible measures
to cope with the pandemic for its effective management.
PSYCHOSOCIAL AND BEHAVIOURAL IMPACTS OF COVID-19 ON DIFFERENT STRATA
OF SOCIETY
Disease associated Stigmatization- Disease associated stigmatization among the sufferers
and health care providers, particularly general practitioners involved in covid-19 affected patient
care are found to be more common. Similarly, the Covid-19 outbreak may also give rise to
stigmatizing factors like fear of isolation, racism, discrimination and marginalization with all its
social and economic ramifications. A stigmatized community tends to seek medical care late
and hide important medical history, particularly of travel. This behaviour in turn will increase the
risk of community transmission.
Psychosocial Burden of Quarantine and Isolation- Covid-19 has forced many countries
across the globe to implement early quarantine measures as the fundamental disease control
tool. Apart from physical sufferings, the consequences of this quarantine on the mental health
and well being at personal and population levels are manifold. Imposed mass quarantine
effected by nationwide lockdown programs is creating mass hysteria, anxiety and distress due
to factors like sense of getting cornered and loss of control. This can be intensified if families
need separation, by uncertainty of disease progression, insufficient supply of essentials,
financial losses, and increased perception of risk, which usually gets magnified by vague
information and improper communications through media in the early phase of a pandemic. It
was one of the main factors that led to the mass exodus of migrant workers from cities like Delhi
and Mumbai.
Health-care Providers and Other Frontline Workers- Unavoidable stress, fear and anxiety
about a poorly known contagious disease outbreak, like Covid-19 can be profound among the
higher risk groups, such as bankers, policemen, armed forces etc. In the developing countries
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likely to provoke acute anxiety, irritation and stress among doctors and nurses. This might be
compounded by the inadequate hospital supply of required hand hygiene tools and significant
shortage of personal protective equipment (PPE) among the healthcare providers who are at
the highest risk of transmission.
Children-Developmental Psychology researches have largely found that learned experiences
through environmental factors during early childhood endanger the fundamentals for lifetime
behaviour and success as it is a crucial phase for cognitive, emotional and psychosocial skill
development. During a severe pandemic like covid-19 community based mitigation programs,
such as closing of schools, parks and playgrounds will disrupt children’s usual lifestyle and can
potentially promote distress and confusion.
Old Persons-The notion that older adults and people with serious comorbidities are particularly
vulnerable to worse outcomes from covid-19 can create considerable fear amongst the elderly.
Other psychological impacts may include anxiety, irritability and excessive feeling of anger or
stress.
Marginalised Community –
Covid-19 has made the largest lockdown happen in the history of civilization that can severely
enhance miseries of these migrant workers, daily wagers and billions of slum dwellers
worldwide. Losing job leaves these individuals unable to make both ends meet and this sudden
misfortune of income poverty adds to their guilt, frustration, depression and mental anguish,
ultimately leading to functional impairment and increased rates of suicide. Prisons are the
epicenters of infectious disease. Thus its health should be prioritized in the time of a pandemic.
The Psychosocial needs along with all the necessary preventive measures must be addressed
with utmost care.
CHALLENGES ASSOCIATED WITH PSYCHOSOCIAL WELL BEING DURING COVID-19
This unpredictable, fast spreading infectious disease has been causing universal awareness,
anxiety and distress, all of which according to WHO are natural psychological responses to the
randomly changing condition. In this light some important challenges are following:
Neglected Area- Psychosocial well being and mental health which forms the core of our
personhood is often neglected thereby impeding the development of an individual to full
potential.
Stigmatisation- Mental health illness is often considered a taboo that leads to reluctance on
part of family members to seek diagnosis and treatment for the patient.
Burden of Demography- According to WHO, the burden of psychosocial disorders is maximal
in young adults. India being a young country will face increased burden of psychological illness
in the short term.
Disproportionate Impact- It is the poor, dispossessed and marginalized who bear the greatest
burden of mental health problems, but historically their sufferings are dismissed as a natural
extension of their social and economic conditions.
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a pandemic, leading to reduction in life expectancy. This has been described by Nobel Prize
winning economist, Angus Deaton, as “Deaths of Despair”.
Prone to Abuse- Mentally ill patients are vulnerable to and usually suffer from drug abuse,
wrongful confinement, even at homes and mental healthcare facilities which is a cause of
concern and a gross human right violation.
Covid-19 carries significant psychosocial and mental health hazards. There is a paucity of
research addressing the psychosocial well being and behavioural issues during the Covid-19
Pandemic.
SOCIAL CAPITAL IN THE TIMES OF PANDEMIC Growing Evidence suggests that outbreaks
such as the Covid-19 pandemic are better handled in places where Social Capital is high.
However, there are very few clear channels through which social capital makes communities
better and able to respond the outbreak. Social capital exists in different forms including trust,
norms and social networks. Social Capital is “conceptual umbrella covering several more welldefined forms, such as networks, group memberships, civic and political participation as well
as subjective aspects such as confidence in institutions and trust in people”. The Indian
Constitution provides a distinct legal space to social capital through its Article 19(1) (c) on the
right to form associations or unions and Article 43 which talks about States making endeavour
to promote co-operatives in rural areas98.
Need for Social Capital during a PandemicPreventive strategies like lockdowns and physical distancing might have led to social isolation,
unemployment, loneliness, and inadequate access to essential commodities, which have
impacted psychosocial well being. The mental health impacts of this pandemic are more severe
among individuals with existing mental health problems or those who were already exposed to
psychological risk factors.
As most health systems are poorly equipped with mental health services and resources there
is a growing concern on strengthening mental health through socio ecological approaches that
may alleviate the increasing burden of mental health problems in this pandemic.
Global evidence supports that social capital plays a critical role during public health crisis as
well as contributes to better mental health in communities and populations.
Social Capital and Covid-19

Social capital plays a key role in official covid-19 strategies

around the globe although there is no systematic evidence on whether it is indeed an important
factor in containing the spread of the virus. As the Government of India adopted urgent public
health measures in response to the many challenges posed by covid-19 lessons learned from
public health intervention studies that link enhanced social capital with improved mental health
outcomes, greater community buy in, and the extension of health services to vulnerable
populations suggest a critical role for social capital in ensuring a rapid adjustment to today’s
new public health reality.

98J.N.

Pandey, Constitutional Law of India, Central Law Agency, Forty third Edition (2006) p 201.
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However, it is seen that some people don’t value their lives, their family’s lives, keep aside the
nation and roam around freely. There is an urgent need to educate the Indians of the
seriousness of the situation, and the best way is to make them aware of the laws related to
COVID-19 and let them know the consequences they can face for breaking the rules of the
lockdown. Here are few laws related to Covid-19 that should be known to all citizens of India.
Section 269 of Indian Penal Code 1860, provides that Negligent act likely to spread infection
of disease dangerous to life- Whoever unlawfully or negligently does any act which is, and
which he knows or has reason to believe to be, likely to spread the infection of any disease
dangerous to life, shall be punished with imprisonment of either description for a term which
may extend to six months, or with fine, or with both. Section 270 of Indian Penal Code,1860
provides that Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life- Whoever
malignantly does any act which is, and which he knows or has reason to believe to be, likely to
spread the infection of any disease dangerous to life, shall be punished with imprisonment of
either description for a term which may extend to two years or with fine or with both. Section
271 of the Indian Penal Code, 1860 provides that Disobedience to Quarantine Rule- Whoever
knowingly disobeys any rule made and promulgated by the Government for putting any vessel
into a state of quarantine, or for regulating the intercourse of vessels in a state of quarantine
with the shore or with other vessels, or for regulating the intercourse between places where an
infectious disease prevails and other places, shall be punished with imprisonment of either
description for a term which may extend to six months or with fine or with both 99.Section 144
of Criminal Procedure Code, 1973 imposes power to the Executive Magistrate to restrict
particular or a group of persons residing in a particular area while visiting a certain place or
area. The most important preventive measure against Covid-19 is safeguarded by this section
that restricts to a gathering of people and thus in a way supports social distancing. The
Epidemic Disease Act, 1897 and The Disaster Management Act, 2005 provides the
provisions and take measures, regulations for stopping the spread of infectious diseases. Apart
from these provisions the Central Government has made some regulations which are
necessary for the prevention of spreading of these diseases.
While there are list of laws related to Covid-19 we as responsible citizens need to realize that
these laws are made for our betterment only and if we realize the seriousness of the ongoing
crisis there would be no need to implement strict laws against the defaulters.
COPING WITH PSYCHOSOCIAL AND BEHAVIOURAL ISSUES DURING COVID-19
The scenario of INDIA on COVID-19 has decently better than other already affected countries,
its due to the precautionary measures. However, India haven't escape from the pandemic,
where it also come into danger position. The union government has undertaken several steps
to restrain the community spread, whereas people do not effectively understand the situation.
As we are an Indian, we have interacted and seen many peoples who all are not bothered about

99

Ratanlal & Dhirajlal’s, The Indian Penal Code, Lexis Nexis, Thirty Third Edition, (2010) p 405-406.
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poverty, where union government have never discussed about their livelihoods, however some
state governments like Kerala and Madhya Pradesh had announced some monetary schemes
for their daily needs. Current situation, without vaccination world is urged to do some of the
major mitigation steps for resolve and restrain the COVID-19. Based on the learning from
international movements, Indian government initially announced to maintain social distancing,
which would not affordable by daily wages people. In this condition, the gradual increases of
corona cases have observed, due to that state and central government has made lot of
restrictions for social gatherings. However, peoples of India still not clear about the seriousness
and severity of this COVID-19.This is the time Indians should address the situation to come
over with less mortality, because India in third stage of COVID-19 spread, which is community,
spread. To attain this, we have some strategies which have been observed from intellectuals,
bureaucrats and affected nation involved steps. Indian government mentioned isolation from
the society is feasible for US, Europe like developed countries, though all the Indians are not
suitable for this condition, due to their money related livelihood problems.Hence money deficit
will be a major problem for the government to implement this kind of plans, for that government
can ask or take ten percentage of salary from organized sector workers (both from government
and private), and government contain grains have to be distributed through Public Distribution
System. These kinds of initiatives will make people to follow the social distancing and selfisolation from the society, otherwise people will give importance to known hunger than the
unknown diseases. After eradicate people gatherings, government should streamline their
bureaucrats for official requirements, and for them, government should provide proper
protective gears (like hand wash, sanitizers, masks, etc.) Hence government should regularize
the price and supply of hand washer and alcohol sanitizers as much earlier (before curfew),
where researchers mentioned hand washing is an essential precaution for the COVID-19. The
government officials should analyze the situation carefully and communicate with proper
datasheets for further proceedings. They should provide confidence to the people, then only
affected people will come to hospital, where they need to stay for fourteen days quarantine. If
government failed their credibility, people will get fear for quarantine isolation. Once
government strengthened people welfare and mind, everyone can obey the government
guidelines and then it will be easy to get rid of from COVID-19.
Methodology of Research-This study is based on library study and analysis of secondary data
gathered from various sources such as journals, magazines, newspapers, law reporters and esources.
CONCLUSION AND RECOMMENDATION- Certainly, COVID-19 has become a huge threat
for India, however, due to government insights, it will get ended soon. The above-mentioned
strategies maybe helpful to combat the Indian life and livelihoods, and hierarchy of eradication
in India is followed in above mentioned way will result a greater change. Because, all the
countries have been followed similar strategies in random stage, where it followed through their
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beginning stage itself.
government should provide good hospital facility for the all affected people, more than that
hospital must be stuffed with all the emergency requirements and basic amenities (like
beds). Hence proper guidance should be provided for all the patients while they are in hospital.
Government have to supervise all the situations and should make decisions efficiently with
emergency.
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TV HABERCİLİĞİNDE AŞI YANSIMALARI: COVİD-19 VE
MEDYA DEMOKRASİSİ
Sena Kurt
Medya ve İletişim Çalışmaları, İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye
Özet
Çağımızın pandemisi olan Covid-19 krizini hızlı bir şekilde çözmek üzere devletler tarafından devreye
sokulan aşı planı, ülkemizde de 2021 yılının Ocak ayından itibaren uygulamaya koyulmuştur. Vatandaşları
aşı yaptırmaya teşvik etmek üzere başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer siyasi liderler kameralar
eşliğinde aşı yaptırmış, aşının güvenli ve gerekli olduğu mesajını vurgulamıştır. Sonraki süreçte
vatandaşlara da farklı yaş kategorilerine göre aşı yaptırma imkânı sağlanmıştır. Ancak aşı, doğası gereği
vücut bütünlüğü ile ilişkili olduğu için bazı kitlelerce kabul görmemiş, hatta Covid-19 aşısının bu kitlelerce
antipropagandası yapılmıştır. Tıp bilimi ve siyasi otoriteler için ise aşı vazgeçilmez bir noktadadır. Kitle
iletişim araçlarının haberleşme ve bilgilendirme işlevinin yanı sıra yönlendirme işlevi de aşı konusunda
önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte aşı
yaptırmayan kişilere yasal olarak mecburi PCR testi uygulanması gündeme gelmiştir. Bu mecburiyet ise
okul ve üniversite öğrencileri, öğretmenler, üniversite personeli, sinema/tiyatro/konser seyircileri, şehirler
arası toplu ulaşım ile seyahat edecek yolcular gibi aşı yaptırmamış kişileri kapsamaktadır. Bu noktada
kamu sağlığı ve etik sorunlar tartışılırken medya da belli bir noktada konumlanmış görünmektedir. Ancak
aşı karşıtlığı konusuna ışık tutmak yerine yoğun bir aşı propagandası yapmak problemi çözüme
kavuşturmamaktadır. Bu araştırma ile iki farklı TV haberinin söylemleri analiz edilerek aşı konusundaki
tutumları ve seyircilerine yansıttığı görüşler mercek altına alınmıştır. Araştırmanın sonucunda ise söylem
analizi gerçekleştirilen TV kanallarının aşı haberleri üzerinden paralel söylemleri dikkat çekmektedir. Bu
araştırmayla geleneksel medyadaki medya demokrasisi ve çokseslilik konularına güncel bir farkındalık
kazandırmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: medya demokrasisi, covid-19 aşısı, aşı karşıtlığı, TV haberciliği
VACCINE REFLECTIONS IN TV NEWS: COVID-19 AND MEDIA DEMOCRACY
Abstract
The vaccine plan, which was put into action by the states to quickly solve the crisis of Covid-19, which is
the pandemic of our age, has been put into practice in our country since January 2021. In order to
encourage citizens to get vaccinated, Minister of Health Fahrettin Koca and other political leaders have
vaccinated with cameras, emphasizing the message that the vaccine is safe and necessary. In the next
period, citizens were also provided with the opportunity to get vaccinated according to different age
categories. However, since the vaccine is inherently related to bodily integrity, it was not accepted by
some masses, and even the Covid-19 vaccine was made anti-propaganda by these masses. Vaccines
are indispensable for medical science and political authorities. In addition to the communication and
informing functions of mass media, the guidance function also plays an important role in vaccination.
Especially with the start of the 2021-2022 academic year, legally compulsory PCR testing has come to
the fore for people who have not been vaccinated. This obligation covers people who have not been
vaccinated, such as school and university students, teachers, university staff, movie/theatre/concert
audiences, and passengers traveling by public transportation intercity. At this point, while discussing
public health and ethical issues, the media seems to be positioned at a certain point. However, instead of
shedding light on the issue of anti-vaccination, making intensive propaganda for vaccines does not solve
the problem. With this research, the discourses of two TV news were analyzed and their attitudes on the
vaccine and the views they reflected to their audience were examined. As a result of the research, the
parallel discourses of these TV channels, which do not show a consensus on political and social issues,
draw attention over vaccine news. With this research, it is aimed to raise an up-to-date awareness of
media democracy and democtatic polyphony in traditional media.

Keywords: media democracy, covid-19 vaccine, anti-vax, TV reporting

Giriş
Pandemi koşullarında geçirdiğimiz bir yılın ardından sürece ayak uydurmak ve başa çıkmak
için sosyal, siyasal ve tıbbi çözüm arayışları devam etmektedir. Bu çözümler arasında hastalığa

303

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Bookkarşı geliştirilen farklı markalardaki aşılar en güçlü seçeneklerden biri olarak görülmektedir. Aşı
uygulamaları, Dünya’nın farklı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de başlamıştır. Aşı ile ilgili
başta tıp alanından olmak üzere olumlu görüşler yaygınken halk sağlığı açısından siyasiler de
teşvik edici açıklamalarda ve yaptırımlarda bulunmaktadır. Aynı zamanda disiplinler arası olan
bu konu, herkesi yakından ilgilendirmektedir. Bu sebeple bu konudaki bilgi akışı hayati önem
arz etmektedir.
Hali hazırda aşı uygulamaları devam ederken aşının mahiyeti, kullanımı, tıbbi ve toplumsal
etkileri konusunda toplumda olumsuz düşünceler de yer almaktadır. Bu düşünceler;
Aşının içeriği ve yan etkileri,
Aşı olan ve olmayan kişilere yönelik toplumsal tutumlar ve hukuki yaptırımlar
Aşının korucu olmadığı kanısı
gibi başlıklarda sıralanabilir. Aşı karşıtlığını savunan insanların yukarıda sırlanan yaygın
düşüncelerine dair resmi otoritelerce yapılmış açıklamalar bulunmaktadır. Ancak günümüzde
yaygınlığını ve geçerliliğini koruyan geleneksel medya araçlarından olan televizyon haberciliği,
bir yanıyla vicdani sayılabilecek böylesi bir seçimi her açıdan ele almamakta ve varoluş
amaçlarından birisi olan halkı bilgilendirme işlevini tam anlamıyla yerine getirmemektedir. Aşıya
dair haberlerin sunumu çoğunlukla aşı olmanın ne kadar önemli olduğu konusunda epik bir
anlatımdan oluşmaktadır. Ancak bireysel ve toplumsal olarak önemli bir sorumluk gerektiren
aşı olma kararı her açıdan objektif bir şekilde ele alınmalıdır.
Sağlık ve tıp bilginleri 20. yüzyılda halk sağlığı ile ilgili ilk on başarılarından biri olarak aşılamayı
nitelendirmektedirler (1999). Ancak aşı karşıtlığı Covid-19 ile ortaya çıkan bir tutum değildir. Aşı
karşıtlığı, aşılamanın kendisi kadar var olmuştur (Wolfe & Sharp, 2002). Örneğin dönemin
yaygın çiçek hastalığının aşısı 1800'lerin başında, Edward Jenner'ın araştırma ve deneylerini
takiben başladı. Ancak Dr. Jenner'ın fikirleri dönemi için yeniydi ve hemen kamuoyunda
eleştiriyle karşılandı. Bu eleştiriler tıbbi, dini, bilimsel ve politik itirazları içeriyordu. Bu ve bunun
gibi birçok durum difteri, tetanos, boğmaca, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarında
aşının bulunması ve yaygınlaşması süresince yaşanmıştır ve hatta yaşanmaya devam
etmektedir.
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Görsel 1. 1900'lerin başında çiçek hastalığı aşısının etkileri için aşı karşıtlarının bakış açısıyla
gösterilen zehirli bir ağaç metaforu (The College of Physicians of Philadelphia, 2018).
1980 yılında bu aşı sayesinde eradike edilen çiçek hastalığı (2021), kendi döneminde aşı
karşıtlarının hedefi olmuştu. Hatta öyle ki, aşının ne kadar ölümcül olduğu Görsel 1’de yer alan
metaforik tablo ile gösterilmektedir. Tabloda mezarlık üzerine kurulan ağacın meyvelerinde yer
alan hastalık isimleri çiçek aşısının korkunç ve ölümcül etkilerini gözler önüne sermektedir.
Daha sonra İngiltere’de aşı olma zorunluluğu içeren yasalar gereği her çocuğa çiçek aşısı
yaptırıldı. Ancak bu yasal zorunluluk karşısında aşı karşıtı gruplar, örgütler ve basılı yayınlar
arttı, mitingler düzenlendi (Durbach, 2000). Bu tür gösteriler ve genel aşı muhalefeti, aşıyı
incelemek için tasarlanmış bir komisyonun geliştirilmesine yol açtı. 1896'da komisyon, aşının
çiçek hastalığına karşı korunduğuna karar verdi, ancak aşılamama cezalarının kaldırılmasını
önerdi.

En sonunda 1898 tarihli Aşı Yasası cezaları kaldırdı ve aşının güvenliğine veya

etkinliğine inanmayan ebeveynlerin bir muafiyet belgesi alabilmesi için bir “vicdani retçi”
maddesi eklendi.
Amerika’da ise Henning Jacobson isimli vatandaş, yasanın kendi vücuduna en iyi bildiği şekilde
bakma hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle aşılamayı reddetti. Buna karşılık, yetkililer ona karşı suç
duyurusunda bulundu. Jacobson yerel mahkemede davayı kaybettikten sonra ABD Yüksek
Mahkemesine başvurdu. 1905'te Mahkeme, devletin bulaşıcı bir hastalık durumunda halkı
korumak için zorunlu yasalar çıkarabileceğine karar vererek devletin lehine karar verdi. Bu,
devletlerin halk sağlığı hukukundaki gücüne ilişkin ilk ABD Yüksek Mahkemesi davası olarak
kayıtlara geçti (Albert, Ostheimer, & Breman, 2001).
Tarihte önemli salgınlardan biri olan çiçek hastalığı ile ilgili bu örneklerde de bugün gündemdeki
Covid-19 aşılama sürecinde yaşanan benzer örüntüler görülmektedir. İnsanların yeni bir aşıya
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de farklı bir şekilde ancak aynı dinamiklerle devam etmektedir.
Ülkemizde aşıya karşı olumsuz tutumlar özellikle son 10 yılda gözle görülür hale gelmiştir. Bu
tutumlar çocuklar için bulaşıcı hastalık aşılarının üzerinden başlamıştır. Çocuğuna aşı
yaptırmak istemeyen ebeveynler bu konuda mitingler düzenleyerek görünürlüklerini
artırmışlardır. Daha sonra 2015 yılında emsal bir kararla kazanılan dava, ebeveynden onam
alınması kararıyla sonuçlanmıştır. Hali hazırda sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralar
aracılığıyla canlı kalan aşı karşıtı gruplar medyanın da söylemleriyle hacmini artırmaktadır (Gür,
2019). Dolayısıyla aşı karşıtlığı ülkemizde Covid-19 ile ortaya çıkmamış, aynı dinamiklerle daha
fazla gruba yayılmıştır.
Aşı karşıtlığının halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri pandemi koşullarında çok daha fazla
göze çarpmaktadır. Bu anlamda bir karşıtlık, insanların yeniliklere karşı duyduğu önyargının
yanı sıra global otoritelere karşı güvensizliğine de dayanmaktadır. Daha detaylı ve kesin veriler
için Covid-19 aşı karşıtlığının temel sebepleri incelenerek başta geleneksel medya olmak üzere
yazılı, görsel ve dijital medya yayıncılığı aracılığıyla aşıya karşı olumsuz algılar giderilmelidir.
Ancak hep bir ağızdan aynı şeyi tekrarlayan geleneksel medya bu sorunun çözümünde
başarısız olmaktadır.
Medya Demokrasisi
Medya demokrasisi; haber, bilgi ve eğlence adına ana akım medyayı daha çoğul hale getirmeyi
ve sadece rutin sosyo-politik-ekonomik haberleri ve makaleleri yaymak ve yayınlamaktan
ziyade çok çeşitli fikir ve görüşleri yansıtmayı amaçlayan bir savunuculuk hareketidir. (Malik,
2008). Çıkar grupları, siyasi otoriteler ve holding sahiplerinin medya ile ilişkisinin eleştirisini de
içermektedir. Medya demokrasisi aynı zamanda toplumu ve hükümeti demokratikleştirmek,
medya holdinglerinin ve gruplarının temsilcilerinden ziyade insanların isteklerine daha duyarlı
hale getirmek için bir kampanyadır (Malik, 2008).
Medya insanları bilgilendirme konusunda kurum ve kuruluşlarıyla öncü alanlardandır.
İnsanların bilgiye erişimi medya sayesinde kolaylaşmaktadır. Bilgiye erişim, demokrasinin
sağlığı için gereklidir. Çünkü bilgilendirme sayesinde vatandaşlar yanlış bilgiyle hareket etmek
yerine sorumlu, bilinçli seçimler yapabilmektedir. Bu tıbbi, ekonomik, bürokratik ya da eğitim
gibi günlük hayatımızda yeri olan her türden seçim için geçerlidir. Karar mekanizması
bilinçlendirildiği sürece anlamlıdır.
Medya demokrasisi kavramı daha genel olarak şu anlama gelir: Demokratik siyasi sistemin
sağlığının toplumdaki sosyal, politik ve kültürel bilgilerin verimli, doğru ve eksiksiz aktarımına
bağlı olduğu; medyanın bu bilgilerin kanalları olduğunu ve kamu yararına hareket etmesi
gerektiğini; artan sahiplik yoğunlaşması ve ticari baskılar nedeniyle kitle iletişim araçlarının bu
rolü yerine getirmekte giderek daha başarısız ve ilgisiz olduğunu; seçmenler ve vatandaşlar
kamuoyu tartışmalarına bilinçli bir şekilde katılamadıklarından bunun demokrasiyi baltaladığını
savunur. Bu nedenle, medyanın rolü insanların fikir, görüş, beğenme, beğenmeme ve
hepsinden önemlisi çıkarlarının temsilcisi olması nedeniyle daha demokratik olmalıdır (Malik,
2008).
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demokrasisinin yine kendi denetimi aracılığıyla mümkün olabilmektedir (Taş, 2009). Geleneksel
medyanın etik ilkeleri koruyarak işlevlerini yerine getirmesiyle vatandaşların tarafsız haber alma
ve doğru bilgilenmesi sağlanacaktır. Kitle iletişim araçlarının hitap ettiği kitleler için bilgilenme
ve bilinçlenme ise kitlesel olarak bilinçli karar vermenin en önemli aracısı konumundadır.
Medya demokrasisi; vatandaş medyası, demokratik medya, bağımsız medya, alternatif medya
ve medya okuryazarlığı gibi benzer ve ilgili kavramlardan farklıdır. Bu kavramların daha geniş
amacı aynı olabilir, ancak bunlar birbirini dışlar ve ayrıca medya demokrasisi fikrinden farklıdır
(Malik, 2008). Örneğin ülkemizde de zaman zaman gündeme gelen medya okuryazarlığı
kavramı bireylerin direkt olarak medya içerikleri üzerine karar mekanizmasını, seçim yapmasını
veya tasnif etmesini gerektirirken; medya demokrasisi ise uygulanış anlamında vatandaşların
değil, medya yetkililerinin ve ilgili otoritenin müdahalesini gerektirmektedir.
Demokrasi kavramının içerdiği çok seslilik, medya demokrasisinde de önemli başlıklardan
birisidir. İnsanların bir konuyla ilgili farklı düşünceleri ve farklı bakış açılarını görerek o konuya
dair karar vermeleri ya da tutum ve davranış sergilemeleri bilinçli bir kamuoyu oluşmasını
sağlayacaktır. Hep bir ağızdan aynı şeyi söyleyen bir medya yerine medya demokrasisinin
çoksesliliği sayesinde özgün ve bilinçli vatandaşlar artacaktır.
Dünya’da ve Türkiye’de Covid-19 Aşı Karşıtlığı
Güvensizlik ve korku, insanların duygu ve düşüncelerinin yanı sıra sosyal süreçlerdevde yer
aldığından ve aşı tereddüdüne katkıda bulunduğundan, aşı karşıtı grupların bilgi boşluğunu ve
endişelerini gidermek için acilen daha fazlasına ihtiyaç vardır (World Health Organization,
2020).
Amerika’da 2019 yılında Covid-19 aşısına dair yapılan bir araştırmaya göre ankete katılanların
%18'i aşıların otizme neden olduğu konusunun çok veya kısmen doğru olduğunu, katılımcıların
%15'i ise aşıların toksinlerle dolu olduğunu söylemektedir. Yine aynı araştırmaya göre
katılımcıların %19'u aşıdan ziyade hastalığa yakalanarak bağışıklık geliştirmenin daha iyi
olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca araştırmada tıbbi yetkililere karşı güvensiz olan kişilerle aşı
konusunda yanlış bilgilendirme arasında olumlu bir ilişki olduğu bulgulanırken geleneksel
medyada bu konularla ilgili bilgileri gördüğünü, okuduğunu veya duyduğunu bildirenlerin aşıya
dair olumlu görüşte olma olasılığı daha yüksektir (2020).
ABD’de yapılan bir başka çalışmada ise aşılarla ilgili sorgulanabilir olumsuz inançların,
aşılamayı artırmaya yönelik politikalara karşı muhalefetin en güçlü göstergesi olduğu
bulgulanmıştır (Stecula, Kuru, Albarracin, & Jamieson, 2020). Güncel araştırma sonuçlarına
göre en az %30’dan fazla Amerikalı yetişkinin aşı olmadığı ve bu grubun yarısının aşı karşıtı
olduğu bulgulanmıştır (Yücel, 2021).
Covid-19 tam

kapanma döneminde öne çıkan ülkelerden biri olan İtalya ise, yapılan

araştırmaya göre aşı konusunda en çok geleneksel medya araçlarından radyo ve TV’den bilgi
alıyor ve yine aynı araştırma uyarınca İtalyanların %71'i medyada bilimsel uzmanların aşırı
teşhir edildiğini düşünüyor; başka bir üçte ikisi, uzmanların genellikle yeterli olmadıkları konular
hakkında konuşmaya yönlendirildiğinden rahatsız oluyor (örneğin, eğitim politikaları veya
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arasında binlerce hararetli tartışmanın yer aldığı TV'nin de Covid-19 aşılarının güvenliğini
sorgulayan haberlerin ana kaynağı olarak belirtildiği göz önüne alındığında, iletişim etkisi
açısından bu faktör hafife alınmamalıdır (Bucchi & Saracino, 2021).
Afrika ülkelerinde yoğun şekilde seyreden aşı karşıtlığı, özellikle aşı dozlarının sınırlı olduğu ve
aşı karşıtı kampanyanın etkili olduğu Sahra Altı Afrika'da, sürü bağışıklığına ulaşılmasını
engelleme riski taşımaktadır (Adepoju , 2021). 2021 yılının Ocak ayında eski Tanzanya
Cumhurbaşkanı John Magufuli, aşıların Covid-19'a karşı etkinliği konusunda şüphe uyandırdı
ve hatta ülkesinde SARS-CoV-2'nin varlığını reddetti. Ölümünden sonra, halefi Samia Suluhu
Hassan ise salgın konusunda vatandaşları uyardı. Daha sonra kurulan bilim komitesi halk
sağlığı ve tıp uzmanlarından oluşan üyeleriyle ülkenin salgınla mücadelesine yön vermeye
çalışmış ancak henüz herhangi bir aşı planını açıklamamıştır. Aşıya dair olumlu anlamda kesin
adımlar atamayan Tanzanya'da, aşı karşıtlığı ciddi boyutlardadır. Ülkenin bilim ekosistemindeki
bazı önemli isimler tarafından bile, Covid-19'a karşı aşılara karşı müthiş bir muhalefet olduğu
görülmektedir (Adepoju , 2021).
Nijerya’da ise aşı karşıtlığı daha çok batılı aşı karşıtı gruplara dayandırılıyor. Batıdan gelen
karşıt düşüncelerin Afrikalıları etkilediğini savunan uzmanlar Afrika'da mobil, internet ve geniş
bant kullanımının yaygınlaşmasından bu yana yaşanan ilk küresel felaketin Covid-19
pandemisi olmasının altını çiziyor. Örneğin Sahra Altı Afrika'da mobil geniş bant ağına erişimi
olan insan sayısı 2014'te 120 milyon kişiden (%13) 2019'da iki kattan fazla artarak 270 milyona
(%26) yükseldiği belirtiliyor (Adepoju , 2021). Kısacası teknolojik ilerlemelerin Afrika’da aşı
karşıtlığının yayılmasını kolaylaştırdığı düşünülüyor. Ancak aynı teknolojinin neden aşı
konusunda olumlu bir bilinçlendirmeye aracı olmadığı soru işareti yaratıyor. Nijeryalı eski siyasi
ve profesör olan Oyewale Tomori ise Nijerya'daki aşı boykotunun modern tıbba güven eksikliği,
siyasi ve dini motifler; siyasi sınıf, eğitimli seçkinler ve büyük şirketler tarafından algılanan
ihanetin uzun bir tarihi; yanlış bilgilerin yayılması temelinde olduğunu ifade etmektedir (Adepoju
, 2021).
Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ciddi rakamlara ulaşmış durumda (Google Haberler,
2021). Anketler ise aşıya güvenin arttığını gösterse bile, yetişkin Rusların en az yarısı aşıyı
hala reddediyor. Aşıyı reddedenler ise çoğunlukla aşı olmadan önce aşı çalışmalarının
sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerini söyleyerek yan etkiler konusunda
endişelerini dile getiriyor. Toplumsal yapının yanı sıra siyasal anlamdaki soğuk savaş aşı
konusunda da devam ediyor. ABD’li yetkililer Rusya’nın sistematik bir şekilde Avrupa ve
Amerika menşeli aşılar üzerinden dezenformasyon kampanyası başlattığını ifade etmişti
(Gordon & Volz, 2021). Bu anlamda bir kampanya ise aşıda marka seçiminden ziyade aşı
karşıtlarının artmasına zemin hazırlayabilir.
Türkiye’de Covid-19 aşı karşıtı söylemler sosyal medya aracılığıyla yoğun bir şekilde devam
etmektedir. Söylemlerin kaynağını oluşturan gruplardan biri ise “Büyük Uyanış” isimli iki mitingi
İstanbul ve Ankara’da organize ederek bir araya geldi. Miting, çeşitli sivil toplum örgütlerinin
yanı sıra Anadolu Birliği Partisi öncülüğünde organize edildi. İstanbul’da yapılan mitinge
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daha azdı. Aşı konusunda karşıt düşüncelerinin küresel güç ilişkilerinden kaynaklandığını ifade
eden miting katılımcıları; aşının içeriği, aşı olmayanlara uygulanan yaptırımlar ve Dünya Sağlık
Örgütü’nün kararlarını eleştirdi (Hacaloğlu & Çolak, 2021). Aşı yaptırmayanların şehirler arası
seyahat kısıtlamaları kapsamında Ankara’dan İstanbul’a gidemeyen aşı karşıtı bir vatandaş bu
yolu yürüyerek seyahat kısıtlamasını protesto etti (Ensonhaber, 2021). Sağlık Bakanlığı’nın
güncel olarak duyurduğu veriler Türkiye geneli toplam ve her bir şehir için ayrı ayrı olmak üzere
aşılanma oranları kamuya açık şekilde paylaşılmaktadır. Buna göre bugünkü 2. doz aşılanma
oranı %70.98 olarak gösterilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021). Aşılanma oranının en
düşük olduğu şehirler ise doğu bölgelerinde yoğunlaşmaktadır.
Araştırma Yöntemi
Söylem analizi, dilbilim, edebiyat teorisi ve kültürel çalışmalar, dil felsefesi, sosyoloji ve
psikolojiden çeşitli şekillerde yararlanan dil ve metin çalışmasına yönelik disiplinler arası bir
metodolojiler ve yaklaşımlar ailesini tanımlar (Luke). Eleştirel söylem analizinin ana hedefi,
metinde saklı olan ideolojik ve iktidar ilişkilerini açığa çıkarmaktır.
Van Dijk’e göre (2001) söylem analizi öncelikle toplumsal gücün kötüye kullanılma, tahakküm
ve eşitsizliğin metin tarafından yasalaştırılma, yeniden üretilme ve karşı koyma biçimini
inceleyen bir tür analitik söylem araştırmasıdır. Van Dijk'in çerçevesi (1997), eleştirel söylem
analizi çalışmaları yaparken önemli olduğuna inandığı kategorilerin bazı örneklerini sağlamıştır.
Ayrıca analizin ana noktasının çeşitli ideolojilerin çeşitli yapılarda nasıl ifade edildiğini
göstermek olduğunu iddia eder. Dilsel, bilişsel ve sosyo-kültürel tanımlar önerir. İlk olarak
söylemin sözdizimsel, anlambilimsel, biçimsel ve retorik düzeylerde tanımlandığını öne sürer.
İkincisi, muhatapların üretim, alımlama ve anlama süreçleri açısından anlaşılması gerektiğini
ekler. Ve üçüncü olarak, toplumda gerçekleştirilen bağlamsallaştırılmış, kontrol edilen ve
amaçlı eylemlerin bir dizisi olarak anladığı söylemin sosyal boyutuna, yani bir bağlamda
gerçekleşen sosyal eylem biçimine işaret eder.
Bu araştırmada söylem çözümlemesi yapmak üzere iki farklı haber kanalının aşı karşıtlığına
dair haberi kayıt altına alınarak seslerin deşifresi yapılmıştır. Haberlerin seçiminde kolayda
örnekleme metoduyla seçilmiştir. Bunun sebebi tv haberciliğinde aşı karşıtlığı ile ilgili haberlere
genellikle yer verilmeyişidir. Daha sonra bu deşifreler incelenerek program esnasındaki
görüntüler üzerinden not alınarak tekrar analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonrasında verilerin
işaret ettiği yaklaşımlar yorumlanarak bulgulara ulaşılmıştır.
Araştırma Bulguları
Araştırmada Fox Haber ve Show Haber’den alınan aşı karşıtlığı ile ilgili haberler ele alınmıştır.
Haber içeriklerinde kullanılan ifadeler söylem analizi üzerinden incelenmiştir. Fox Haber, aşı
karşıtlarının yapmayı planladığı miting üzerinden uzmanların konuşmalarını içeren bir haber
yaparken Show Haber ise eski bir aşı karşıtının pişmanlığını anlatmaktadır.
Fox Haber’de sunucu haber anonsunu şu şekilde yapmaktadır (FOX Haber, 2021);
..Bu miting aşı karşılarının mitingi ve en başından söyleyeyim bu anayasal demokratik bir haktır.
Yani onlar da seslerini duymak istiyorlar. Fakat yetkililer konuyla ilgili insanlar, uzmanlar filan
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soru da bu. Bakalım nasıl olacak.
Sunucu seyircilere bakarak “nasıl?” sorularını sorarken insanları bu konuda sorgulamaya
yönlendirmekte

ancak

aşı

konusunda,

aşı

karşıtlarına

hitaben

bir

bilgilendirmede

bulunmamaktadır. Aşı karşıtlığının demokratik bir hak oluşunun altını, ses tonu ve vurgularıyla
çizmektedir. Bu noktada her ne kadar insanların kutuplaşmamasını, bunun bir demokratik hak
olduğunu belirtse de sonraki cümlesindeki sorularında yer alan biz ve onlar ayrımı ile iki farklı
gruptan bahsettiği anlaşılmaktadır.
Haberde mitingin düzenleneceği haberi verildikten sonra daha önce yine aynı kanalda bir
uzmanla yapılan aşıyla ilgili konuşmalar ekrana yansıtılmaktadır;
Aşı karşıtlığı akıl ve bilime bağdaşan bir şey değil. Böyle düşünenlerin örgütlenmesi bir araya
gelmesi bence sıkıntılı değil. Yalnız Soma'da hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına
herhangi bir şekilde yürüme ya da miting için izin verilmezken aşı karşıtlarına izin veriliyor
olması bir çelişki.
Bu sözleri söyleyen uzmanın ismi ya da uzmanlık alanı belirtilen haberde verilmezken, halk
sağlığı ile ilgili bir konuyu ideolojik bir noktaya çekmesi şaşırtıcı bir tablo çizmektedir. Haberin
aşı karşıtlığı konusunda bilgilendirici bir içeriğe sahip olması beklenirken akılsızlıkla suçlanan
insanlar haberi önyargıyla izleyecek ve belki de izlemeden kanalı değiştirecektir.
Haber içeriğinde konuşmalarına yer verilen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz
ise miting esnasında dikkat edilmesi gereken pandemi kurallarını sayıyor. Fakat mitingin hedef
kitlesi zaten pandemiye “plan-demi” diyerek tüm bunların birer komplo olduğunu öne sürüyor
ve aşı, maske, mesafe gibi önlemleri ya da önlem tavsiyelerini reddediyor. Yani kısacası
haberde bağlamdan kopuk bir şekilde yine sürekli aynı şeyler tekrar edilerek aşı karşıtlığı
problemi konusunda ilerleme kaydedilemiyor.
Show Haber ise magazinsel kurgusu ile haber anlatımında aşı karşıtlığı yapmaktan dolayı çok
pişman olan bir vatandaşı konu almaktadır (Show Tv, 2021).
Pişman Aşı Karşıtı: Aşı karşıtıydım, olmayın diyordum. Hiç bir zaman benim başıma gelmez..
Dış Ses: Coronavirüse yakalandı. Onları söylediğine çok pişman oldu!
Bu kanaldaki haberlerin içerik kurgulama stratejisi diğer kanallara göre gerçekten çok farklı.
Bunu bir yana bırakırsak, haberde Covid-19 hastalığını geçiren kişi, daha önce kendi başına
gelmeyeceğini düşünerek karşıtlık gösterirken başına gelince bundan pişman olduğunu ifade
ediyor.

Aşı

karşıtlarının

argümanları

ise

genellikle

hastalığı

inkâr

etmek

ya

da

içselleştirememek değil, aşının mahiyeti ile ilgili konulardır. Bu ise, demeci veren kişinin değil
daha sansasyonel olduğu için kurguda bu ifadeleri kullanmayı uygun gören medya çalışanının
sorumluluğundadır. Çünkü bahsi geçen kişi uzman ya da bilir kişi olarak değil vatandaş olarak
konuşmaktadır.
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aşı olurum. Ben 10 günlük kızımı göremedim.
Epik bir anlatımla aşı olmadığı için sadece bedensel olarak değil, ruhsal ve duygusal olarak da
yıprandığını ifade eden vatandaş aşının gücüne artık ne kadar çok inandığını “5 tane aşı
olurum” diyerek ifade etmektedir.
Dış Ses: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 35 yaşındaki Uğur Çalışkan coronavirüsü hafife alıyordu.
Pişman Aşı Karşıtı: Kendime çok güveniyordum aşı olmadığım için. Olmak da istemiyordum
zaten.
Dış Ses: Ama Geçtiğimiz ay testi pozitif çıktı.
Pişman Aşı Karşıtı: 21 gün dört duvar arasında her tarafınızda serumlar, kan almalar, insanların
bağışları. Bir yudum havaya almak için insanların ne hale geldiğini oradaki insanlar bilir..
..Herkes doğru bilgilendirilmiyor bu çok önemli. Aşı olsunlar.
Pişman aşı karşıtı vatandaş ne kadar büyük sıkıntılar çektiğini anlatıyor, dış ses anons
yaparken de kameralar karşısında öksürüyor ve hastalandığı için 10 günlükken göremediği
bebeğiyle oynadığı anlar kameralara yansıyor. Bundan belki de 30 yıl öncesinde böyle bir haber
dili ve sunumu insanlar üzerinde istenilen etkiyi yaratabilirdi. Ancak yaşadığımız çağda her şey
bilgiden geçiyor. Bilgi vermeyen içerikler inandırıcı bulunmuyor. Uğur Çalışkan bütün haber
boyunca pişman aşı karşıtı kimliğiyle sentetik bir romantizm yarattı. Son olarak herkesin doğru
bilgilendirilmeyişini ifade ettikten sonra medyada hep bir ağızdan söylenen repliği tekrarladı,
“Aşı olsunlar”.
Veri toplama esnasında karşılaştığım önemli bir problem de bu araştırmanın bulgularından
birini oluşturmaktadır: Veri kıtlığı. Geleneksel medya araçlarından olan televizyon haberciliği,
ülkemizde aşı karşıtları sanki yokmuş gibi davranarak yer vermemekte, yok saymakta ya da
kendince meşrulaştırmamaktadır. Ancak bu demokratik bir yol olmadığı gibi yok sayılan
insanlar açısından da karşıtlık için yeni bir argüman anlamına gelebilmektedir.
Halbuki Show Haber’de yer alan Uğur Çalışkan ile daha önce neden aşı karşıtı olduğu, bu
bilgileri nereden edindiği, çevresindeki diğer karşıt insanların karşıtlık sebeplerinin neler olduğu
ve fikri değişen biri olarak yani karşıtlığı da anlayan biri olarak, karşıtlık argümanlarını ve bu
konulardaki değişen fikirlerini izah ettiği bir röportaj gerçekleştirilseydi insanların kafalarındaki
soru işaretleri için önemli bir başarı yakalanabilirdi. Fakat bu bilgilerin bir açıdan da aşı karşıtlığı
propagandası olarak algılanacağı endişesi duyan geleneksel medya, dijital medyada her şeyin
her şekilde konuşulduğunu unutmamalıdır.
Sonuç ve Değerlendirme
Covid-19 aşısına yönelik aşı karşıtı söylemler aşının piyasaya sürülmesinden çok daha önce
başlamıştır. Bu konuda cezalar veya şirket müdahaleleri yoluyla yanlış bilgilerin yayılmasını
azaltmaya odaklanılmış, ancak aşı karşıtı grupların temel kaygılarını ele alma konusu üzerinde
durulmamıştır. Yapılan bir çalışmaya göre, aşı karşıtlarının tartışmaya dahil edilmesinin,
kullanıma sunulduğunda Covid-19'a karşı aşının kabulü ve benimsenmesi için kritik olduğu
belirtilmektedir (Boodoosingh, Olayemi, & Amosa-LeiSamb, 2020).
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araştırmaya göre ülkemizde geleneksel medyaya dair güvenin, yeni medyadan çok daha güçlü
olduğu bulgulanmıştır (Bozkurt, Güz, Meral, & Durmaz, 2021). Dolayısıyla bu, bilgi akışında ve
bilinçlendirme işlevinde geleneksel medya araçlarından olan televizyonun önemli bir
sorumluluk üstlendiğini ve duyulan güçlü güvenin aşıya dair bakışta önemli bir belirleyici
olduğunu göstermektedir.
Ancak şu anda geleneksel medyaya baktığımızda aşı karşıtı olmak, muhatap alınmamayı
getirmektedir. Bu çalışmada vatandaşların en temel haklarından olan bilgi edinme hakkı,
geleneksel

medyanın

temel

amaçlarından

olan

bilgilendirme

işlevi

aracılığıyla

sağlanamamaktadır. Aşı karşıtı bireylerin geleneksel medyada karşılık bulamayışı onları bu
konuda yeni medya araçlarına yönlendirmekte ve eksik ya da yanlış bilgilenmelerine sebep
olabilmektedir.
Araştırma sonuçları ve literatürdeki diğer çalışmalara dayanarak aşı ve aşı karşıtlığı üzerine
insanları galeyana getirmekten çok, rasyonel düzlemde yapılacak televizyon haberciliğinin
daha verimli ve anlamlı sonuçlar vermesi mümkün görünüyor. Ayrıca böylesi bir gelişme,
medya demokrasisine önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu anlamda belirli bir strateji oluşturabilmek için Covid-19 aşısına dair görüşlerin incelenmesi
gerekmektedir. Gelecek araştırmaların, aşı karşıtlığının kaynağının araştırılması konusunda
daha detaylı bulgular için aşı karşıtlığı temelinde tıp otoritelerine karşı duyulan güven, sağlık
iletişimi çerçevesinde; siyasi otoriteler için ise siyasal iletişim kapsamında gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
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EBEVEYNLERE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE SUNULAN
İLK OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN EBEVEYNLERİN
EĞİTİME İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNE ETKİSİ
Dr. Süleyman DOĞRU

Özet
İlk okuma yazma çocukların eğitiminde önemli bir yer almaktadır. Ancak 2019-20 yıllarından itibaren
hayatımızın her alanında etkili olan Covid-19, eğitimi de ciddi ölçüde etkilemiştir. Bu nedenle dünyanın
pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde (Türkiye )de yaşayan çocuklar bu durumdan olumsuz yönde
etkilenmişlerdir. Bu durum özellikle ilkokula yeni başlayacak çocukları daha fazla etkilemiş, bazı
ebeveynler çocuklarının okula başlamasını ötelemek zorunda kalmışlardır. Ancak, pandemi sürecinin
uzaması velilerin eğitim sürecine daha aktif katılmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı;
ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretiminde ebeveynlerine sunulan online eğitimin
çocukların ilk okuma yazma becerilerini öğrenmelerine sağladığı katkıya yönelik olarak ebeveyn
düşüncelerini değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemine göre
tasarlanmıştır. Çalışmaya Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan aileler arasından, amaçlı örnekleme
türlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen 52 ebeveyn dahil edilmiştir. Veri toplamak amacıyla
yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk
aşamada, çocukların ilk okuma yazma eğitimi ile ilgili ebeveynlerle görüşülmüş, ardından 6 hafta boyunca
ailelere okuma ve yazma eğitimi online ortamda sunulmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasında, aynı
ebeveynlerle, çocukları birinci sınıfın ikinci dönemindeyken (ilk görüşmeden 11 ay sonra) tekrar
görüşmeler yapılmıştır. Ses kayıtları çözümlenerek veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.
Araştırmanın sonucunda, ebeveynler konuyla ilgili olumlu düşünceler geliştirmişlerdir. Ebeveynlerin, genel
olarak, ilk okuma yazma çalışmalarının önemli olduğunu belirttikleri, bu çalışmaların birinci sınıftaki okuma
yazma öğrenimi sürecini hızlandırarak uzaktan eğitimi desteklediğini ve kolaylaştırdığını algıladıkları tespit
edilmiştir. Bulgular doğrultusunda, ebeveynlere ve öğretmenlere öneriler verilmiştir.

Anahtar Kelime: ilk okuma-yazma, aile eğitimi, Online Eğitim, Pandemi.

THE EFFECT OF PRIMARY READ AND WRITTEN PREPARATORY EDUCATION
OFFERED TO PARENTS THROUGH DISTANCE EDUCATION ON PARENTS' THOUGHTS
ON EDUCATION

Abstract
First literacy plays an important role in the education of children. However, Covid-19, which has been
effective in all areas of our lives since 2019-20, has also seriously affected education. Therefore, as in
many parts of the world, children living in our country (Turkey) have been adversely affected by this
situation. This situation especially affected the children who will start primary school more, and some
parents had to postpone their children's starting school.However, the prolongation of the pandemic
process has made it compulsory for parents to participate more actively in the education process. The
aim of this study is to evaluate the parents' thoughts on the contribution of the online education provided
to the parents of the first grade primary school students in the first literacy teaching of the children to learn
their first literacy skills. The study was designed according to the case study method, one of the qualitative
research methods. Among the families living in different regions of Turkey, 52 parents determined by the
criterion sampling method, one of the purposive sampling types, were included in the study. Semistructured interviews were conducted to collect data. The research was carried out in two stages. In the
first stage, parents were interviewed about the children's first literacy education, and then reading and
writing education was offered to families online for 6 weeks. In the second phase of the study, the same
parents were interviewed again when their children were in the second term of the first grade (11 months
after the first interview). Audio recordings were analyzed and the data were analyzed by content analysis
method. As a result of the research, parents developed positive thoughts on the subject. It was determined
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supported and facilitated distance education by accelerating the literacy learning process in the first grade.
In line with the findings, suggestions were given to parents and teachers.

Keywords: primary literacy, family education, Online Education, Pandemic.

GİRİŞ
Bazı araştırmalar, çocuklar için evde hazırlanan ortamların ilk okuma yazmaya ve okula hazır
bulunmaya etki ettiğini göstermiştir (Özen Altınkaynak, 2019). Polat’ın yaptığı araştırmaya göre
(2007,2011), okul öncesi dönemdeki çocukların okula hazır bulunuşluk durumu, yani
matematik, bilişsel dil gelişimi, öz bakım becerileri ile ev ortamları arasında olumlu yönde bir
ilişki tespit edilmiş, fakat fiziksel gelişimleri ile ev ortamları arasında bir bağlantıya
rastlanmamıştır (Özen Altınkaynak, 2019). Ayrıca, yapılan bu çalışmada, ev ortamında bulunan
teknolojik araçların durumunun da çocukların okula hazır bulunuşluklarını olumlu yönde
etkilediği görülmüştür (Polat, 2011; Özen Altınkaynak, 2019). Ancak ev ortamı çocuğun
öğrenme sürecini etkileyen tek unsur değildir. Aile katılımının da eğitimdeki yeri ve önemi
yadsınamaz. Çünkü ebeveynler çocukları okula başlayana kadar ve başladıktan sonra da
onların eğitiminden ve gelişimden kendilerini sorumlu tutarlar. Aile katılımı kavramı,
ebeveynlerin gerekli becerileri kazanmaları, duygusal ve sosyal anlamda kendilerini
geliştirmeleri bunun sonucunda da çocukları ile ilişkilerini olumlu yönde geliştirmeleri ve
çocuklarının gelişimlerini desteklemeleri ile açıklanabilir (Çakmak, 2010; Lindberg ve Oğuz,
2016; Lindberg, 2017; Bahçeli Kahraman, Eren ve Şenol, 2017). Okul öncesi ve ilkokul
dönemini eğitim sürecinin en önemli parçası olarak düşünebiliriz. Araştırmalar sonucunda
(Toros, 2011; Bahçeli Kahraman, Eren ve Şenol, 2017), okul öncesi ve ilkokul döneminde, aile
katılımının çocukların eğitime önemli katkı sağladığı görülmüştür. Araştırmalar göstermektedir
ki, ilk ve orta öğretimde aile katılımının çocukların akademik gelişiminde önemli rol
oynamaktadır (Desforges ve Abouchaar, 2003; Jeynes, 2007; Uludağ, 2008; Bruïnea,
Willemse, D’Haem, Griswold, Vloeberghs, Eynde, 2014; Bahçeli Kahraman, Eren ve Şenol,
2017).

Eğitimdeki ileri süreçler göz önüne alındığında, ilkokul birinci sınıfta aile katılımı

sağlanarak ilk okuma yazma çalışması yapılması önem arz etmektedir. Ayrıca, aile ile okul
arasındaki işbirliği ilk okuma yazmada başarıyı arttırmaktadır. Ailelerin çocuklarının eğitim
hayatına katılmak için çok gayret göstermedikleri ancak orta düzeyde katıldıkları görülmüştür
(Çağdaş, Özel ve Konca ,2016; Bahçeli Kahraman, Eren ve Şenol, 2017). Ayrıca, Erdoğan
ve

Demir Kasımoğlu

(2010) ‘nun çocukları ilkokul çağında olan ailelerle yaptıkları

araştırmalarının sonucunda, ailelerin eğitime katılım konusunda yeterli olmamalarına rağmen
ailelerin, aile katılımının önemini vurguladıkları gözlenmiştir (Bahçeli Kahraman, Eren ve Şenol,
2017). İlk okuma yazma çalışmasında aile ile okul işbirliği içinde olursa istenilen başarı elde
edilebilir.
İlk okuma yazma becerisi, çocukların akademik ve sosyal alandaki başarılarında kritik bir role
sahiptir (Yıldırım ve Demirtaş, 2008; Yıldız ve ark., 2015; Güneş, Uysal ve Taç, 2016). Eğitim
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hayatlarını anlamlı bir hale getirmektedir (Akyol, 2010; Güneş, Uysal ve Taç, 2016). Çelenk’e
göre (2003) ilk okuma yazma öğretimindeki amaçlar: çocuğun, hızlı, doğru, akıcı, anlayarak
okuması, okumaktan zevk alması ve işlevsel bir yazma yeteneği geliştirmesi olarak
nitelendirilebilir (Güneş, Uysal ve Taç, 2016). MEB (2020)’e göre ise ilk okuma yazmanın temel
amacı; düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun
çözebilen bireyleri yetiştirmek olarak belirlenmiştir (Güneş, Uysal ve Taç, 2016). Okul
öncesinden itibaren ilk okuma yazma, eğitimin başlangıcını oluşturmaktadır. Bu oluşum süreci,
bütün eğitim yaşamı boyunca devam etmektedir. İlk okuma yazmada çocuğun aktif olabilmesi
için, ilk okuma yazmaya motive edilmesi bunun için de çocuğun seviyesine uygun aktiviteler
yapılmalıdır. Görsel, işitsel, duyusal organlarına yönelik etkinlikler yapılarak çocuk aktivitelerin
içine çekilmeli ve buna yönelik ders araç gereçleri ve materyaller kullanılmalıdır.
İlk okuma yazma yöntemleri; sesten öğretim yöntemi, resimli ses yöntemi, sesten okuma
yöntemi, cümle çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemidir. Ülkemizde uygulanan, ilk
okuma yazma ile ilgili mevcut programda ses temelli cümle yöntemi kullanılmaktadır. Ses
temelli cümle yönteminin üç aşaması bulunmaktadır.

Bunlar; İlk okumaya yazmaya hazırlık,

ilk okuma yazmaya başlama ve serbest okuma yazmadır. (Akyol, 2012). İkinci aşama olan ilk
okuma yazmaya başlama aşaması da kendi içinde dört gruba ayrılmıştır. Bu aşamalar sesi
hissetme ve tanıma, harfi yazma ve okuma, harflerden heceler, hecelerden kelimeler,
kelimelerden cümleler yazma ve okuma, son olarak da metinler oluşturmadır. (Akyol, 2012). İlk
çizgi çalışmasından itibaren, seslerin yazılışı (yazılış sayısı ve yönü), seslerin verilmesi ve ses
temelli cümle yönteminin bütün basamaklarında öğrenci ile pekiştirme amaçlı yardımcı olunmalı
ve oluşacak hatalar anında düzeltilmelidir. Ses verir ve yazarken çocuğa yardımcı olacak
velilerin de ilk okuma yazma hakkında ön bilgiye (seslerin yazılışı ve okunuşu hakkında) sahip
olmaları gerekmektedir. Aksi bir durumda yanlış yazımların daha sonra düzeltilmesi zaman
alacaktır.
2019-20 yıllarından itibaren hayatımızın her alanında etkili olan Covid-19 eğitimi de ciddi ölçüde
etkilemiştir. Bu nedenle dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde (Türkiye) de yaşayan
çocuklar bu durumdan olumsuz yönde etkilenmişlerdir. Covid-19 salgını ile beraber yüz yüze
eğitim mümkün olmamış, bunun soncu olarak da uzaktan eğitime geçilmiştir. Fakat, uzaktan
eğitim beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Eğitime ulaşımda ailenin sosyo-ekonomik
durumu, ülkenin coğrafi koşulları, bireylerin bedensel yetileri ve teknolojiye ulaşımları gibi
unsurlar uzaktan eğitime ulaşımı etkilemiştir. Eğitim ortamının hazırlanması da (kişiye özel oda,
vb.), anne babanın çalışıyor olması da uzaktan eğitimi etkileyen etkenler arasına ilave edilebilir.
Uzaktan eğitimin bu olumsuzlukları öğrencilerde öğrenme kaybına ve eğitimden uzaklaşma
durumuna neden olmuştur. Ancak, eğitime ilgi duyan ve ekonomik yönden güçlü olan ailelerin
çocukları bu süreçten en az etkilenen grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum özellikle
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başlamasını ötelemek zorunda kalmışlardır.
Eğitimin üç ayağını oluşturan, öğretmen, veli, öğrenci uzaktan eğitimin verimlilik konusunu
sorgulanmaya başlamış, sorgulama sonucunda her üç grupta da olumsuz yönde kaygılar
oluşturmuştur. Aniden çıkan ve daha önce tecrübe edilmeyen bu durum (öğretmenlerin ve
öğrencilerin konu ile ilgili deneyim eksiklikleri) öğretmenlerin, ilk defa böyle bir çalışma içerisine
girmeleri ve öğretim stratejilerini tam belirleyememeleri, değerlendirmelerin ve geri dönütlerin
nasıl yapılacağı belirsizliği öğretmenlerde uzaktan eğitim kaygısını arttırmıştır (Adıgüzel, 2020).
Süreç içerisinde ilgililer tarafından yapılan açıklamalarla oluşan bu kaygı azaltılmaya
çalışılmıştır. Ancak pandemi sürecinin uzaması velilerin eğitim sürecine daha aktif katılmaları
zorunlu bir hal almıştır. Bu durum ebeveynlerin çocuklarının eğitimine aktif katılımlarına yönelik
kapsayıcı ve destekleyici destek eğitimlere gereksinimi gündeme getirmiştir. Fakat bu konuda
literatürde yeterince uygun çalışmaya ulaşılamamaktadır. Bu nedenle ailelerin online eğitime
aktif katılımı ile ilgili çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. Bu durum aile katılımına yönelik bu
çalışmaya yönelmemize neden olmuştur. Çalışmanın amacı; ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin
ilk okuma yazma öğretiminde ebeveynlerine sunulan online eğitimin çocukların ilk okuma
yazma becerilerini öğrenmelerine sağladığı katkıya yönelik olarak ebeveyn düşüncelerini
değerlendirmektir.

YÖNTEM
Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırma yöntemi kullanılmıştır. Durum
çalışması, araştırmacının olaylar üzerinde etkisinin düşük olduğu ve neden, niçin sorularının
incelenmesi için kullanılan bir yöntemdir (Yıldırım-Şimşek, 2016).
Araştırma Grubu
Çalışma grubuna, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan, online eğitim programı yoluyla ilk
okuma yazma eğitimine destek sağlamak isteyen ve amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt
örnekleme yöntemiyle belirlenen gönüllü 52 ebeveyn katılmıştır. Ölçüt örnekleme,
araştırmadaki gözlem birimlerinin belli özelliklere sahip kişi, olay ve durumlar olmasını
içermekte olup, bu durumda araştırma için örnekleme bu özellikleri taşıyan birimleri dahil etmeyi
içermektedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014). Bu doğrultuda
belirtilen ölçütler aşağıdaki gibidir:


60 ay üzeri çocuğa sahip olmak,



Çocuğunun bir ilköğretim okulunda eğitime devam ediyor olması,



Çocuklarının ve ebeveynlerin daha önce herhangi bir sistematik ilk okuma yazma
eğitimi almamış olması.



Katılımcıların online eğitim konusunda herhangi bir sorunu olmaması (bilgisayar
kullanımı, internet gibi).
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yapılmıştır. Çalışmaya katılmak isteyen 167 ebeveynin başvurusu alınmıştır. Başvurusu alınan
ebeveynler yukarıda belirtilen ölçüte göre değerlendirilmiş ve kriterleri karşılayan gönüllü 52
ebeveyn araştırma grubuna alınmıştır.
Verilerin Toplanması
Veri toplama araçları:
Bilgi formu: Form, araştırmacılar tarafından, katılımcılara ilişkin bilgilerin (yaş, cinsiyet, öğrenim
durumu, çalışma durumu, meslek, çocuk sayısı, gittiği okul-kurumun türü) edinilmesi için
hazırlanmıştır.
Ebeveynlerin ilk okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıyla ilgili görüş formu: Bu formda
ebeveynlerin ilk okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıyla ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik 10
açık uçlu görüşme sorusu yer almaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen form için beş
uzmanın görüşleri alınmış ve görüş birliği bulunan öneriler yerine getirilerek, bu araştırmada
kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Formda yer alan görüşme soruları aşağıda
yer almaktadır:
1. Çocukları ilk okuma yazmaya hazırlamak için yapılan çalışmalar denince aklınıza neler
geliyor?
2. Birinci sınıfta yapılan ilk okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının okuma yazma
öğrenme sürecine nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz?
3. İlk okuma yazmayı öğrenme sürecinde aile katılımı gerekli midir? Neden?
4. Online eğitime yönelik eksiklikleri gidermede ebeveynler çocuklara nasıl destek
olabilirler?
5. Almış olduğunuz 9 haftalık online eğitim çocuğunuzun ilk okuma yazma çalışmalarına
nasıl katkı sağladı?
6. Çocuğunuzun yazıya hazırlık çalışmalarında (çizgi çalışması) ne tür zorluklar
yaşadınız?
7. Çocuğunuzun hangi harf grubunu kavramada zorlandığını düşünüyorsunuz?
8. Almış olduğunuz bu eğitimin içeriğine sizce başka hangi konular eklenebilirdi?
9. Birinci sınıf programı hakkında ebeveyn olarak ön bilgiye sahip olmanız, çocuğunuzun
eğitimine nasıl bir katkı sağladı?
10. Birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenci velilerine öneriniz ne olurdu?
Uygulama Süreci: Araştırma iki aşamada uygulanmış ve araştırmanın ilk aşamasında
(Ağustos 2020), çocukları bir ilköğretim kurumuna devam eden 52 ebeveynle görüşülmüştür.
Araştırmanın ikinci aşamasında (Haziran 2021) ise aynı ebeveynlerle çocukları birinci sınıfın
ikinci dönemindeyken (ilk görüşmeden 11 ay sonra) tekrar görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın
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süreyle ebeveynlere ilk okuma yazma ile ilgili “6-7 ve 8 yaş döneminin gelişim özellikleri, ilkokul
1. Sınıf programı hakkında genel bilgi, ilk okuma yazma becerisinin öğretiminde aile katılımının
önemi, okuma yazma öğretim yöntemleri, okuma yazma: hazırlık çizgileri, okuma yazma
öğretim uygulamaları (ses gruplarındaki seslerin yazılış yönü ve yazılış sayıları, hece, kelime,
cümle, metin oluşturma) , ses öğretiminde çocuklarımızda karşılaşabileceğimiz problemler ve
çözüm önerileri, okuma, yazma ve kelime dağarcığını zenginleştirme” konularında online eğitim
verilmiştir. Araştırmanın sonunda ebeveynlere yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla
yukarıdaki sorular sorulmuştur. Araştırmanın yapılması için (kapsam geçerliği, görünüş
geçerliği, uygulama koşulları, pilot uygulama) yapılan “Ebeveynlerin İlk Okuma Yazmaya
Hazırlık Çalışmalarıyla İlgili Görüşleri” başlıklı görüşme formu ebeveynlere online ortamda
araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Her bir görüşme ortalama 15 dakika sürmüştür. Ayrıca
araştırma grubunun demografik bilgileri yine araştırmacı tarafından hazırlanmış bilgi formu
yardımıyla toplanmıştır.

Verilerin Analizi
Araştırma verileri iki aşamada toplanmıştır. Araştırmanın ilk aşaması için, ebeveynlere
aşağıdaki sorular sorulmuştur;
1. Çocukları ilk okuma yazmaya hazırlamak için yapılan çalışmalar denince aklınıza neler
geliyor?
2. Birinci sınıfta yapılan ilk okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının okuma yazma
öğrenme sürecine nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz?
3. İlk Okuma Yazmayı öğrenme sürecinde aile katılımı gerekli midir? Neden?
4. Online eğitime yönelik eksiklikleri gidermede ebeveynler çocuklara nasıl destek
olabilirler?
Araştırmanın ikinci aşamasında aynı ebeveynlerle çocukları birinci sınıfın ikinci dönemindeyken
tekrar

görüşmeler

yapılmış

ve

aşağıdaki sorular

sorulmuştur.

Araştırmanın

birinci

aşamasındaki sorular bu bölümde tekrar sorulmuştur.
1. Çocukları ilk okuma yazmaya hazırlamak için yapılan çalışmalar denince aklınıza neler
geliyor?
2. Birinci sınıfta yapılan ilk okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının okuma yazma
öğrenme sürecine nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz?
3. İlk Okuma Yazmayı öğrenme sürecinde aile katılımı gerekli midir? Neden?
4. Online eğitime yönelik eksiklikleri gidermede ebeveynler çocuklara nasıl destek
olabilirler?
5. Almış olduğunuz 9 haftalık online eğitim çocuğunuzun ilk okuma yazma çalışmalarına
nasıl katkı sağladı?
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yaşadınız?
7. Çocuğunuzun hangi harf grubunu kavramada zorlandığını düşünüyorsunuz?
8. Almış olduğunuz bu eğitimin içeriğine sizce başka hangi konular eklenebilirdi?
9. Birinci sınıf programı hakkında ebeveyn olarak ön bilgiye sahip olmanız çocuğunuzun
eğitimine nasıl bir katkı sağladı?
10. Birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenci velilerine öneriniz ne olurdu?
Görüşmeler sesli, görüntülü ve yazılı olarak kaydedilmiştir. Görüşmeler sırasında alınan sesler,
görüntüler ve yazılı kayıtlar çözümlenerek elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz
edilmiştir. Araştırmacı bir uzmanla birlikte birbirinden bağımsız olarak görüşmeleri kodlamıştır.
Daha sonra kodlayıcılar arası güvenirlik katsayıları belirlenmiştir. “Ebeveynlerin İlk Okuma
Yazmaya Hazırlık Çalışmalarıyla İlgili Görüşleri Formu” için güvenirlik katsayısının .78-.88
arasında olduğu görülmüştür.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmaya katılan velilerimizin 39’unun kadın, 13’ünün erkek olduğu, 5 velinin 25-30 yaş, 17
velinin 30-35 yaş, 24 velinin 35-40 yaş, 6 velinin 40 üstü yaş aralığında olduğu, 42 velinin
çalıştığı,10 velinin çalışmadığı, çalışmayan velililerin tamamının ev hanımı olduğu, 8 velinin lise
ve 44 velinin yüksek okul ve fakülte mezunu olduğu, 23 velinin bir çocuk, 26 velinin iki çocuk
ve 3 velinin ise 3 çocuk ve fazlasına sahip olduğu belirlenmiş olup, ayrıca 29 velinin çocuklarının
devlet ve 23 velinin çocuklarının özel okula gittiği görülmüştür. Ebeveynler ne kadar okuma
yazmaya hazırlık konusunda pozitif düşünüyorlarsa çocukların okuma yazmaya hazırlık
etkinlikleri de o kadar olumlu olduğu görülmüştür. Çocukların ilk okuma yazma becerileri, sesleri
kavrama ve yazı farkındalığı, görsel okumaları, kelime dağarcıklarının gelişiminde Aile Destekli
Okuma Yazmaya Hazırlık Programının etkili olduğu görülmüştür. Araştırmanın bulguları,
Ebeveynlerin ilk okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıyla ilgili görüş formundaki sıraya göre
düzenlenmiş̧ olarak aşağıda sunulmaktadır.
“Çocukları ilk okuma yazmaya hazırlamak için yapılan çalışmalar denince aklınıza neler
geliyor?” sorusuna ilişkin görüşler:
İlk okuma yazmaya hazırlamak için yapılan çalışmalar denince aklınıza neler geliyor dendiğinde
veliler; etkinlik öncesinde verilen cevaplarda, özellikle araç-gereç üzerinde durmuşlardır.
Defter, kalem kitap, okul araç-gereci temini gibi noktaları vurgulamışlardır. Bazı velilerimiz de
çizgi çalışmalarından söz etmişlerdir. Ancak etkinlik sonrasında velilerimiz; “kalem tutuşu,
harflerin doğru yazılışı ve okunuşu, seslerin öğrenimi, boyama çalışması, parmak kaslarını
geliştirme, kes yapıştır, çizgi çalışmaları gibi” ifadeleri kullanmışlardır.
Bir veli, “etkinlik sonrası yazmada

kalem tutmanın

ve sesleri doğru vermenin önemini

anladım, boyama çalışmasının bir zaman kaybı olmadığını gördüm” ifadesini, başka bir veli ise,
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yaptım, çocuğum yorulmadığı gibi zevkli hale geldi, bazen benden daha iyi yaptığını
söylüyordu” ifadelerini kullanmıştır.
“Birinci sınıfta yapılan ilk okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının okuma yazma öğrenme
sürecine nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşler:
Etkinlik öncesi araştırmaya katılan velilerimizin büyük bölümü “olumlu yansıyacağını
düşünüyorum.” demiştir. Aynı soruya etkinlik sonrası; “daha kolay ve hızlı geçiş sağlayacağını
düşünüyorum, ince motor becerisi çalışması yapan çocukların yazım yanlışı az olacağı için
daha az stresli olacaklarını düşünüyorum, kesinlikle olumlu etki edecektir, okuma ve yazmaya
karşı öğrenci motivasyonunu yüksek tutacaktır.” demişler, sınıf seviyesi hakkında bilgi sahibi
olacaklarını, çocukların programı hakkında ve harflerin yazılışı konusunda bilgi sahibi
olacaklarını ifade etmişlerdir.
Bir öğrenci velimiz; “konu ile ilgili bilgi sahibi olduğum için kızımla çizgi çalışması çalışırken aynı
öğretmenim gibi söylüyorsun ifadesini kullandı ve bana bu konuda güveninin arttığını gördüm”
ifadesini, başka bir velimiz ise, “ Birinci sınıf okul programından hiç haberdar değildim. Bu
okuma yazma çalışması ile çocuğuma nasıl yardımcı olacağımı ( Harflerin yazılışını, okuma
çalışmasını, ne zaman neyi yapmam gerektiğini vb.) öğreneceğimi ümit ettim.” ifadesini
kullanmıştır.
“İlk Okuma Yazmayı öğrenme sürecinde aile katılımı gerekli midir? Neden?” sorusuna
ilişkin görüşler:
Bütün katılımcı veliler, çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılamada ve çocuklara derslerinde
yardımcı olmada kendilerini zorunlu hissetmektedirler. Eğitim öncesi katılımcıların tamamı “Aile
katılımı gereklidir, anne-babaların evde çocukların ödevlerine yardımcı olması gerekir,
çocukları desteklememiz gerekir.” derken; etkinlik sonrası ise veliler, çocuklara yardım ederken
öğretmenle aynı paralelde olunması gerektiğini vurgulayarak, “Veli ne zaman, ne yapacağını
bilmelidir, uzaktan eğitim olduğu için veli mutlaka çocuğu desteklemelidir, veli de bilinçli olmalı
çünkü çocuk okulda öğrendiğini evde tekrar etmeli, veliler ilk okuma yazma konusunda
çocuklara bilinçli yaklaşmalıdır.” ifadelerini kullanmışlardır.
Bir öğrenci velimiz, “Okul ve öğretmen önemlidir fakat okul dışında öğrenenleri tekrarlamak için
velilerinde bilinçli olması gerekir. Örnek bir “B” sesine “BE” derse olmaz mutlaka öğretmenin
öğrettiği şekilde evde çocuğunu desteklemelidir.” ifadesini kullanırken, araştırmaya katılan
velilerden bir diğeri ise bu soruya “Veliler program hakkında bilgi sahibi olurlar ise çalışmalarda
sabır gösterip çocuğunu anlamaya çalışır ve süreci takip eder.” şeklinde cevap vermiştir.
Başka bir veli ise; “ilk okuma-yazma çalışmasında ailenin çalışmalara katılması önemlidir,
çünkü çocuk yardım edildiğinde cesaretlenir, ailesini yanında gördüğü zaman mutlu olur ve
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“Online eğitime yönelik eksiklikleri gidermede ebeveynler çocuklara nasıl destek
olabilirler?” sorusuna ilişkin görüşler:
Uzaktan eğitim birinci sınıflar için tam uygun bir eğitim değildir, çünkü yapılan yanlışların anında
düzeltilmesi gerekir. Çocukların dikkat süresi kısa olduğu için onlar ile mutlaka göz kontağı
kurulmalıdır.

Ders

esnasında

ebeveynlerin,

çocukların

yanına

oturarak

öğretmenin

yönergelerini çocukların tam olarak yapmasını sağlaması gerekir. Bu eğitime katılan aileler
bunu yapmışlardır. Etkinlik öncesi çoğunlukla araç-gereç temini, internet bağlantısı ve müstakil
çalışma odası oluşturma gereğini belirten velilerimiz daha sonra dersler ile ilgili görüş bildirmeye
başlamışlardır.
Bir velimiz; “Online eğitimde öğretmenin pekiştiremediği konuları evde veliler tamamlamalı, veli
de öğrenci ile beraber derse katılmalı.” ifadesini, başka bir velimiz, “sabırlı olunup, yapılan
çalışmalarda bilinçli olarak destek verilebilir.” ifadesini kullanmıştır. Araştırmaya katılan
velilerden biri; “Öğrencinin ihtiyacı olan araç-gereçleri anne-babalar hazırlamalı, kurulumuna
yardım etmeli, çocukla beraber derse katılmalı.”, başka bir veli ise “Çocuğumun öğretmeni ile
iletişime geçilerek öğretmenin direktifleri doğrultusunda yardımcı olunmalı.” şeklinde ifade
ederek bu sorumuza cevap vermiştir.
“Almış olduğunuz 9 haftalık ilk okuma yazma online eğitimi çocuğunuzun ilk okuma
yazma çalışmalarına nasıl katkı sağladı?” sorusuna ilişkin görüşler:
Çoğunlukla veliler eğitimin, yılı en az hasarla atlatmada ve çocuklarına bilinçli yardım etmede
yardımcı olduğunu, çocukların ve velilerin kaygılarını en aza indirdiğini ifade etmişlerdir.
Araştırmaya katılan velilerden biri bu soruya “Birinci sınıfa giden çocuğuma harflerin yazılış
yönü ve şeklinde yardımcı olurken ikinci sınıftaki oğlumun da yazısını düzelttim.” şeklinde cevap
verirken, bir başka veli “Bu almış olduğum kısa eğitim sayesinde en az hasarla bu yılı
atlattığımızı düşünüyoruz.” yorumunda bulunmuştur. Başka bir velimiz ise; “Onu daha çok
anladığımı fark ettim, bizde yazma çalışması yaptığımız için çocukların özenle yazma
çalışmalarında ne kadar yorulduğunu anladım, bir de basamak basamak ilerledik” ifadelerini
kullanmıştır.
“Çocuğunuzun yazıya hazırlık çalışmalarında (çizgi çalışması) ne tür zorluklar
yaşadınız?” sorusuna ilişkin görüşler:
Öncelikle kalem tutma problemi yaşadıklarını, çizgilerde başlangıç ve bitiş noktalarını
ayarlayamadıklarını, bir de yön konusunda zorluk çektiklerini ifade etmişlerdir. Ana sınıfından
gelen öğrencilerin velileri ise fazla bir zorluk yaşamadıklarını belirtmişlerdir.
Araştırmaya katılan velilerden biri bu soruya “Yuvarlak harfleri yazmakta, kalem tutmada,
harfleri satırın üstüne getirmede zorlandık ancak konu hakkında ön bilgi sahibi olduğum için
çocuğumun bu eksiklerini gidermeye çalıştım.” şeklinde, başka bir velimiz ise, “İlk etapta kendi
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normale döndük. “ şeklinde ifade etmişlerdir.
“Çocuğunuzun hangi harf grubunu kavramada zorlandığını düşünüyorsunuz?”
sorusuna ilişkin görüşler:
Bu soruya genellikle çoğunlukla yuvarlak harflerde ve son harf grubuna hızlı geçildiği için bu
harflerde biraz zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Harf gurubu olarak değil de, özellikle, D-B-ĞG-P-d-b harflerinde zorlandıklarını belirtmişlerdir.
Bu konuda bir velimiz; “Harfleri grup olarak değil de, yuvarlak harfleri tersten yazma yanlışına
çok düştük.” ifadesini kullanmıştır.
“Almış olduğunuz bu eğitimin içeriğine sizce başka hangi konular eklenebilirdi?”
sorusuna ilişkin görüşler:
Çoğunlukla içeriğin yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak bazı veliler, çocukların sağlığı
konusunda da bilgi verilebileceğini, yıl içinde aylara göre nasıl yardımcı olmalıyız gibi konuların
eklenmesinin yararlı olabileceğini söylemişlerdir.
Bir velimiz ; “her sesin ve ya harfin bir hikayesi ve ya şarkısı olabilirdi” demiştir.
“Birinci sınıf programı hakkında ebeveyn olarak ön bilgiye sahip olmanız çocuğunuzun
eğitimine nasıl bir katkı sağladı?” sorusuna ilişkin görüşler:
Katılımcılar, eğitim sonunda zaman bakımından neyi, ne zaman yapacaklarını bilmelerinin
yaralı olduğunu, 1 sınıf hakkında öngörü sahibi olduklarını,

çocuklarına bilinçli yardımda

bulunduklarını ifade ettiler.
Araştırmaya katılan velilerden biri bu soruya “Çocuğumun hangi dönemde, hangi aşamada
olacağını bileceğim için bu zorlu süreçte paniklemedim.” şeklinde cevap verirken bir başka veli
“Bu almış olduğum kısa eğitim sayesinde en az hasarla bu yılı atlattığımızı düşünüyoruz.”
yorumunda bulunmuştur. Bir başka velimiz ise “Program hakkında bilgi sahibi olmam öncelikle
beni çocuğuma yardımcı olmamda motive etti ve

eğitim sürecini kolaylaştırdı.” ifadesini

kullanmıştır.
“Birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenci velilerine öneriniz ne olurdu?” sorusuna ilişkin
görüşler:
Katılımcılar birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenci velilerin, birinci sınıf programı hakkında bilgi
edinmelerini, okuma yazmanın nasıl olacağı hakkında ön bilgi sahibi olmalarını, kesinlikle
çocuğa zaman ayırmaları gerektiğini, çocuklarının gelişim durumunu, kas gelişimini bilmelerinin
yararlı olduğunu, kesinlikle velilerin ön bir çalışma yapmaları gerektiğini ifade etmişlerdir.
Araştırmaya katılan velilerden biri bu soruya “ Her birinci sınıf velisi bu tür bir eğitimden geçerse
çocuğu ve öğretmeni ile iletişimi daha yüksek olur.” şeklinde cevap vermiştir. Başka bir velimiz;
“Çocuklarını ve çocuklarının alacağı eğitimi velilerin tanımaları ve onlara öğretmenlik değil ama
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Yukarıda verilen cevaplar dikkate alındığında velilerin uzaktan eğitimle ilgili ciddi kaygıları
olduğu ve bu kaygılar nedeniyle de çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmak istedikleri
görülmüştür. Bunun nedeni çocukların birinci sınıfa yeni başlayacak olmaları ve birinci sınıfta
okuma yazmanın uzaktan öğretimle yapılmasının çok uygun olmayacağı ve 1.sınıf
programından haberdar olmamaları düşüncesidir.
İlk okuma yazma konularında yapılan çalışmalarda, ailelerin kendilerini çocuklarına yardım
edecek ve öğretmenle iş birliği yapacak seviyede görmedikleri için bir korkuya kapılmakta, bu
durum konu ile ilgili uygulanan programlara aile kaygısı olarak yansımaktadır (Carrasquillo,
2004; Gül, 2007). Yapılan bu etkinliğin, velilerin çocuklarına yardımcı olma konusundaki
yeterlilik korkusunun azaltılması/giderilmesi hususunda etkili olduğu düşünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada ilköğretim birinci sınıfa giden çocuğa sahip ebeveynlere, 9 hafta boyunca ilk
okuma yazma becerileri konusunda online eğitim verilmiş ve alınan eğitimin çocuklarının ilk
okuma yazma becerilerine etkisi incelenmiştir. Ayrıca programın ailelerin okur-yazarlık
konusundaki görüş ve uygulamaları üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda;
okuma yazmaya hazırlık sürecine ilişkin aile görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme ile
değerlendirilmiş ve Uygulanan eğitim programının ailelerin ilk okuma yazma becerileri
hakkındaki görüşlerini pozitif yönde etkilediği gözlenmiştir.
Bu doğrultuda;


Aileler veli toplantıları dışında çocuğu öğrenme sürecinde (okul açıkken yapılan
çalışmalar) de takip etmelidir.



Aileler çocuklarına ilk okuma yazma becerilerine yardımcı olma konusunda öğretmenle
sürekli iş birliğine gidebilir. Ayrıca veliler sene başında bu konuda verilen seminerlere
katılabilirler.



Okullar birinci sınıf velileri için ilk okuma yazma konusunda seminer programları
açabilirler,

sınıf

öğretmenleri

periyodik

olarak

(örneğin

ayda

bir)

velileri

bilgilendirebilirler.


Ebeveynler normal süreç içerisinde, devam eden eğitim etkinlikleri yanında fırsat
eğitimi de yapabilirler.



Ebeveynler çocukları ile (ilk okuma yazma çağı) iletişim ve empati kurma açısından
değişik etkinliklere (konu ile ilgili kitaplar okuma, seminerlere katılma, sağlıkçılardan ve
çocuk gelişimcilerden yardım alma, vb.) katılabilirler.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PANDEMİ KOŞULLARINA KARŞI
TARİHSEL ARKA PLANDA ALINAN ÖNLEMLER
Yüksel Güngör
Dr. Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
ÖZET
Dünyada 21. yüzyılın ilk çeyreğine dünya coğrafyasını etkisi altına alan Covid 19 virüsüne karşılık, Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) 2020 yılı içinde Pandemi sürecine geçilmiş oldu.
Dünya geneline yayılan Covıd-19 salgınının Türkiye'deki ilk tespit edilen vakası Sağlık Bakanlığı
tarafından 11 Mart günü açıklandı. Ülkedeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti. 1 Nisan
2020'de koronavirüs vakalarının tüm Türkiye'ye yayılmış olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından
vurgulanmasıyla yeni bir sürecin içine girildi. Salgın Türkiye'de sosyal, ekonomik, siyasi, iktisadi, idari,
hukuki, askerî, dinî ve kültürel alanlarda birçok önemli etkilere ve sonuçlara neden olan radikal kararlar
alınmasına neden oldu.
Salgının sosyal boyutlarına ışık tutabilmek üzere 19. yüzyılın ortalarından itibaren dünyada ve Osmanlı
yaşanan kara veba, kolera, tifo başta olmak üzere yaşanan salgınlardan Cumhuriyet dönemine uzanan
süreçte yaşanmış olan Pandemi vakalarında ortaya çıkan sonuçlar üzerinden değerlendirip. ortaya çıkan
sonuçlarıyla paylaşmak üzere kurgulanmış bir çalışmadır.
Sonuç olarak; Aralık 2019'da Çin Vuhan kökenli korona virüsün, ilerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey
Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelere yayılmıştır. Salgın, 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık
Örgütü tarafından Pandamı ilanıyla alınan önlemler ile bağlantılı olarak değerlendireceğimiz bir çalışma
olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pandamı, Covıd-19, Osmanlı, Avrupa, Sağlık Konferansları,
PRECAUTIONS TAKEN ON THE HISTORICAL BACKGROUND AGAINST PANDEMIC
CONDITIONS FROM PAST TO PRESENT
ABSTRACT
In response to the Covid 19 virus, which affected the world's geography in the first quarter of the 21st
century, the World Health Organization (WHO) entered the Pandemic process in 2020.
The first detected case of the COVID-19 outbreak in Turkey, which has spread throughout the world, was
announced by the Ministry of Health on 11 March. The first death due to the virus in the country occurred
on March 15, 2020. On April 1, 2020, a new process was entered with the emphasis by the Ministry of
Health that the coronavirus cases had spread all over Turkey. The epidemic caused radical decisions to
be taken in Turkey that had many important effects and consequences in the social, economic, political,
economic, administrative, legal, military, religious and cultural fields.
In order to shed light on the social dimensions of the epidemic, we will evaluate the results of the Pandemic
cases experienced in the period from the middle of the 19th century in the world and in the Ottoman
Empire, especially the black plague, cholera, typhoid, to the Republican period. It is a study designed to
share the results with the results.
As a result; In December 2019, the corona virus, which originated in China Wuhan, later spread to various
countries in Europe, North America and Asia-Pacific. The epidemic will be a study that we will evaluate in
connection with the measures taken by the World Health Organization on March 11, 2020, with the
declaration of Panda.

Keywords: Pandami, Covid-19, Ottoman, Europe, Health Conferences,
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PANDEMİ KOŞULLARINA KARŞI TARİHSEL ARKA PLANDA
ALINAN ÖNLEMLER
GİRİŞ
Pandemi terimi (eski Yunanca: pan: tüm + demos: insanlar), bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi
gibi çok geniş bir alana yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıkların ismi olarak karşımıza
çıkar. Genel olarak Pandemik hastalık, dünyada insanların sağlığını tehdit eden, birden fazla
ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından verilen isimdir. 2019 yılının sonunda Çin'in Vuhan kentinde
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kısa sürede yayılması karşısında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Pandemi ilan edildi.
Tarihîn ilk dönemlerinde avcılık ve toplayıcılıkla hayatını sürdüren insanoğlu zamanla yerleşik
hayata (neolitik) geçtiği dönemde toplu yaşamın bir parçası olarak köyler kurup birlikte yaşama
geçmişlerdi. Zaman içinde ortak yaşam koşullarına bağlı olarak salgınlar insanlığın mücadele
ettiği problemlerin başında yer alarak dünyanın gündemini meşgul etmiştir. Çin’de 2019 yılı
sonunda ortaya çıkan virüs bugünde bizlere geçmiş salgınları hatırlatmaktadır.1368-1644 yılları
arasında üç asır ülkeyi yöneten “Ming Hanedanılığı” kendi sonunu veba salgınıyla üç yıl gibi
(1641-1644) kısa bir sürede hazırlamış oldu. Ticaretin kalbi olan“İpek Yolu” veba salgınını
Çin’den Anadoluya, Balkanlar’a ve Avrupa’ya yayılmada etkili olmuştu. Dünyayı dün olduğu
gibi bugünde etkisi altına Pandamı, tarih boyunca milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet
vermiştir.
Tarihi belgeler ışığında ulaşabildiğimiz dünya üzerinde ilk salgın hastalıkların; geçmişten
günümüze gelişimini, hastalıklara karşı alınan önleri ve hastalıkların sosyal kültürel etkileriyle
ele alacağız. Sonuçları arasında ortaya çıkan ekonomik boyutlarıyla değerlendirip toplumların
aldığı önlem ve uygulamaları tarih bilimi formatı üzerinden geçmiş salgınları incelerken, bu gün
gelinen noktada, Pandamı koşullarını daha iyi irdelenmesiyle geçmişten bu güne projeksiyon
tutmayı hedeflediğimiz bir çalışmadır. Yüzyıllar boyu insanlığı dehşete düşüren büyük veba
salgınlarının yerini XIX. yüzyılda kolera pandemileri almıştır. Osmanlı Devleti’nde, 1831 yılında
büyük kolera salgını sırasında ilk karantina Sultan II. Mahmud döneminde uygulandı. Ardından
1838 yılında İstanbul’da sarayın ve yeni ordunun hastalıktan korunması üzerine Karantina
Meclisi resmi olarak kuruldu. amaçları; halkın sağlığını kontrol etmek, vebanın ülkeye
sokulmasını önlemek ve , hastalığın görüldüğü yerde yok edilmesini.olarak açıklanmıştır
Yaşanan salgınları önlemek adına XIX. yüzyılın ikinci yarısında 1851yılından itibaren XX.
yüzyılın ilk yatısında 1938 yılına kadar olan yaklaşık bir asırlık sürede 14 uluslararası
konferans serisi düzenlenmiştir. Bu tecrübe 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile
devam etmiştir.
TARİHTE GÖRÜLEN SALGIN HASTALIKLAR VE ETKİLERİ
Avcı toplumdan yerleşik hayata geçiş süreci insanlık tarihinde neolitik dönem olarak anılır.
Tarım devrimi ile beraber avcı-toplayıcı insanların devri biterek Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı)
başlar ve bu dönemin başlaması ile beraber, avcı-toplayıcı yaşam stili yerini yerleşik yaşam
stiline bırakır. Tarım Devrimi, Bu konuda araştırma yapan Prehistorya ve Antropoloji,
konularında araştırma yapan bazı bilim insanları bu süreci; insan zekasıyla gerçekleşen
görülen Neolitik devrim olarak yorumlamışlardı. Bu kavramı ilk kez G. Childe, ortaya koyarken
Ayni zamanda ilk çiftçilik dönemi için diffissionism (yayılmacılık)kavramıyla birlikte kullanır.
“Neolitik” kavram olarak kullanmasının sebebi insanın yaşamındaki köklü değişiklikler olarak
açıklar. Aslında onun “neolitik” sözcüğünü, “yeni taş” döneminin dar ve teknik anlamını
aşarak “yiyecek üretici ekonomi” olarak ele alırken daha geniş kapsamlı bir anlam
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Yerleşik hayata geçişin sağlayan

insan toplulukları

doğanın tüm sırlarını çözerek koyunları ve mısırları evcilleştirerek kontrolleri altına almış
olmaları devrim niteliğinde görülmüştü
Tarihsel bir dönüşüm olan tarım topluma geçişi insanların bugün içinde bulunduğu yaşam
kalitesine göre tarım devrimini yorumlayacak olursak, evet bu neredeyse bir mucizedir. Bu
mucizeye karşı tarihte yaşanmış hadiseler

arasında 1. yüzyılda, babasının ekinleri

büyümediği için açlıktan ölen bir kız , bizlere daha gerçekçi bir resim sunar. Bu tarihsel
fotoğraf detaylı bir şekilde irdelendiğinde; “yerleşik hayata geçişi; başlatan ilk insanlar” için,
şuanda yerleşik hayatın tüm güzellik ve nimetlerinden faydalanan bizler için olduğu kadar kolay
olmadığını, çok daha net bir şekilde anlayabiliriz.Tarım toplumlarında “ kötü hava koşulları ve
böcek/hayvan istilaları nedeniyle tarihte birçok kitlesel ölüm gerçekleşti”. William H. McNeill,
“Plagues and Peoples” (Vebalar ve Halklar) adlı eserinde bu dönemi; gelişen toplumsal
hayat biçimleriyle birlikte kimi bulaşıcı hastalıkların, kolayca yayılma. imkânı bulduğundan söz
eder. Farklı coğrafya ve zamanlarda
hayata geçişin bir sonucu olarak

başta veba olmak üzere salgın hastalıklar da yerleşik
sonra kitlesel ölümlere yol açmaya başladı.(McNeill,

1967),Yerleşik hayatın içinde Sonunda herkes çiftçi olmuştu. İnsanlar zamanla evcilleştirdiği
hayvanlar ile beraber “topluca”, kalabalık gruplar halinde yaşamaya başladılar ve birkaç
hayvandan birkaç kişiye bulaşan hastalıklar, kitlelere ve toplumlara yayıldı. Zamanla yerleşik
hayat içinde bu bir döngüye girmişti. Bunun kaçınılmaz sonucu tarihteki salgınlar ortaya
çıkarak kitle ölümlerine doğru bir geçiş sürecine girmiş oldu.
Salgın hastalıklar tarihsel süreçte içinde; dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak
imparatorlukları çökertmiş, orduları kırmış, yaşama biçimlerimizi sürekli değiştirmiş ve halen
değiştirmeye devam etmektedir. Salgın hastalıklar konusunda Avcı toplumdan yerleşik hayata
geçiş süreci ile birlikte Salgın hastalıklar tarihsel süreçte içinde; dünyada yaşanan gelişmelere
bağlı olarak imparatorlukları çökertmiş, orduları kırmış, yaşama biçimlerimizi sürekli değiştirmiş
ve halen değiştirmeye devam etmektedir. Salgın hastalıkları teoloji üzerinden Kitabı
Mukaddes (Eski Ahit (Tanah) ve Yeni Ahit(İncil) incelendiğinde;
Musa'yla Harun, "İbraniler'in Tanrısı bizimle görüştü" diye yanıtladılar, "İzin ver, Tanrımız
Rabb'e

kurban kesmek için çölde üç gün yol alalım. Yoksa bizi "veba" ya da kılıçla

cezalandırabilir."Çıkış, Bap: 5; 3."Çünkü elimi kaldırıp seni ve halkını 'veba'ile vurmuş
olsaydım, yeryüzünden silinmiş olurdun."Çıkış, Bap: 9;15 "Bozduğunuz antlaşmamın öcünü
almak

için

başınıza

savaş

getireceğim.

Kentlerinize

çekildiğinizde

aranıza

'veba'

göndereceğim. Düşman eline düşeceksiniz.”Levililer, Bap: 26; 25 Rab, mülk edinmek için
gideceğiniz ülkede sizi yok edinceye dek "veba" ile cezalandıracak. Tesniye, Bap: 28; 21 Oruç
tutsalar bile feryatlarına kulak vermeyeceğim.Yakmalık sunu, tahıl sunusu sunsalar bile kabul
etmeyeceğim.Tersine, kılıçla, kıtlıkla, "veba" ile yok edeceğim onları. Yeremya, Bap:
14;12Onu "veba"yla, kanla cezalandıracağım; onun, ordusunun, ondan yana olan birçok
ulusun üzerine sağanak yağmur,dolu, ateş ve kükürt yağdıracağım. Hezekiel, Bap: 38; 22 İsa,
"Sakın sizi saptırmasınlar" dedi. "Birçokları, "Ben O'yum" ve "Zaman yaklaştı" diyerek benim
adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin!
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gelmeyecek." Sonra onlara şöyle dedi: "Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli
depremler, yer yer kıtlıklar ve "veba", korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak.
Luka, Bap: 21; 8-11
Veba konusunda kutsal kabul edilen metinlerde birçok pasajın geçtiğini görülür. Ayrıca tüm
kutsal metinlerin ortak noktası veba’dan anlaşılan o ki, tanrının kullarını cezalandırması olarak
algılanır Hıristiyanlar arasında salgın hastalıklara, Yahudiler sebep oldu düşüncesi, kilise
tarafından vebanın günah keçisi olarak kabul edilerek Avrupa’nın farklı bölgelerinde kendilerine
karşı düşmanca tavır oluştu. Avrupa kıtasında önemli dönüşümlerin yaşanmasına vesile olan
veba salgını, Polonya ve Rusya, Yahudiler için önemli bir göç merkezi haline geldi.. 1346 ile
1353 yılları arasında Avrupa kıtasında etkili oldu. Fransa Kralı VI. Philippe, Paris Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ne bu salgının nedenlerini sorduğunda henüz mikroplardan habersiz olan
doktorlar günler ve geceler boyu süren tartışmalardan sonra hastalığı Satürn, Jüpiter ve Mars’ın
20 Mart 1345 tarihinde Kova (Saka) Takımyıldızı ile 40 derecelik ters açı yapmasına
bağlamışlardı. Fransız akademisyenler yıldızlardan sonra, rüzgârlarla dünyanın dört bir yanına
dağılan pis ve kötü kokuyu, depremler yüzünden evrenin merkezinden kurtulup dünyayı istila
eden çürümüş havayı, Hıristiyanlıktan sapmış yaşam tarzlarını, seksle ve banyo yapmakla
fazlaca meşgul olmayı suçluyorlardı. Halk ise Azrail’i şifalı bitkiler, okunmuş taşlar ve mucizevî
şarkılar ile yenmeye çalışıyordu. Şehirler kilise çanları ve top atışlarıyla uyarılıyordu. Kendilerini
zincirle döven meczuplardan oluşan gruplar, şehir şehir dolaşarak halkı salgının müsebbibi
olarak

gördükleri

Yahudilere

karşı

uyarıyorlardı.

(AyşeHür,https://www.haksozhaber.net/salginlar-ve-karantina-isyanlari-13051yy.htm)
Veba salgınları döneminde Hıristiyanlık, Avrupa kültürüne içkin bulunan paganist unsurlar
karşısında önemli kazanımlar elde etti. Hıristiyan Kilisesi, bazı dönemlerde Avrupa’ya hâkim
olan ölümcül hastalıkların nedeni konusunda kimi zaman dogmatik bir tavır sergiledi. Hıristiyan
toplumunda bu dönemde papa kurtarıcı olarak görülmekteydi. Papa’nın salgından kurtulmak
amacıyla uygulamış olduğu kutsal ritüellerin çeşidi bu dönemde sayısını artırmaktaydı. Rahipler
tarafından Vahiy Kitabı’nın çoğunlukla “Dördüncü Atlı” bölümü, özellikle pazar günleri sıklıkla
okundu. ‘Kara Ölüm’, Avrupa tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu. Öncelikle salgın sırasında
kilisenin halkın ihtiyaçlarını karşılamakta ve durumu açıklamakta yetersiz kalması, halkın
tanrıya inancını azaltmadıysa da kiliseye güvenini ciddi bir biçimde sarsmıştı. Bu tarihten sonra
Avrupa’da pek çok sapkın hareket gelişirken, halkın mucizeler gösteren azizlere ilgisi artmıştı.
İslam dünyasında salgınlara bakış açısı pek farklı değildi. İslâm’ın ilk yüzyıllarından itibaren
hastalık karşısında Allah’ın takdirine boyun eğme, tevekkül, şifayı veren gücün Allah olduğunu
hiçbir şekilde hatırdan
üzerinden

çıkarmama gibi itikadî bahisler hadis kaynakları, fıkıh literatürü

değerlendirilmiştir. Kitlesel ölümlere sebep olan veba hastalığını (N.Varlık

“Tâun”, DİA,) maddesinde Tâunun Allah’ın bazı kimseleri cezalandırdığı bir çeşit azap,
müminler için bir rahmet olduğunu söylemiş, ona yakalanan bir kişinin sabredip ecrini Allah’tan
bekleyerek bulunduğu yerde kalması, bunun Allah’ın takdiri olduğuna ve başına Allah’ın
yazdıklarının dışında hiçbir şeyin gelmeyeceğine inanması durumunda kendisine şehid sevabı
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konusuna açıklık getirmiştir. Hz. Peygamber, taun konusunda diğer kavimler ile ilgili olarak;
tâunun önceki milletlerden bir gruba ve İsrâiloğulları’na ceza olarak (ricz) gönderilen bir hastalık
olduğunu belirtmiş, bir yerde veba çıktığını duyanların oraya gitmemelerini, bulundukları
beldede ortaya çıktığı takdirde oradan ayrılmamalarını söylemiştir Varlık bu konudaki
referanslarını (Buhârî, “Ṭıb”, 30; Müslim,) “Selâm”, gibi kaynaklar üzerinden paylaşmıştır.
(Varlık,2020)
Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların veba karşısındaki tavrını büyük ölçüde dinî
inançların belirlediği, Hıristiyanlarda ilk günah kavramının bulunmasından dolayı vebanın
Tanrı’nın bir cezası olduğu kanaatinin yaygın olduğunu belirten Panzac, Müslümanlarda da dua
ile ve kader sayılarak vebaya karşı bir tutum sergilendiğini ifade eder. İslam tarihinde
Peygamber’e atfedilen hadisler ve Hz. Ömer ile Ebu Ubeyde arasında bu konuda yaşanan bir
olay örnek gösterilerek aslında vebadan korunmak için tedbir alınmasını savunan görüşler de
vardır ama yaygın kanaat ve tutum Allah’ın iradesine boyun eğme ve hastalıktan ölümü şehitlik
sayma istikametinde olup hastalara karşı merhametle yaklaşılması, onlardan kaçılmamasıdır.
Gayrimüslimlerde dua, hastaneye yatırma ve bulaşıcı hastalığın olduğu yerden kaçış
davranışları tespit edilmiştir( Panzac, 1997:156-167).
İslam dünyasında Tıp kaynaklarındaki bu döneme ait bilgi kısırlığa rağmen risalelerde İbn Sînâ
ve el-Kânûn, tıbbî anlatıda en sık başvurulan kaynaklardan biri olmaya da devam etmiştir.
Taun). üzerine yazılan risaleler de böyle bir mirası devralmış ve bu eserlerde oldukça derin
fıkhî ve kelâmî tartışmalar hiç eksik olmamıştır. İdrîs-i Bitlisî ve onu takip eden Taşköprülüzâde
için

salgın zamanında bir akıl tutulması ile bütün toplumun bilinçsizce bir yerden bir yere

intikalinin doğuracağı sağlık

tehdidi, kaçışmanın doğuracağı güvenlik ve kaos tehditlerini

beraberinde getirecek olduğu hususunda hem fikirdirler. Tauna karşı benzer çarelere yönelme
tavrı Şeyhülislâm İbn Kemâl’de de görülür. İbn Kemâl’in kısa taun risalesi ayetler, dualar ve
bunların nasıl, ne kadar okunacağını izah eden bir metindir.(İbn Kemâl, 1005). Ahmed Cevdet
Paşa’nın kullandığı tanım şöyledir: “Vebâ maraz-ı âm ya‘ni umûmî bir hastalık demekdir. Tâ
‘ûn’a vebâ denildiği gibi ba‘zan bi’l-akis ale’l-umûm vebâya dahi tâ‘ûn denilür.” Anadolu
coğrafyasında veba için, bütün genel kullanımlardan farklı olarak “yumurcak”, “yumrucak”,
“oymaca”, “baba”, “ölet”, “kıran” gibi isimlendirmelere rastlamak mümkündür.
Kutsal metinler dışında tarihsel belgelere göre ilk salgın Önce Mezapotamya ve M.Ö. 2000
yılları civarında yazılmış olan Gılgamış Destanı’nda ifade edilen “veba tanrısı” veba salgının
varlığına işaret eder. Gılgamış Destanı'nı oluşturan şiirlerden çoğunun, kuvvetli bir ihtimalle bu
şiirler daha önceki yüzyıllar boyunca da, aynı biçimi muhafaza ederek kuşaktan kuşağa
aktarılmıştı. Bu konudaki tezimizi Campbell Thompson'un metin, çeviri ve açıklamaları
kapsayan dev eserinin 1928 ve 1930'da basılmasından beri elde edilen bulgular, temelde bir
değişiklik getirmemiştir. Yalnız, son zamanlarda, çalışmalarda yeni bir safhaya erişilmiştir.
Sümer metinlerini toplayıp çeviren Amerikalı Profesör Samuel Kramer, eserinde, destanın
geçmişinin M.Ö. 3000'e kadar uzandığını (Sandars.1973:9) öne sürerek, bu konunun yeniden
ilgi çekmesini sağlamıştır. Samuel’in bu görüşü tarihsel veba fotoğrafı, kil tablette geçen veba
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1000 yıl daha erken

döneme taşımış oldu.
Bir diğer vaka Hitit toplumunda altı asır sonrası tablette geçer. M.Ö. 14. yüzyıla ait tablet; 20
yıl boyunca devam eden veba salgınının Hitit toplumunu etkilediğini tarihsel belge olarak
kaydeder. Hititler dönemine dair Anadolu'da gelişen tıbbî faaliyetler ve hekimlik hakkında bilgi
veren belgeler henüz yeterli değildir. Ancak eldeki sınırlı belgeler; Hititlerde de Mısır ve
Mezopotamya'daki gibi gelişmiş tıbbî faaliyetlerin olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde
Anadolu'da görülen hastalıkların kitle ölümlerine yol açtığı bilinen salgınlar karşısında M.Ö.
1300 civarlarındaki Hitit Dönemi tabletlerinde II.Murşili’nin veba salgınları için yaptığı dualar
mevcuttur. (Veba Duası (KUB XIV 14 + KUB XIX 1 ve KUB XIX 2) 1. Şuppiluliuma Dönemi’nde
(yaklaşık M.Ö. 1344-1322) yapılan haksızlıklardan dolayı tanrılarını kızdırdıkları için veba
olduğunu düşünen II. Murşili, tanrılara vebadan korunmak için kurbanlar sunmuştur.

II.MURŞILI’NIN VEBA DUASI
(KUB XIV 14 + KUB XIX 1 ve KUB XIX 2)
Hitit tabletlerdeki kayıtlara göre; I.Şuppiluliuma devrinde başlayan ve II. Murşili devrinde de
devam eden veba salgını, bu tür salgınlar arasında yer alır. Bu dönemde tesirini gösteren veba,
II. Murşili'nin veba dualarının da konusunu teşkil etmiştir.. Veba dualarından anlaşıldığı
kadarıyla Murşili, vebanın sebebini, babasının döneminde yapılan haksızlık ve kötülüklere
bağlar ve babası I..Şuppiluliuma'nın yaptığı haksızlıklar yüzünden tanrıların kızarak, tüm ülkeye
böyle büyük bir ceza verdiklerini ifade eder: Ayrıca Hatti ülkesini perişan eden vebanın ortadan
kaldırılabilmesi için hemen her yolun denendiği anlaşılmaktadır. Hititler zamanı olarak da kabul
edilen M.Ö. 2 bin dönemlerinde yaşanan bu büyük veba salgınları Anadolu bölgesinde görülen
ilk büyük pandamıydı. Bu dönemde salgınlar doğrudan doğaüstü güçlerle bağdaştırılması veya
Tanrı’nın cezası olarak kabul görülmesi (Güngör,2014) büyük ölçüde Hitit tabletlerinde vebanın
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Hitit kralının çabalarına rağmen, hastalığını yok etmeyi uzun süre boyunca başaramamıştır.
Antik dönemde ise Tukidides’in aktardıklarından M.Ö.430 yılında Peleponez Savaşları
esnasında veba salgınının baş gösterdiği anlaşılmaktadır. M.Ö. 430 yılında Atina’da başlayan
veba salgınında Atina Vebası, Antik Yunanistan'da Peloponez Savaşı'nın (MÖ 430) ikinci yılı
sırasında Atina'nın zaferi yakın gözükürken Atina şehir devletini mahveden salgındır. Bu
salgında çok sevilen komutan ve devlet adamı Perikles de vebaya yakalanmış, ölümü Atina
halkında büyük üzüntü yaratmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde salgınlar yıkıcı sonuçlarına
devam etti. M.Ö. 293 yılında Roma’da yaşanan veba salgını sırasında son çare olarak
Epidauros’tan çağırdıkları kökeni Antik Yunan kültüne dayalı “Asklepios” bilgisine yer
verilmektedir (Livius, X. 47. 6‒7; XXIX.11). sağlık kültünden önce “Romalılar büyük bir sağlık
tanrı veya tanrıçasına sahip değillerdi”
Roma İmparatorluğunu tarih sahnesinde yer aldığı sürelerde veba ve diğer salgınlar ile birlikte
imparatorluk coğrafyasında yıkıcı etkiler bırakmıştır. Tarihte birçok uygarlık ve devlete bela olan
veba, Roma İmparatorluğu’nu da rahat bırakmamıştır. Seneca şiirinde vebayı ölümden daha
ağır ve zor bir durum olarak betimlemiştir. (Perrin, 2009) Roma’dan söz açılmış devam eden
bu salgınlardan asırlar sonrasında Veba salgınını yaşayan XIV. yy. yaşayan İtalyan yazarı
Boccacio, "Decameron" adlı eserinde "Babalar, oğullarını; anneler, bebeklerini terk ediyor;
hizmetçiler, hanımlarından kaçıyor, noterler ölülerin son arzularını kaydetmekten vazgeçiyor;
doktorlar, rahipler ve rahibeler, hastaları ziyarete gitmiyorlardı. Kimse Hıristiyan usullerine göre
gömülemiyordu; evler birer mezarlığa dönüşmüştü. Öğle yemeğini arkadaşlarıyla yiyen biri
akşam yemeğinde ataları ile cennette buluşuyordu.” Açılan yaralar hızla siyaha dönüştüğü için
halk hastalığa ‘Kara Ölüm’ adını takmıştı. ‘Kara Ölüm’, üç yıl içinde tüm Avrupa’yı saracaktı..
(Salgınlar ve karantina isyanları - Ayşe Hür)
Batı’da bunlar yaşanırken Türk Dünyası topluluklarından tıp bilimine dair dönemin ayak izlerini
sördüğümüzde karşımıza Buhara Özbekistan doğumlu

İbni Sina,

tıpla ilgili meşhur

eserinde ‘büyük küçük canlılar çok yoğun olup vebalara sebebiyet veriyorlar. Tüm insanlara
yapışırlar. Saça, yüze, elbiseye. Onlardan korunmanın temel yolu temizlikten geçer’ demiştir
(Günaltay,1937). Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacip, 1070 yılında yazdığı eseri Kutadgu
Bilig’de de temizliği dikkat çekerek; Devleti yöneten bey, temiz olmalıdır ki halkı temiz olsun.
Eğer bey temiz kalpli olmazsa; hiçbir vakit temiz ve isabetli hareket edemez. Aslı temiz olan
daima temizlik ister.,..demişti. (Yusuf, 2007).
Osmanlı’da XX. yüzyılın başlarından itibaren vebanın niteliği ve tarihteki seyrini ortaya koymaya
yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Meclis-i Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i
Umumiye’nin yayınladığı Veba adlı risale bunların kayda değerlerindendir. Besim Ömer’in
Servet-i Fünȗn Dergisinde yayınladığı Veba-Taun adlı makale de bu türden bir yayındır
(Ömer,1317) .Osmanlı’da ilk karantina uygulaması, Avrupa’dan çok geç bir tarihte, XIX. yy.
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vardı: Vakaların ortaya çıktığı yerler kordonlarla denetim altına alınmakta ve sonrasında da
çeşitli kimyasallarla dezenfekte edilmekteydi. Tahaffuzhane denilen karantina merkezlerinde
ise tespit edilen karantina sürelerini doldurmakta olan yolcuların sağlık muayeneleri yapılmakta,
mal ve eşyalarının yüksek sıcaklıktaki buhardan (etüv) geçirilmesi vasıtasıyla da sıkı bir sıhhi
temizlik gerçekleştirilmekteydi.
Bu konuda alınan ilk önlemler arasında modern anlamda karantina uygulamasının
yaygınlaşmasında ve karantina teşkilâtlarının kurulmasında büyük salgınlar etkili olmuştur.
Dünya tarihinde insan sağlığına en fazla zarar veren salgın hastalıklar klasik dinî edebiyatın
konusu olan salgınlara karşı korunmak ve önlemek için çok uluslu çareler aranmış,bu amaçla
Avrupa ülkeleri ağırlıklı uluslararası sıhhiye konferansları yapılmaya başlanmıştır.
OSMANLI DEVLETİNDE XIX. YÜZYIL ÖNCESİNE KADAR YAŞANAN SALGINLAR VE
ETKİLERİ
Dünya’daki salgınların seyrine paralel olarak Veba konusunda Osmanlı topraklarında en erken
bilgilerimiz Osmanlı tarihinde yeri çok zor doldurulacak Halil İnalcık, tarafından paylaştığı
bilgilere kendini göstermiştir. Halil İnalcık, Orhan Gazi’nin Bursa’da bu hastalıktan öldüğünden
bahseder. (İnalcık 2010: 71), Muhtemelen 1467-1468’de, yine Rumeli’de tesirli olan vebadan
çekinen Fatih Sultan Mehmed, Arnavutluk seferinden dönüşte, ancak kış gelip salgın
hafiflemeye başlayınca payitahta dönebilmişti. Fatih dönemine 1466-67 yıllarına ait bilinen bu
ilk veba salgınıyla Makedonya, Trakya ve İstanbul’u etkilemişti. 1492-1503 yılları arasında Bu
kez Fatihin oğlu II.Bayazid döneminde Anadolu topraklarında veba çok yoğun görülmüştür.
Salgınları zaman içinde diğerleri izledi. Osmanlı’da görülen salgınlara dair Evliya Çelebi’de
görüşler bildirmiştir. Ona göre bu salgının nedeni, Bayezid Hamamı yapılırken, şehri
kötülüklerden koruyan bin parçalı ve dört köşe bir Bizans sütununun ortadan kaldırılmasıydı..
(Salgınlar ve karantina isyanları - Ayşe Hür) Evliya Çelebi haklı olmalıydı çünkü bu tarihten
sonra İstanbul’un başı vebadan kurtulmadı.
Bu yüzyılın bir diğer bilgi kaynağı ise XVI. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’a ilk olarak
büyükelçi sekreteri olarak 1578’de gelen Sör Edward Barton, tarafından kaleme alınan
notlardır. Barton 1588 senesinde Kraliçe I. Elizabeth tarafından İngiliz Büyükelçisi olarak
atanmıştır. Türkler Edward Barton'u çok sevmişlerdi. Barton bu sevgiye layık olduğunu
göstermek için Avusturya seferine 21 Haziran 1596 yılında Sultan ile katıldı. Eğri kuşatmasında
bulunup ve Haçova meydan savaşlarında Türklerle birlikte düşmana karşı savaşmış,Türklerin
düşmanı

püskürtmesine

hayran

olup,bu

zafere

de

katkısı

olmuştur.(https://tarihinyazdedigi.blogspot.com/2018/05/ingilterenin-ilk-buyukelcisiedward.html).
Sultan III.Mehmed bu nedenle Kraliçe Elizabeth' yazdığı mektupta şöyle diyordu
:”…Majestenizin çok saygı değer büyükelçisi,yüksek izninizi almaya vakit bulamadan benim
karargahımla birlikte savaşa katılmak ve büyük yararlılık göstermek suretiyle bizim duymakta
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minnet

ve

takdir,umarım

ki

majesteleri

de

aynı

şekilde

kendisinden

esirgemeyeceklerdir ''Seferden İstanbul’a döndüklerinde, şehri müthiş bir veba salgının kırıp
geçirmekte olduğunu gördüler. Barton,kendisine yapılan tavsiyelere uyarak Heybeliada’ya
taşındı. Burada 1597 yılında burada veba hastalığı kaparak öldü.

Heybeliada’dan Getirtilen Sör Edward Barton Mezartaşı
Naşı Heybeliada’daki Meryem Ana manastırını (Aya Yani) avlusuna gömülmüştür. Mezarının
üzerinde şu yazar (Ingiltere kraliçesinin pek ünlü ve saygıdeğer Elçisi Edward Barton,Türk
imparatoru ile birlikte Macaristan seferine gitmiş ve muzaffer olarak dönüşte ölmüştür.) 18 Ocan
1597 de öldüğünde 30 yaşında idi Ancak Meryem Ana Kilisesi Deniz Kuvvetleri tarafından
(1942) istimlak edilince, Barton’un mezarı Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı’na nakledildi.
Bilimsel olarak Karantina önlemlerine henüz daha geçilmeden önce Osmanlı döneminde salgın
hastalıkların baş gösterdiği zamanlarda İstanbul’da ulema, reaya ve padişahın toplandığı yer
Ok Meydanı idi. İstanbul halkı burada toplanır ve ulemanın duasına iştirak ederdi.. Osmanlı
Devleti’nde de salgın hastalıklar, Allah’ın günahkâr kullarına cezası olarak görülüyordu. Halk
vebanın mızraklı bir cinin dürttüğü yerde çıkan yumrucuk sonucu oluştuğuna inandığı için bu
cine karşı muskalar yazıyor, yatsı ezanından önce minarelerden Ahkaf suresi okutuluyordu.
XIX. yüzyılın başlarında bile, devletin aldığı en ciddi tedbirler, hastanın kullandığı eşyaların
kükürt, güherçile ve kepek karışımı ile tütsülenmesi, suya dayanıklı eşyaların iki gün suda
bekletilmesi, paraların sirke ile yıkanmasıyla sınırlıydı.(Salgınlar ve karantina isyanları - Ayşe
Hür) Osmanlı belgelerinde veba salgının varlığı ile ilgili Mühimme defterleri ve kadı sicilleri bu
konularda araştırma yapacaklar için bilimsel araştırmalara yön verecek bilgiler içermektedir.
1564’de Halep’te 1565 yılında Karaman’ın bir bölümünde 1568 ve 1572’de Selanik’de veba
salgını görülmüş olduğunu kaydeder. 1573 yılında Edirne’de, meydana gelen veba salgınından
bahseder.
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Aydın, Mehmet Âkif, Rıfat Günalan, and Coşkun Yılmaz. 2011. İstanbul Kadı Sicilleri,
İstanbul::
2010 Avrupa Kültür Başkenti.
İstanbul kadısı fazîletlü Efendi Bi emri Hudâ-yı Hak tâ‘ûn hastalığı kesret üzre olup mütemâdî
oldukda cevâmi‘-i şerîfede sûre-i Ahkāf-ı şerîfe kırâatine müdâvemet ile müddet-i kalîlede
mündefi‘ olduğu mütehakkık olmağla mukaddemâ câmi‘lerde ne vakitle [ve] ne vechile kırâat
oluna gelmiş [ise] yine ol vechile kırâat eylemek üzre tenbîhi lâzım gelenleri getirip gereği gibi
tenbîh ve te’kîd eyleyesiz deyû buyruldu. (Sici 24l (H. 1138-1151/M.1726-1738)
Osmanlı Devleti’nin(1299) kuruluşundan XVII. asrın sonuna kadar geçen yaklaşık 400 yıllık
zaman içerisinde, devletin topraklarındaki vebaya dair bugün için ulaşılabilen kayıtlar oldukça
sınırlıdır. Bu sınırlı kayıtlara Fransız Tarihçi Daniel Panzac (1700-1850) Osmanlı coğrafyası
başta olmak üzere İstanbul’da yaşanan salgınlar konusunda konsolosluk kayıtlarından istifade
ederek sınırlı Osmanlı Arşiv belgeleri ile birlikte XVIII. asrın başından XIX. yüzyılın ikinci yarına
kadar olan 150 yıllık bir döneme ışık tutan son derece kapsamlı bir araştırmadır. ”Daniel
Panzac, La peste dans l’Empire ottoman: 1700-1850 (Louvain 1985) “Osmanlı
İmparatorluğunda Veba: 1700-1850”, adlı eserinde Osmanlı topraklarında XVIII. yüzyılın
başından XIX. yüzyılın ortalarına kadar görülen veba salgınları üzerine yaptığı çalışması
konsolos raporları ve yabancı arşiv belgelerine dayanan çalışmasıyla, veba salgınlarını, salgın
odaklarını, yayılış biçimlerini ve alınan önlemleri nüfus dinamikleriyle birlikte etkileyici biçimde
ortaya koymuştur.
Daniel Panzac’ın “Osmanlı Tebaası ve Veba” başlıklı eserinde İzmir’deki Fransız konsolosunun
mektubundan aktardığı bölümde günlük vaka sayısında ölenlere dair bilgi sunar. “Dinleri
yüzünden bu acımasız hastalığı bir kader olarak kabul eden ve etkilerinden kaçmayan
Türkler’den günde 150 kurban..”(Panzac,1997:147) verildiğinden bahseder. İstanbul’da
etkisine dair İstanbul’da görevli yabancı hekimlerin ortaya çıkardığı raporların önemli bilgiler
vermektedir. Bu

bağlamda Doktor Verrollot’nun yerine Şubat 1848’den itibaren Meclis’i

Tahaffuz’un Fransa delegesi olan Antoine Fauvel’nin yazışmaları da hastalığın seyrine dair
önemli bilgiler vermektedir. Fauvel’nin konu ile ilgili rastladığımız ilk raporu 23 Şubat tarihlidir.
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nüfusuna oranla bu döneme kadar gerçekleşen ölüm vakalarının çok yüksek olmadığını ve
ortaya çıkan vakalardan dolayı hastalığın çok endişe verici bir boyutta olmadığını ifade
ediyordu. Lakin İstanbul’un aniden değişen havası hijyen koşullarını kötüleştirmekte, güç
koşullar altında yaşayan fakir kesimlerin bazı mahallelerde toplanması 1831’de görüldüğü gibi
hastalığa davetiye çıkarmaktaydı. Hastalık çoğunlukla daha önce başka sağlık sorunları
olanlarda veya yetersiz beslenmenin görüldüğü kişilerde ortaya çıkıyordu.
SALGINLAR KARŞISINDA ALINMAK İSTENEN KARANTİNA ÖNLEMLERİ
Karantina sözcüğü “yolcuların gözetim altında tutulma süresi” demek olan ve İtalyanca
“kırk” anlamına gelen “quarantenadan” gelir. (Sarıyıldız, 2001 cilt:24,:463) Osmanlı Devleti
karantina usulünü uygulamaya başladığında bu kelimenin yerine daha çok “usûl-i tehaffuz”,
karantina yeri olan lazaret veya lazarettoya karşılık da “tehaffuzhâne” tabiri kullanılmıştır.
Osmanlı toplumunda Tahaffuzhaneler, bir şehre salgın hastalığın bulaşmasını veya buradan
başka yerlere sirayetini engellemek üzere, şehre giriş ve çıkış yapacakların sağlık durumlarının
belirli bir süre gözetim altına alındığı, bu gözetim sırasında yapılan muayenelerle şüphe çekici
durumu saptananların sağlıklılardan ayrılması için alıkonulup tedavi edilmeye çalışıldığı
yerlerdi.
Birçok Avrupa devletine nazaran oldukça geç bir tarihte XIX. yüzyılın ilk yarısında (1831)
Osmanlı Devleti’nde karantina uygulaması, vebanın etkisini yitirmesine sebep olan başlıca
gelişmelerdendir. Dünya ölçeğinde büyük pandemiler 1817’den sonra yaşanırken İstanbul’da
1831 yılında ortaya çıkan kolera salgını önlemek adına Osmanlı Devleti’nde ilk karantina
uygulaması Sultan II. Mahmud döneminde, 1831 yılındaki büyük kolera salgını sırasında
olmuştur. II. Mahmud’un iradesiyle Mustafa Nazif Efendi müstakil olarak karantina işiyle
görevlendirildi. Karadeniz’den İstanbul’a gelecek İslâm gemilerinin Büyük Liman’da, diğer
devlet gemilerinin İstinye körfezinde beş gün karantina altında tutulması kararlaştırıldığı..”
hususunu

(BOA, Cevdet-Sıhhiye, nr. 651).arşiv belgesi üzerinden değerlendirmiştir.

(Sarıyıldız cilt:24 s.464-465)
Tahaffuzhaneler tüm salgın hastalıklar, ama özellikle veba ve kolera için yapılmış mahaller olup
Osmanlı Sıhhiye Meclisi’nin tesis edildiği günlerden itibaren, bu ülkenin topraklarında kurulmuş
önemli sağlık kuruluşlarıydı. 1831’de İstanbul’da ve 1835’te Çanakkale’de kurulan geçici
tahaffuzhaneler istisna edilirse, 1838 sonlarından itibaren, Meclis-i Tahaffuz emrine verilen
İstanbul’daki Kuleli Kışlası ilk tahaffuzhane sayılır. (Ahmet Mithat, 1318) 1738 yılında
Balkanlar'da vebadan 50 bin kişinin öldüğü göz önüne alındığında Osmanlı coğrafyasında
salgınlarla olan mücadelenin de ehemmiyeti anlaşılmış olur. (Bulmuş, 2012)
Osmanlı topraklarında “karantina” uygulamalarıyla salgın hastalıklar karşında başarılı sonuçlar
elde etmeye başlamasına rağmen Osmanlı coğrafyasında .Karantina isyanlarından ilki 1840
yılında kayıtlara geçmiş vakadır. Karantina yüzünden Amasya şehri büyük bir kıtlıkla karşı
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hastaların ve ölülerin yüzüne bakmakla yetinmeyip, mahrem yerlerine de bakmak istemesi
üzerine, 4 ağustos salı günü Bayezid Camii’nde kılınan öğle namazından çıkan hocalar,
cemaati karantina binasına doğru yönlendirmiş, kaçıp kiliseye sığınan Dr. Paldi halk tarafından
linç edilmişti. Bundan birkaç yıl sonra Tuna boyundaki karantinasına merkezine dört Yunanlı
saldırmış, karantina gardiyanı ile bir hizmetliyi kılıçtan geçirmişti. 1845 yılında Adana’da, Hac
ziyaretinden dönen 2.500 kişilik bir grup karantinaya alınmamak için, karantina binası
yağmalamıştı. 1848 yılında, Halep’teki kolera salgını yüzünden, Antep Karantina müdürünün
Halep’ten gelenlere katı şekilde karantina uygulaması üzerine, Kurban Baba’yı ziyarete giden
halk, karantina gardiyanları ve kaymakamın adamları tarafından kışkırtılmış ve karantina
binasını yağmalamıştı. Karantina müdürü canını, bir sipahi tarafından tebdil-i kıyafet ile
kaçırılmasıyla kurtarabilmişti. Ancak, II. Mahmud’un öngörüsü doğru çıktı ve halk karantinaya
tepki gösterdi. Çünkü karantina uygulamaları arasında sadece veba, kolera gibi bulaşıcı
hastalıkların bulunduğu bölgelerden gelenlerin belli bir yerde, duruma göre 1 ilâ 10 gün
arasında tecrit edilmeleri yoktu. Bunun yanı sıra yiyeceklerin, eşya ve mekânların dezenfekte
edilmesi, ölülülerin muayenesi ve kireçlenerek gömülmesi gibi Osmanlı örfüne yabancı
uygulamalar vardı.( Salgınlar ve karantina isyanları - Ayşe Hür ) Aslında benzer tepkiler,
karantinanın ilk yıllarında Avrupa’da da yaşanmıştı. Yani tepkiler kültürel veya dinsel olmaktan
çok modernleşmeyle ilgiliydi.
1865 yılındaki kolera salgınında İstanbul’da bulunan Dr. Hristo Stambolski’nin İstanbul’da
Kolera Salgınları; Asya ile Avrupa arasındaki kara ve deniz yollarının merkezi konumunda olan
Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul, dünya ticaretinin de önemli kesişme noktalarından
biriydi. İstanbul, bu yoğun trafik yüzünden, bulaşıcı ve salgın hastalıkların hemen hemen
hepsinden etkilenmiştir. Kullanma sularının temiz olmaması, düzenli bir kanalizasyon
sisteminin olmayışı ve sokakların çöp içinde olması gibi sebepler kolera için uygun bir zemin
oluşturmaktaydı. Kolera, 1831'den 1914 yılına kadar aralıklarla İstanbul’da görülmeye devam
etmiştir. Stambolski, salgının sonunu getiren olayın Eylül ayında çıkan bir yangın olduğu
görüşüne eserinde yer verir; “Ölülerin çıkarıldığı evlerin dezenfekte edilmesi talimatı geldi,
sokaklar temizlendi, nihayet Eylül’de büyük bir yangın çıktı ve İstanbul’un neredeyse yarısını
küle çevirdi. Bütün bu önlemler, yaklaşık iki buçuk ay kadar devam eden ve ortalama
hesaplamalara göre İstanbul’da 20 bin kişinin hayatına mal olan salgının sonunu getirdi.”
(Stambolski,2018)Tasvir-i Efkar gazetesinin Eylül ayındaki sayılarında salgının ortadan
kalkmaya başlamasıyla hayatın normale döndüğü ve belirtilen kurallara uyulması gerektiği, aksi
taktirde cezai işlemlerin uygulanacağı belirtilmektedir:
“Bab-ı Zabtiye’den yayınlanan özel varakada; İstanbul’da alınan tedbirler sonucu kolera
salgınının ortadan kalkmaya yüz tutmasından dolayı duyulan şükraniyet ifade edilerek tekrar
eski günlere dönülmeye başlandığı, herkesin kendi din ve mezheplerine göre hayatlarını devam
edebileceği ancak, çeşitli defalar ilanlarla duyurulduğu gibi kadınların sokaklarda, seyir
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“Sıhhiye Komisyonunca yayınlanan varakada; kolera salgını sırasında satışı yasaklanan sebze
ve meyvelerin satışlarının serbest bırakıldığı ancak bunların ham ve çürüklerinin satılmaması
gerektiği, aksi taktirde zabtiyece gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtiliyor.”
15 Ekim tarihli gazetede ise, koleranın “15 günden beri İstanbul ve civarında görülmediği
ve gemilere temiz belgesi verilmeye başlandığı” yazmaktadır. Osmanlı Devleti’nin
topraklarının geniş bir alanı kaplaması kolera salgınlarına karşı korunmasını güçleştirmişti.
Kolera, XX. yüzyılın başlarına kadar demografik, siyasi, sosyal, psikolojik ve ekonomik
alanlarda büyük çaplı zararlara sebep olmuştur.
SALGINLAR İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI SAĞLIK KONFERANSLARIN ÖNEMİ
XIX. yüzyıl boyunca dünyayı kasıp kavuran kolera, veba, sarıhumma, sıtma ve tifüs salgınlarını
önlemek ve kontrol etmek için uluslararası tedbirlerin aranması, Avrupa devletlerinin
öncülüğünde bir dizi Uluslararası Sağlık Konferansı ve Sözleşmesinin yapılmasına yol açmıştır.
1851 ve 1938 arasında on dört konferans - Paris (1851), Paris (1859), İstanbul (1866), Viyana
(1874), Washington (1881), Roma (1885), Venedik (1892), Dresden (1893), Paris ( 1894),
Venedik (1897) ve XX. yüzyılın başından itibaren (1903), (1911), (1926) ve (1938) Paris’te
düzenlenen Uluslararası Sıhhiye Konferanslarıdır..

1851 yılında Paris’te, ilk kez toplanan

konferanslar dizisi son kez yine Paris’te 1938 on dördüncüsü ile son bulmuştur Ağırlıklı olarak
kolera başta olmak üzere pandemi noktasına gelen

salgınları önlemler almak üzere

toplanmıştır.
Paris Sağlık Konferansı 1851
İlk Uluslararası Sağlık Konferansı Fransızların öncülüğünde 12 ülkenin katılımıyla 23 Temmuz
1851 tarihinde Paris’te toplanmıştır. 137 maddelik uluslararası bir sağlık anlaşması kabul edildi.
12 ülkenin temsilcileri, ilk taslağı 19 Aralık 1851'de imzaladılar. Devletler belirli maddeleri
reddetme hakkı saklı kalmak kaydıyla rızaya dayalı kararlara uyacaklardır. Konferansın sonucu
Uluslararası Sağlık Tüzüğü olmuştur. Konferans, genel olarak karantinaların süresini ve
karantina uygulamalarını düzenlemek suretiyle sözleşmeyi kabul eden devletlerin uygulamış
olduğu karantina uygulamalarını da düzenlemiştir. Ancak alınan kararların o dönem için süratle
hayata geçirilemediği ve daha sonraki yıllarda aşama aşama gerçekleştiği bilinmektedir
(Mithat, “Karantina”, 1318, s. 458). Bu konferans, uluslararası düzeyde ticaret, karantina ve
denizcilik konuları üzerinde bundan sonra yapılacak olan işbirliğine bir başlangıç noktası
oluşturması açısından son derece önemli olmuştur.
Paris Sağlık Konferansı 1859
Bu ikinci konferans yine Fransa’nın teşebbüsü ile toplanmıştır. Ancak sadece diplomatların
katılımıyla yapılmış olan bu konferanstan faydalı bir sonuç elde edilememiştir. (Sherman 2016)
İstanbul Sağlık Konferansı 1866
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toplanmıştır. İstanbul Konferansının gündemi Hicaz Kolera salgınıdır. İstanbul Galatasaray
Konferansı Hariciye Nazırı Âli Paşa’nın nutku ile açılmıştır. Yedi ay süren tartışmalar
sonucunda; Konferanta ortak kanaat, Hindistan kaynaklı olduğu ve Hicaz bölgesine de buradan
geldiği yönünde oldu. Avrupa’ya ise özellikle Balkanlarda yoğun olan Müslümanların hac
seyahati sonucunda bulaşmaktaydı. Öne çıkan konulardan birisi Hindistan’da inceleme
yapılması önerisiydi.
İngilizler bu önerinin egemenlik haklarına ihlal edeceğini öne sürdüler ve bölgede yürüttükleri
sağlık düzenlemeleri hakkında bilgi sundular.Konferansta

deniz ticaretine yönelik

düzenlemelerin tüm gemilere uygulanması kabul edildi. (Howard,1975) Bu konferansa katılan
ülkelerin delegeleri bazı noktalarda anlaşmış olsalar da genel sorunlar içeren

konularda

anlaşamadılar, Konferans -44- toplantıdan sonra 25 Eylül 1866’da Ali Paşa’nın konuşması ile
kapanmıştır.”(Şehsuvaroğlu,1957)Osmanlı

İmparatorluğu’nda

“hatıra”

madalyaları

kategorisinde yer alan “Kolera Madalyası” da; 1866 yılında Hekimbaşı Salih Efendi
başkanlığında İstanbul’da toplanan III. Uluslararası Sağlık Konferansı’na katılan delegelere
verilmiştir.
Osmanlı ülkesini bir uçtan bir uca etkinse alan ve İstanbul’da günlük ölüm ortalamasının 1,000’e
ulaştığı 1865 kolera salgını ile mücadelede katkısı olanlar da, Sultan Abdülaziz tarafından
“Kolera Madalyası” ile ödüllendirilmiştir. Bir madalya beratında yer alan ifade şöyledir: “Belli
olan hastalığın illetin yok edilmesi sırasında alınmış olan gerekli tedbir ve tıbbî tedavinin,
istenilen güzel bir şekilde yerine getirilmesi hususunda gayretiniz ve hizmetiniz gereğince bazı
memurların ve doktorların ve zabitler ile jandarma erlerinin gösterdikleri çabalar padişahlık
huzurunda beğenildi ve güzel göründü

1866 konferansına katılan yabancı delegelere verilmek üzere
Abdülaziz tarafından verilen “kolera madalyası”
“İşbu tuğralı padişah emriyle kadri artan doktorlardan Kolağası Ömer, atandığı yerde iyi hizmet
ve çalışmalar göstermiştir. Memnun kaldığımızın nişanesi olmak üzere kendisine bir kıt’a
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yazıldı
Viyana Sağlık Konferansı 1874
Ortaya çıkan verileri analiz etmek için bir doktorlar komitesi kuruldu. Görevi, kolera etiyolojisi,
kuluçka dönemi, profilaksi ve gemilerde ve limanlarda epidemiyolojiyi incelemek ve Doğu
Akdeniz ve Karadeniz'deki çevresel koşulların hastalığın yayılması üzerindeki etkisini
değerlendirmekti. Bu çalışmanın sonucunun yeni bir uluslararası sağlık kodeksinin temelini
oluşturacağına karar verildi. Dördüncü konferansın bir diğer dikkat çekici yönü, “salgın
hastalıklar konusunda uluslararası bir ajans kurulması” şeklindeki Fransız önerisinin oybirliğiyle
kabul edilmesiydi. merkezi Viyana'dadır.” Koleranın sebepleri ve hastalığa engel olmak için
alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü bu konferansta, daha önce gerçekleşmiş olan
konferanslarda alınan kararlar gözden geçirilmiş ve uluslararası bir sağlık komisyonunun
kurulmasına karar verilmiştir. Salgına engel olmak amacıyla her devlet, kendi yararına olmak
üzere gerekli tedbirleri almayı kabul etmiştir.(Kâmil, 1332,s.83)
Washington Sağlık Konferansı 1881
Kolera Atlantik'in her iki yakasını tehdit etti ve sarıhumma kasıp kavurduğu dönemde BD, kolera
ve sarıhumma ile mücadeleyi teşvik etmek ve uluslararası bir sağlık sistemi geliştirmek için
konferansa ev sahipliği yapmayı önerdi. limanları ve yerleşim bölgeleri için gözetim ve izleme
sistemi. Konferansın katılımcıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısından çoğu diplomat olan
on delege ve dört ülkeden tıbbi konularda uzmanlığa sahip özel elçilerdi. Arjantin, Brezilya,
Bolivya, Şili, Haiti, Meksika, Peru, ABD, Venezuela ve Kanada temsil edildi.
Roma Sağlık Konferansı 1885
Konferans 7 Ağustos 1885'te başladı. İngiltere'nin sıkı bir düzenleme yapmadığı suçlamasına
yanıt olarak Hindistan'dan Süveyş Kanalı'na giden güzergâhtaki karantinanın yeterli olması
üzerine, çoğunluğu İngiliz menşeli gemilerin Süveyş Kanalı'na girişini izlemek üzere bağımsız
bir komite kurulmasına karar verildi.
Venedik Sağlık Konferansı 1992
30 Ocak 1892'de Venedik'te uluslararası sağlık konferansının yapılmasına karar verildi.
uluslararası işbirliğini teşvik etmek için. Bu konferansın ana teması kolera idi ve karantinalar ve
hijyen önlemleri kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Fransız delege Adrien Proust uluslararası
önlemler konusundaki görüşünü dile getirdi. Bazı konularda fikir birliğine varılamayan Avrupa
devletleri, kolera ile sınırlandırılacak bir sözleşmeyi oluşturmak için yola çıktı. 1892'de Birinci
Uluslararası Sağlık Sözleşmesi sırasında hazırlanan karantina ve hijyenle ilgili bu sözleşme,
(Güngör Y, Ersoy N.:2006) Venedik'teki Yedinci Uluslararası Sağlık Konferansı'nda imzalandı.
Dresden Sağlık Konferansı 1893
340

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Book29 Mart 1893'te Dresden’de başlayan konferansın konusu hijyen ve demografiydi. Kolera'nın
sınır ötesine girişini ve yayılmasını önlemenin yolları tartışıldı. Katılımcı devletler, uluslararası
bir uzmanlar ekibi tarafından incelenmeyi kabul ettiler. Kola döneminin gemiler, mallar ve
yolcular yoluyla taşınıp taşınmadığı konusunda uzun tartışmalar yapıldı ve tedbirlerin tüm
örnekleri dikkate alması gerektiğine karar verildi. Osmanlı devleti Konferansta alınan kararları
onaylamak ve limanlara sıhhiye memurları atamak için geniş yetkilere sahip bir sıhhiye teşkilatı
kurmaya başladı.(Güngör Y, Ersoy N.:2006) Osmanlı devleti, karantinaların kurulmasında
kritik rol oynayan İtalyan hekim La Gope'ye maaş bağlamaya karar verdi.
Paris Sağlık Konferansı 1894
Hicaz'da yeniden kolera baş göstermesi üzerine Hastalığın hızla İran, Rusya, Galiçya ve
Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte Ağustos ayında İstanbul'u vurdu. Yaşanan bu gelişmeler
karşısında; Paris'te toplandı. Konferans, Doğu Avrupa'ya yayılan hastalığa karşı koruyucu
önlemleri belirledi. , hastalığın İran, Rusya ve Kızıldeniz üzerinden Avrupa'ya yayıldığı inancı
nedeniyle Körfez Bölgesi'nde başka bir karantina istasyonu kurmaya karar verdi. Ayrıca her yıl
Ramazan ayında bir sağlık heyeti aracılığıyla Hicaz'da bölgesel sağlık teşkilatını güçlendirmeye
ve üç görevliden oluşan bir "sıhhiye polisi" oluşturmaya karar verdi.
Venedik Sağlık Konferansı, 1897
XIX. yüzyılın son konferansı olan bu toplantı özellikle Avrupa için yeni tehdit olan veba,
konusunda kararlar almak üzere 1897'de Venedik'te toplandı. Konferans önleyici tedbirler
geliştirmek üzere Uluslararası Sağlık Konferansı'nın ana temasını oluşturmuştur. Venedik’te
toplanan konferansa sadece uluslararası bir sağlık düzenlemesi ortaya çıkmadı, aynı zamanda
Uluslararası Sağlık Sözleşmesi de bu sırada imzalandı. Venedik'teki Sözleşmenin teması veba
idi. Yirminci yüzyılın başında bakteriyolojik hastalıklarla ilgili keşifler, bilimsel araştırmaların
salgın hastalıklarla mücadeledeki kritik rolünü vurguladı ve Uluslararası Sağlık Konferanslarına
daha bilimsel bir yaklaşım getirdi.
XX. Yüzyılın başından itibaren toplanan konferanslar 1938 yılına kadar Paris’te toplanmıştır .Bu
konferanslardan Yirminci yüzyılın ilk konferansı Paris’te 1903 yılında toplantısında Osmanlılar
salgın hastalıklarla mücadelede daha bilimsel bir yaklaşım benimsemişlerdi. Kolera ve vebaya
karşı bilimsel önlemlerin tartışıldığı Paris konferansına, Celal İsmail Paşa'nın temsil ettiği
Osmanlı devletinin de aralarında bulunduğu yirmi bir ülke katıldı. Kolera, veba ve sarıhumma
ile mücadele ilkeleri belirlendi. Fransız delegasyonunun, konferansın belki de en can alıcı yönü
olan uluslararası bir halk sağlığı dairesi kurulması önerisi, oy çokluğuyla kabul edildi.
1911 yılında Paris’te toplanan “Uluslararası Sağlık Konferansı” ana teması, Fransız heyetinin
önerdiği bakteriyolojik inceleme yöntemi ve hijyen konularıydı. Bu konferansın bir diğer önemli
kararları arasında Osmanlı Devleti'nde başlayan kolera salgınının yayılmasını önlemek için
uyguladığı karantina önlemleri için, 1911/1912 tarihli bir Osmanlı belgesi, Osmanlı
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devletler karantinanın sıkılaştırılmasına karşı çıkmaları üzerine konferans ertelendi ve odak, 17
Ocak 1912'de Paris'te imzalanması planlanan Uluslararası Sağlık Sözleşmesi'ne çevrildi. 3
Mayıs 1926'da bu yüzyılın Paris’te sonlanmış olan komferansı Uluslararası Halk Sağlığı Ofisi
ve daimi sekreterliğinin organizasyon şeması ve enfekte liman veya bölge tanımının
standardizasyonu ve gerekli önlemler olmak üzere iki ana konuda komiteler kuruldu. Yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Çanakkale limanlarında karantinaya ilişkin rapor verme
sorumluluğu tanımlandı ve ortak protokol imzalandı. Veba, kolera, sarıhumma ve diğer salgın
hastalıkların yayılmasını önlemek için deniz taşımacılığı ve karantina ile ilgili yeni düzenlemeler
getirildi ve Hicaz'daki sağlık koşulları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.
Bu yüzyıl içinde 1903, 1912 ve 1926 yıllarındaki toplantıların ana temaları deniz taşımacılığı ve
sıhhi istasyonların durumu ve kutsal yerlerden hacılar aracılığıyla kolera yayılmasının
önlenmesinde Arap devletlerinin sorumluluğuydu. 21 Haziran 1926 tarihli Uluslararası Sağlık
Konvansiyonu'nda, devletler tam yetkili ve başbakanlar düzeyinde temsil edildiler. Son olarak,
1938'de

Paris'te

düzenlenen

on

dördüncü

Uluslararası

Sağlık

Konferansı,

önceki

konferansların kararlarını gözden geçirmeye ve güncellemeye ve bakteriyolojideki en son
gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmaya çalıştı. Bu toplantıda ayrıca Karantina
düzenlemeleri gözden geçirildi ve tüm seyahatler sırasında bir sıhhi gözlemcinin bulunması
gerektiğinin altı çizildi. Hastalıklar sınıflandırıldı ve salgın kontrol yöntemleri ve laboratuar
testleri standardize edildi.
SALGINLARA KARŞI ALINAN GENEL ÖNLEMLER VE SONUÇLARI
Pandemik salgınlarda Ortaçağ’ın en tehlikeli salgın hastalığı olan veba XX.yüzyıl başlarına
kadar insanlığı tehdit etme özelliğini korumuştur.Daha sonraları vebanın bu yıkıcı etkisinin
yerini kolera almış, bir bakıma kolera vebayı tahtından etmiştir. Gelişen şartlar ve insanlığın
bilim alanında kaydetmiş olduğu ilerlemeler, salgınlar konusunda ciddi tedbirlerin alınmasını ve
salgınların henüz başlangıç safhalarında engellenebilmesini hedefleyen uygulamalar yer
verilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu bu dönem içinde savaşlar yoluyla kaybettiği topraklardan, Anadolu’ya
uzanan göçler ile salgınlar Osmanlı coğrafyasında yayılmaya başladı. XVIII.ve XIX. yüzyıllarda
önce 1774 Kırım Savaşı sonrası Kafkaslardan kitleler halinde Anadolu topraklarına Müslüman
halkın göçünü, yaklaşık bir asır sonrasında yaşanan 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ikinci
dalga büyük bir göçe maruz kaldı. Yaşanan bu gelişmelerin yaralarını sarmağa çalışan
Osmanlı, Balkanlarda yaşanacak büyük bir buhrana hazırlıksız yakalanacaktır. Doksan üç harbi
olarak anılan, Osmanlı Rus Savaşı (1877-1878)’dan sonra yaklaşık 30 yıl sonra yeni bir
felaketin içine I. ve II. Balkan Savaşlarıyla çekilmiş oldu. Balkan Savaşlarıyla birlikte Balkan
Coğrafyasında

sonra

kaybedilen topraklardan önce kafiler halinde İstanbul’a ardından
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Pandamı boyutunda pik noktasına ulaşmış oldu.
Yaşanan salgınlar ile enfeksiyon hastalıklarının sayısının hızla arttığı görülmüştür. Zorlu hayat
şartları, beslenme ve temizlik gibi konularda özensizlikler ve imkânsızlıklar nedeniyle bulaşıcı
ve enfeksiyon hastalıkların yayılmasına uygun ortam hazırlanmıştır. Bununla birlikte cepheden
gelen

askerler,

dini

ziyaretlerden

Ülkelerin

münferit

tedbirleri,

küresel

yayılmayı

engelleyemediği anlaşılınca bu kez devletler arasında işbirliği kurulması gereği doğmuş ve
yeknesak sağlık tedbirlerinin alınmasına karar verilmiştir. Bu sağlık tedbirlerinin birliktelik
içerisinde ve aynı standartlarda uygulanabilmesi içinde uluslararası sağlık konferansları
düzenlenmiştir.
Bu konferanslar, uluslararası sağlık tedbirlerini düzenlemekle birlikte, bazı devletlerin kimi
zaman karantina konusunu bahane ederek birbirlerinin ticarî gelişmelerine engel olabilecek
rekabet alanları oluşturmasını önlemek amacını taşıdığı için de son derece önemli olmuştur.
Avrupalılar, özellikle salgın hastalıkların kaynağını daima Doğu olarak algılayarak Osmanlı
İmparatorluğu’nu suçlayıcı bir eğilim sergilemişlerdir. Osmanlı yönetimi, her ne kadar bu tutumu
engellemeye çalışmış olsa da içinde bulunduğu koşullar gereği aleyhindeki tutumları çoğu kez
engelleyememiş olduğu dikkat çekmektedir.
Salgınların önüne geçmeye çalışılan Sağlık konferanslarında bu dönemde devletler almış
olduğu diğer tedbirlerle birlikte halkı da bilinçlendirmeye çalışmıştır.Salgınlar konusunda uluslar
arası sağlık konferanslarında alınan kararlar salgınların

eskisi kadar ölümcül vakalara

ulaşmadan önüne geçilmesinde etkili olmuştur.
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COVİD-19 SALGINININ GÖÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Saime Uyar
Dr, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye
Özet
Bu çalışma, 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya
yayılan Covid-19 salgınının günümüz önemli sorunlarından biri olan göçmen krizi üzerindeki olumsuz
etkilerini ele almaktadır.
Covid-19 salgını, tüm dünyayı birçok açıdan olumsuz etkileyen ve etkileri günümüzde hala devam etmekte
olan küresel bir kriz haline gelmiştir. Ancak yüzyıllar boyunca her dönem, doğal ve yapay affetlerde
mülteci, sığınmacı, göçmen gibi bazı dezavantajlı topluluklar çok daha fazla olumsuz etkilenmişlerdir.
Günümüzde de mevcut örneklerini görmek mümkündür.
Son yıllarda Orta Doğu coğrafyasında yaşanmakta olan savaş, iç çatışma, baskı, zulüm gibi sebeplerden
topraklarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanın kitlesel halinde göç etmeleri, dünya ulusları için
büyük tehdit olarak karşılanmaktadır. Göçmenlerin karşılaştıkları birtakım zorluklara ilaveten, tamamen
savunmasız oldukları Covid-19 salgını, hayatlarını daha da zorlaştırıcı duruma sürüklemiştir.
Sistematik eşitsizliğin görsel belgelerle olabildiğince somut biçimde ifade edildiği bu çalışma, Covid-19
gibi küresel salgınların, dünya genelindeki tüm göçmen topluluklar (mülteci, göçmen, sığınmacı, belgesiz
göçmen) üzerinde yarattığı etkilere birtakım somut görsel belgelerle dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Göç, göçmen topluluklar, salgın, kriz

GİRİŞ
Geçmiş çağlardan beri dünyanın farklı coğrafyalarında çeşitli salgın hastalıklar yaşanmıştır.
Günümüzde de bu salgın hastalıklardan biriyle karşı karşıyayız. İlk olarak 31 Aralık 2019’da
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını (COVİD-19), tüm dünyayı etkilemiş
küresel bir sorun olarak etkileri hala günümüzde devam etmekte olan ciddi bir sorundur (WHO,
t.y.).
Tüm dünyada sayısız ölüme neden olan COVİD-19 salgını, sosyal, siyasi, ekonomik gibi
toplumun birçok temel yapı taşını derinden etkilemiş küresel bir kriz olarak anılmaktadır.
Hayatın her alanını olumsuz yönden etkileyen salgın, insanların yaşam biçimlerinde zorunlu bir
değişime sebep olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Tarihsel geçmişe bakıldığında bu tür devasa doğal veya yapay afetlerde her zaman toplumun
en dezavantajlı kesimleri çok daha fazla olumsuz etkilenmektedir.
Günümüzün mevcut küresel problemlerinden göç ve mülteci sorunu, Covid-19 salgınının patlak
vermesiyle çözümü gittikçe zorlaşan bir kriz haline dönüşmüştür. Özellikle son yıllarda yaşanan
Suriye iç savaşı sonucunda artan göç ve mülteci sorunu, salgınla beraber paralel ilerleyen ciddi
bir problemdir.
Savaş, zulüm, çatışmalardan kaçarak öncelikli amaçları hayatta kalmak olan bu insanlar için
COVİD-19 salgını öncelikli tehdit unsuru sınıfında dahi yer alamamaktadır. Tek amaçları daha
güvenilir, daha yaşanılır topraklarda yaşamlarına devam edebilmek olan bu insanların
kendilerini herhangi bir salgın hastalığına karşı koruyabilecekleri tüm imkânlardan
mahrumdurlar.
Yaşadıkları zorlu yaşam şartlarını daha da ağırlaştıran COVİD-19 salgını, göçmen ve
mültecilerin tamamen savunmasız oldukları ölümcül bir hastalık olarak tarihe geçecek bir salgın
olarak görülmektedir.
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kesimlerinde ve özellikle yeri-yurdu olmayan göçmen ve mülteciler üzerinde birçok alanda
olumsuz etkiler yaratmıştır.
Bu çalışmada; dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan göçmen ve mülteci hayatları üzerine
COVİD-19 salgınının olumsuz etkilerini gösteren birkaç farklı örnek üzerinden salgının etkileri
değerlendirilecektir.
Neredeyse her gün medyadan ve çeşitli iletişim araçlarından haberdar olduğumuz mülteci
dramları, artık alışık olduğumuz sıradan bir sorun haline gelmiştir. Ancak özellikle son iki yıldır
Akdeniz ve Ege Denizi’nde büyük bir insanlık faciası yaşanmaktadır. Sayısız insan, geçmişini,
geleceğini daha yaşanılır bir hayat umudu uğruna bu soğuk sulara gömmüştür.
Dünya ülkeleri tüm bu olup bitenlere kulak tıkamış, duymazdan, görmezden gelmektedirler.
Kendi yaşam konforlarının bozulacağı kaygısıyla bu insanlık sorununa yalnızca seyirci kalmayı
tercih etmektedirler.
Yaşanan bu insanlık dramını dünyanın birçok yerinde görmek mümkündür. Örneğin bu fotoğraf
karesinde (Görsel 1), göçmen ve mültecilerin nasıl bir yaşam mücadelesi verdikleri çarpıcı bir
biçimde görülmektedir.

Görsel 1: 30 Haziran 2020'de Çin'in Wuhan kentinde Yangtze Nehri boyunca yüzen bir çocuk,
Mart 2021 (Kaynak: https://bit.ly/3Fal7Yg)

COVİD-19 salgınının başlamasıyla yalnızca sağlık sektörü etkilenmemiştir. Küresel alanda
birçok alanda sorunlar, krizler yaşanmaya başlanmıştır. Dünya ekonomisinin dengelerini bozan
bir sürecin yaşanmasına da sebep olmuştur. Geçim sıkıntısı yaşamakta olan insanların yerini
yurdunu terk etmesi gibi birçok olumsuz sonuç doğurmuştur. Dolayısıyla dünyanın birçok
yerinde mevcut göçmen ve mültecilere her geçen gün yenileri eklenerek sorunun büyümesine
katkı sağlamıştır.
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Görsel 2: Göçmen işçiler ülke çapında 21 günlük bir karantina sırasında köylerine dönmek için
otobüslere binmek için beklerken otobüs durağının önünde toplanıyor. (Kaynak:
https://bit.ly/30lZF45)

Görsel 3: Hindistan’daki iç göçmen işçiler, 2020 Kaynak: https://bit.ly/3kBnjQT
COVİD-19 salgınıyla mücadelede dünyanın birçok ülkesinde yaşanan sokağa çıkma yasakları
birçok toplumu olumsuz etkilemiştir. Özellikle göçmen işçiler gibi toplumun alt ekonomik sınıfını
temsil eden kitleleri çok daha fazla etkilemiştir.
Örneğin yukarıdaki fotoğraf karesinde (Görsel 3), Hindistan’da yüz binlerce iç göçmen, şehirde
hayatta kalmanın hiçbir yolu olmadığından sokağa çıkma yasağından dolayı memleketlerine
dönmek zorunda kalmışlardır (Shubhabrata ve Tripathi, 2020).
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bilgilere sınırlı erişime sahiptir. Transit halindeki, uluslararası korumaya ihtiyacı olan veya yasal
statüsü olmayan göçmenlerin yanı sıra evsiz, gözaltında tutulan kamplarda resmi veya gayri
resmi yerleşim yerlerinde veya diğer güvencesiz koşullarda yaşayanların özellikle savunmasız
olması muhtemeldir (ICRC, 2020).

Görsel 4: Rohingya mültecileri, Ujong Blang Plajı, Aceh, Endonezya'da mahsur kalan
mülteciler ve göçmenler için geçici bir barınak olarak kullanılan binaya geldikten sonra COVID19 için hızlı bir test yaptırmak için bekliyor (Fachrul Reza/Barcroft Media via Getty Images)

Göçmen Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Mart 2020’de dünya genelinde
şiddet ve zulümden kaçan 70 milyon insanın koronavirüs pandemisinden en fazla etkileneceğini
belirtmiştir.
Norveç Mülteci Konseyi’nin dünyanın en savunmasız topluluklarının COVİD-19 pandemisi
nedeniyle dörtlü bir krizle karşı karşıya olduğunu gösteren Downward Spiral adlı rapora göre;
sağlık krizi, açlık krizi, evsizlik krizi ve eğitim krizi ortaya çıkmıştır (Egeland, 2020).
Dünya

Sağlık

Örgütü’nün

Kopenhag

Üniversitesi’nden

araştırmacılarla

ortaklaşa

gerçekleştirdiği bir rapora göre; pandeminin göçmenler ve mülteciler için eşitsizlikleri ortaya
çıkardığını ve bunu daha da güçlendirdiğini ortaya koymaktadır (KU, 2020).Üniversitenin
gerçekleştirdiği ankete katılan göçmen ve mülteciler, ruh sağlıklarında bir bozulma olduğunu
bildirmiştir. Ankete katılanların en az %50'si COVID-19'un daha yüksek düzeyde depresyon,
endişe ve yalnızlık duygusu oluşturduğunu belirtmiştir.
Yapılan analizde, COVİD-19 salgınının en çok kötü koşullarda yaşamlarını sürdürmeye
çalışan kesimi daha çok olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur (KU, 2020).
COVİD-19 salgını, insanların yalnızca sağlıklarını, hayatlarını tehdit etmekle kalmamış kişiler
arası ilişkileri, kültürel değerler gibi yaşamın temel birçok alanını da derinden etkilemiştir
(Satyarthi, 2020).
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şiddet içerikli aşırı göçmen ve mülteci karşıtı duyguların da hızla yaygınlaşmasının önünü
açmıştır. Toplumsal dokuyu zedeleyen yaptırımların mülteci ve göçmenlerin hayatlarına
doğrudan olumsuz yansımaları olmuştur (Satyarthi, 2020).

Görsel 5: Yunan sınırında göçmenlerin kaldığı çadırlardan biri, 2020
Son yıllarda birçok ülke sınırında mülteciler için geçici kamplar oluşturulmuştur. Yunan
kamplarında çok kötü şartlarda yaşam mücadelesi veren göçmenler için hayat oldukça zor
geçmektedir. Bu tür kamp ortamlarında bir salgını kontrol altına almak oldukça imkânsız bir
durumdur. Bu kampların çoğunda su ve tuvalet bulunmamaktadır. Hijyen açısından oldukça
kötü koşullara sahip olan bu kamplarda yaşayan insanların COVİD-19’un yanı sıra diğer birçok
bulaşıcı hastalığa yakalanmaları da kaçınılmazdır.
Kamplarda gönüllü olarak çalışan sağlık yetkililerinden Dr. Vochten, sağlık personellerinin
kampta tedavi ettiği hastalar arasında ruh sağlığı sorunu olan kişiler, cinsel şiddet mağdurları
ve savunmasız birçok insanın tecrit kamplarındaki korkunç koşullardan korktukları için
kamplardaki doktorlara görünmekten çekindiklerini belirtmiştir. Bu insanların çoğunun yüksek
COVİD-19 riski altında olduklarını vurgulamıştır (MSF,t.y.).

SONUÇ
COVİD-19 salgını, küresel alanda maddi-manevi büyük tahribatlar bırakmış ve hala da devam
etmekte olan küresel bir salgın olmuştur. Tüm dünya ülkelerini birçok açıdan etkileyen salgın,
günümüzün önde gelen uzun süreli sorunlarından biri olarak etkisini göstermeye devam
etmektedir. Mevcut küresel sorunlardan biri olan göç ve mülteci sorunu, çözümü güç, her geçen
gün büyüyen ciddi bir problemdir. Göç ve mülteci sorunu hem dünya devletlerini etkilemekte
hem de yaşanmakta olan tüm olaylardan etkilenen sorunlardır. COVİD-19 salgınının çıkması,
tüm toplumları etkilemiş ancak özellikle göçmen ve mülteciler gibi dezavantajlı kitleleri çok daha
derinden etkilemiştir. Yaşanmakta olan tüm olumsuzluklar karşısında savunmasız olan göçmen
ve mülteciler için yaşam koşulları daha da zorlaşmıştır. Ayrıca yabancılara karşı birçok ülkenin
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gerekçesinin arkasına sığınarak gösterdikleri ırkçı tutumlarını sergilemeye devam etmişlerdir.
Göçmenlere zorlu şekillerde açılma şansı olan kapılar, COVİD-19’un çıkmasıyla daha da güç
duruma düşmüştür.
31 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel dünya düzenini derinden
sarsan COVİD-19 salgını tüm insanlık için ciddi tahribatlar bırakmıştır. Ancak salgınla
mücadelede tamamen savunmasız olan göçmenler için zorlu yaşam koşulları daha da şiddetini
arttırarak bir çıkmaza doğru sürüklenmiş ve etkileri uzun yıllar devam edeceğini mümkün
kılmaktadır.
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Abstract
Online learning has been made possible because of the recent COVID-19 shutdown. To determine the ereadiness of English Language Learners for online learning in terms of age, gender, and departments,
the current research was conducted. For this study, a quantitative descriptive survey was used. Four
factors, namely access, digital literacy and e-readiness, delivery of online learning, and online load were
assessed using an online questionnaire presented to 189 English Language Learners. There was a high
level of access to online learning, as well as a high level of online load on learners. Additionally, the
participants feel uneasy with virtual classrooms via the online method. Both the lecturers' delivery of online
learning and the learners' digital abilities were judged to be somehow deficient in this study. The results
also showed that older students’ and male students’ e-readiness level for online learning is higher than
younger ones and females.

Key Words: E-readiness, access, digital literacy, delivery of online learning, online load

Introduction
Covid 19 appeared in early 2020 and instilled dread and concern in practically every country,
including Turkey. It also resulted in enormous social, cultural, and economic changes in
societies. Education is clearly one of the areas witnessing these changes and issues in
communities (Ekizer, 2021). About 65 percent of the student population has been impacted by
pandemic-related closures (UNESCO, 2020). Turkey too prompted the closure of schools and
educational institutions. As a result of the closure of many educational institutions and the
restriction of students at home, it became critical for schools and universities to investigate
alternate ways of training as online learning. However, such a rapid change from classroombased traditional learning to online learning left instructors and learners with little or no time to
prepare (Vivolo, 2016). In such a case, learners and instructors needed to familiarize
themselves with interactive learning skills and tools. With an approach which is studentcentered, it is critical to understand the readiness of learners as well as their feelings about
their e-learning experience. This will undoubtedly aid in the development of stronger policies
and procedures for the use of online learning in schools following the lockdown (Bhaumik &
Priyadarshini, 2020).
The multifaceted nature of technology has greatly enabled individuals to stay online and
work remotely during the closure. E-learning technologies helped schools and universities to
ensure that students were not completely disconnected and suffered no academic loss
(Bhaumik & Priyadarshini, 2020). The closure required the educational system, which was
entirely conducted face-to-face but hardly ever depended on online learning before the closure,
to adopt online learning. Learners could therefore experience novel learning structures outside
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during the Covid-19 lockdown (Milrad et al, 2013). Nevertheless, to fully benefit from the
omnipresent technology, learning must be redesigned and restructured. According to SevillanoGarcia and Vazquez-Cano (2015), universities should indeed introduce methods and
techniques to use new mobile devices, based primarily on the possibilities offered by open
educational resources, dispersed on virtual communities, mash-ups, wikis, blogs, podcasts,
interactive experiences, personal learning environments, massive online open courses, and
other internet-based practices. Similarly, the transformative potential of online learning can be
achieved by offering technological infrastructure such as virtual learning environments,
management systems, internet service, and digital technologies, and training programs for
academic staff in online and blended modes (Patrick, 2011).
Online-Learning is described as the reform of teaching-learning processes using studentcentered methods by adapting ICT. (Aoki, 2010). In line with this concept, e-readiness is
described as the degree to which a community is enthusiastic and ready to handle the use of
ICT (Dada, 2006). Though just a few research studies conducted on variables influencing online
learning outputs, there are few studies in the literature conducted to determine the e-readiness
of English Language Learners for online learning (Keramati, et al., 2011). Keramati, AfshariMofrad, and Kamrani (2011) investigated the influence of e-readiness variables on the
effectiveness of online learning. They selected three groups and developed a structural
equation model for each of the technical, organizational, and social factors. The study's
findings revealed that the organizational readiness element had the greatest influence on
results.
Furthermore, research on e-readiness at universities is also insufficient (Darab & Montazer,
2011). By some researchers who conducted a study on e-readiness, it was noticed that among
the variables that should be addressed for e-readiness are ICT capabilities and access to
technology and resources (Hanafizadeh, et al., 2009; Dada, 2006). Each researcher identified
different variables for the e-readiness of learners. For instance, Shraim and Khlaif (2010)
identified four characteristics for e-readiness in their study: accessibility, individual competence,
motivation, and barriers. In another research, Watkins, Leigh, and Triner (2004) analyzed ereadiness by taking into account the variables such as accessibility, technical competence,
motivation, interactive media, and interactions. Additionally, Yurdugül and Sırakaya (2013)
performed a research study to design an online learning readiness scale. They translated the
scale produced by Hung, Chou, Chen, and Own (2010) into Turkish and adapted it. Selfdirected learning, desire for learning, self-efficacy, self-control, and digital communication
consciousness are the five components of the measure. Moreover, Bhaumik and Priyadarshini
(2020) identified four factors, namely access, digital literacy and e-readiness, delivery of online
learning, and online load. As can be seen, almost all research studies identify personal
characteristics, ICT capabilities, and motivation, as well as access to technology, as essential
variables for e-readiness. Considering all these factors, the researchers of this study
considered the variables of Bhaumik and Priyadarshini and designed the research accordingly.
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and e-storage are all related to the first dimension of this study which is access.

This

component is critical for online learning to become successful since, without it, the education
system may suffer from the digital divide. Besides that, even as the availability of digital
technology and internet access improves, a variety of other factors such as an area for personal
study, access to hardware facilities and computer components, and so on affect the
effectiveness of online learning (Bhaumik & Priyadarshini, 2020).
Searching for information and processing the available data are both related to the second
dimension of the study which is digital literacy and e-readiness. The Internet is the largest
network consisting of information, therefore, finding appropriate and effective material on the
internet might be challenging for some English language learners. In this study, this
variable was taken into consideration to investigate the participant learners' digital abilities and
e-learning readiness to determine whether they could shift gears and adapt to a novel elearning system (Gallardo-Echenique, 2015)
The third dimension focused on the issue of delivery of online learning and sought to determine
how online learning was handled during the COVID-19 pandemic. It emphasized the help given
to students by lecturers, as well as their perceptions of their abilities to study online and their
lecturer's capacity to provide online education. It also addressed the interaction and efficacy of
online vs classroom learning from the learner's perspective (Bhaumik & Priyadarshini, 2020).
Hiltz (2002) suggests establishing online educational networks to increase engagement in
online learning, which is just as successful as traditional modalities of course delivery. However,
to reap the full benefits of online learning, Ray (2009) suggests that lecturers who are new to
online education can be expected to participate in appropriate instructional training before
teaching online. This is drastically missing as a result of the abrupt substitution of a face-toface system with online education in reaction to the COVID-19 pandemic.
The online load was the last variable considered in this study. While a student in a traditional
school spends around 6 hours per day, intermingled with outdoor activities as playing games,
online learning is completely indoor and continuous, with more concentration on a computer
screen than in offline mode (Bhaumik & Priyadarshini, 2020). As a result, this study seeks to
determine the overall load of online learning, encompassing onscreen time, ability to process
information, learning in isolation, and so on. As shown by Daniel (2016), the most important
factors for determining the importance of adaptability to online learning are the students'
interests and performance during online learning.

Though the urgent online learning

experiment was unable to provide a real learning experience, it provided participants with a
taste of flexibility.
When all these variables are taken into consideration, this study aims to determine the ereadiness of English language learners for online learning, as well as their opinions on this
method of learning transaction. To achieve this goal, the following research questions are
stated:
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learning? Do they differ significantly in terms of age, gender, and departments?
2. What is the level of digital literacy and e-readiness of the English language learners to study
online? Do they differ significantly in terms of age, gender, and departments?
3. How do the language learners react towards the delivery and transaction of online learning?
Do they differ significantly in terms of age, gender, and departments?
4. What is the nature of the language learners' online load? Do they differ significantly in terms
of age, gender, and departments?

Method
This research study is a descriptive one based on a quantitative survey method. An online
survey tool was used to collect data. Analysis was undertaken statistically and then interpreted
to reach conclusions. The study focused on four dimensions: access, digital literacy and ereadiness, online learning delivery, and online load.
Participants
In the fall semester of 2021-2022, a total of 189 students studying at the English Language
Teaching, English Language and Literature, and Translation and Interpretation Departments
of state universities were involved in the study. Table 1 presents the distribution of data
regarding the demographic characteristics of the participants.
Table 1. Demographic characteristics of the participants

Variables

Groups

N

%

Age

17-21

90

47,6

21 and over

99

52,4

Male

56

29,6

Female

133

70,4

ELT

7

3,7

ELL

180

95,2

T&I

2

1,1

189

100

Gender

Department

Total

As shown in Table 1, 47,6% of the participants are aged between 17-21, while 52,4% of them
are 21 and over. Additionally, 29,6% of them are males, while 70,4% of them are females. Most
of the participants (n. 180) are ELL department students while 7 students are studying at the
ELT department and, just 2 students are studying at the T&I department.
Instruments
The E-readiness scale developed by Bhaumik and Priyadarshini (2020) has been used as a
data collection tool in the study. To collect demographic data, questions regarding the
participants’ gender, age, and department are added to the top of the survey. There are 19
354

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Bookitems on the scale with 4 major categories as access, digital literacy and e-readiness, online
learning delivery, and online load. The scale is a 5-point Likert scale ranging from "strongly
disagree to strongly agree".
To determine the reliability of the scale, a 19-item structure has been obtained. The Cronbach
alpha coefficient for the whole scale is .54. It has been decided that the scale is moderately
reliable based on the Cronbach alpha coefficient scores as shown in Table 2.
Table 2. Reliability Statistics
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,548

19

Data collection procedure
The data of the research were collected from English language learners studying at state
universities in the fall semester through the e-readiness questionnaire. The goal of data
gathering was presented to the students while they were answering the questions on the scale.
It was meticulously assured that individuals volunteered to take part in the study.
Data analysis
The SPSS 20 program was used to analyze the research data. The Skewness-Kurtosis test
was used to determine if the study reached a normal distribution. Following the study, it was
determined that the data had a normal distribution (p>.05).
Table 3. Descriptive statistics
Std.

N

Minimu

Maximu

m

m

Deviatio
Mean

n

Skewness

Kurtosis

Std.
Statisti

Statisti

c

Statistic Statistic

c

189

1,00

5,00

189

1,00

DeliveryTotal

189

LoadTotal

189

AccessMean
ReadinessTota
l

Valid
(listwise)

Std.

Statisti Erro Statisti Erro
c

r

3,5651 ,95173

-,637

,177 -,258

,352

5,00

3,2021 ,94666

-,304

,177 -,370

,352

1,25

5,00

3,1878 ,71070

-,065

,177 -,530

,352

1,00

5,00

3,3968 ,63396

-,341

,177 1,591

,352

N
189

TOTAL

3,34

Results and Discussions
Access
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hardware, and e-storage are all part of the first dimension, 'access.' Access dimension includes
5 statements. The results of the descriptive statistics are as follows:
Table 4. Access
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Access1

189

1,00

5,00

4,0794

1,20683

Access2

189

1,00

5,00

3,5979

1,40182

Access3

189

1,00

5,00

3,7884

1,43574

Access4

189

1,00

5,00

3,0159

1,51754

Access5

189

1,00

5,00

3,3439

1,37733

Valid N (listwise)

189

TOTAL

3,5651

As shown in Table 4, regarding access to online learning, the participants agree that they have
their own digital devices at home (M= 4.07). Additionally, they mostly agree that they have an
internet facility at home for online studies (M= 3.59). The arithmetic mean of the third item of
the scale is calculated as 3.78 which shows that the participants have an area for studying at
home. When the access to a technician and the storage capacity is considered, the students
are undecided. The findings suggest that most of the students have access to digital devices
and the internet and they have their own space for studying at home, which are considered as
crucial factors for online learning.
Digital literacy and e-readiness
The second component, 'digital literacy and e-readiness,' concentrates on the difficulties of
information seeking and sifting. This component is designed to investigate learners' digital
abilities and online learning readiness, as well as to determine whether they are ready to shift
gears and switch to a new online learning system. The findings are listed below in Table 5:
Table 5. Digital literacy and e-readiness
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Readiness1

189

1,00

5,00

2,7354

1,23075

Readiness2

189

1,00

5,00

3,1746

1,35120

Readiness3

189

1,00

5,00

3,9894

1,09636

Readiness4

189

1,00

5,00

2,8995

1,31499

Readiness5

189

1,00

5,00

3,2116

1,39057

Valid N (listwise)

189

TOTAL

3,2021

As Table 5 suggests, the participants agree that studying in a traditional classroom differs from
studying online because each requires a unique set of abilities (M=3,98). Additionally, the
students almost agree that they are concerned about their online privacy and security (M=3,21).
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internet for relevant material (M=2,73) and they are almost undecided that for online studies,
they lack appropriate digital literacy and expertise in using online learning tools (M=2,89). The
data indicate that the participants are aware that online learning differs from traditional learning.
Furthermore, as seen by the statistics, the participants feel uneasy with virtual classrooms via
the online method.
Online learning delivery
The third dimension is concerned with the issue of online learning delivery, and it aims to
discover how online learning is conducted during COVID-19. It is about the support given to
students by lecturers, as well as their perceptions of their abilities to study online and their
lecturer's ability to teach online. It also examines the interaction and efficacy of online vs face
to face learning from the learner's perspective. The findings are listed below in Table 6:
Table 6. Online learning delivery
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Delivery1

189

1,00

5,00

3,5661

1,19490

Delivery2

189

1,00

5,00

3,1640

1,29630

Delivery3

189

1,00

5,00

3,2275

1,20552

Delivery4

189

1,00

5,00

2,7937

1,53843

Valid N (listwise)
TOTAL

189

3,1878

As can be seen in Table 6, most of the students almost agree that their lecturers have trouble
teaching over an online platform due to a lack of information (M=3,55). They also almost agree
that in online learning, they have several opportunities to communicate with their classmates
and lecturers via online and offline ways of communication (M=3,22). However, they are
undecided about the fact that they are capable of studying on their own and do not need help
or technological assistance to access online teaching-learning activities provided by lecturers
(M=3,16). Additionally, they almost disagree that online learning may be just as efficient as
traditional instruction (2,79). It is suggested that asynchronous learning networks be
established to increase interactivity in online learning, which is as successful as traditional
modalities of course delivery. However, to maximize the benefits of online learning, lecturers
who are new to online education should be obliged to participate in technical and pedagogical
training before instructing online. This is severely inadequate as a result of the abrupt
substitution of a face-to-face system with online education in reaction to the COVID-19.
Online load
The next dimension is concerned with the issue of online load. While a student in a traditional
school spends around six hours per day for outdoor and extracurriculars, online learning is fully
indoor and ongoing, with more engagement to a screen than in offline mode. As a result, the
study seeks to determine the entire burden, online time, cognitive load, studying in isolation,
and so on, generated by online learning. The findings are listed below in Table 7:
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N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Load1

189

1,00

5,00

3,3122

1,25177

Load2

189

1,00

5,00

3,4762

1,39746

Load3

189

1,00

5,00

3,3122

1,48141

Load4

189

1,00

5,00

3,6296

1,39542

Load5

189

1,00

5,00

3,2540

1,41009

Valid N (listwise)
TOTAL

189
3,3968

For the next dimension, the students mostly agree that they feel isolated since they cannot
physically engage with their peers (M=3,62), and they occasionally have ongoing online
lessons without a break that makes them sit for long periods which exhausts them physically
and psychologically (M=3,47). Furthermore, they are undecided about the other factors as
feeling more confident in taking online exams, after being accustomed to online learning
(M=3,31), continuing their education through the online system, since studying online allows
them the freedom and flexibility to learn at their own pace (M=3,31), and the feeling of being
left behind if they cannot adjust to this new style of learning via online mode (M=3,25). The
results show that the compulsory remote instruction mandated by schools and colleges in
response to the COVID issue may exacerbate learners' sense of isolation and also being left
out. In such a case, it is firmly considered that, while implementing and personalizing online
learning, there is a need to sympathize with students' emotions and attitudes. Additionally,
although the crisis-induced online learning experiment was unable to provide a meaningful
learning experience, it did provide participants with a taste of flexibility. Moreover, student
comfort with online assessments may rise with exposure to an online learning environment.
Age factor
To see whether there are any age differences in terms of e-readiness considering all
dimensions, Levene’s test for equality of variances and t-test for equality of means are
conducted, and just on some specific issues, a significant difference has been observed in
terms of age factor. The results are presented in Tables 8 and 9.
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Levene's
Test

for

Equality

of

Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence

F
Access2

Sig. t

Equal
variances 3,247

,073

assumed

2,076

Interval

of

Sig.

Mean

(2-

Differenc Std. Error Difference

the

df

tailed) e

Difference Lower

Upper

187

,039

-,42020

,20239

-,81947

,040

-,42020

,20311

-,82095

,039

-,45455

,21910

-,88678

,039

-,45455

,21871

-,88602

,004

-,64545

,21965

,004

-,64545

,21825

,008

,53333

,20031

,13817

,92850

,008

,53333

,19869

,14136

,92531

,02094

Equal
variances

-

181,80

not

2,069 6

,01945

assumed
Access4

Equal
variances ,051

,821

assumed

2,075

187

,02231

Equal
variances

-

186,36

not

2,078 2

,02307

assumed
Delivery4

Equal
variances 2,955
assumed

,087

2,939

187

-

-

1,07876 ,21215

Equal
variances

-

186,72

not

2,957 8

-

-

1,07601 ,21490

assumed
Load2

Equal
variances 7,889

,006 2,662 187

assumed
Equal
variances
not

2,684

185,94
8

assumed
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BookLoad3

Equal
variances 5,830

,017

assumed

2,501

187

-

,013

-,53232

,21280

-,95213

,013

-,53232

,21152

-,94959

,008

,53737

,19995

,14292

,93183

,007

,53737

,19763

,14745

,92730

,048

,40606

,20377

,00408

,80804

,046

,40606

,20217

,00723

,80490

,11252

Equal
variances

-

186,81

not

2,517 3

,11506

assumed
Load4

Equal
variances 17,645 ,000 2,688 187
assumed
Equal
variances

2,719

not

182,82
7

assumed
Load5

Equal
variances 2,566

,111 1,993 187

assumed
Equal
variances

2,009

not

186,09
3

assumed

Table 9. Group statistics regarding age differences

Access2

Access4

Delivery4

Load2

Load3

Load4

Load5

Age

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

17-21

90

3,3778

1,44236

,15204

21 and over

99

3,7980

1,33996

,13467

17-21

90

2,7778

1,47471

,15545

21 and over

99

3,2323

1,53083

,15385

17-21

90

2,4556

1,39953

,14752

21 and over

99

3,1010

1,60035

,16084

17-21

90

3,7556

1,24802

,13155

21 and over

99

3,2222

1,48156

,14890

17-21

90

3,0333

1,36118

,14348

21 and over

99

3,5657

1,54630

,15541

17-21

90

3,9111

1,18648

,12507

21 and over

99

3,3737

1,52252

,15302

17-21

90

3,4667

1,27376

,13427

21 and over

99

3,0606

1,50386

,15114
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observed. As the results suggest, students who are 21 and over have access to a fast Internet
connection [t(189) = 0,40, p <.05], and a hardware expert than the others [t(189) = 0,39, p <.05].
They also consider online learning as being as efficient as traditional learning [t(189) = 0,004,
p <.05]. Additionally, they prefer online learning to traditional learning because of its flexibility
[t(189) = 0,013, p <.05]. On the other hand, the students who are 17-21 differ significantly from
the others in terms of being fed up with ongoing online classes [t(189) = 0,008, p <.05], the
feeling of being isolated due to online courses [t(189) = 0,007, p <.05], and managing with the
feeling of being left out during online courses [t(189) = 0,046, p <.05]. The results show that
older students’ e-readiness level for online learning is higher than younger ones.
Gender
To see whether there are any gender differences in terms of e-readiness considering all
dimensions, Levene’s test for equality of variances and t-test for equality of means are
conducted, and just on some specific issues, a significant difference has been observed in
terms of gender. The results are presented in Tables 10 and 11.
Table 10. Independent samples test regarding gender
Levene's
Test

for

Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95%
Confidence

Sig.
(2-

Mean

Std. Error Interval of the

tailed Differenc Differenc Difference
F
Access5

Sig. t

df

)

e

e

Lower

Upper

-

-

Equal
variance
s

3,064

assume

,08
2

2,49 187

,014 -,53947

,21643

3

,96643 ,11252

d
Equal
variance

-

s

2,32 89,350 ,022 -,53947

not

assume

-

3

,23218

1,0008
0

d
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BookReadiness Equal
2

variance
s

5,903

,01

,019 -,50188

,21267

variance

-

s

2,18 88,178 ,032 -,50188

,22973

assume

6

2,36 187
0

-

-

,92143 ,08233

d
Equal

not

assume

5

-

-

,95840 ,04536

d
Readiness Equal
3

variance
s

16,88 ,00

,003 -,51786

,17097

variance

-

s

2,61 77,699 ,011 -,51786

,19835

assume

8

0

3,02 187
9

-

-

,85514 ,18058

d
Equal

not

assume

1

-

-

,91276 ,12295

d
Delivery2

Equal
variance
s

,150

assume

,69 4,78
9

0

187

,000 ,93421

,19546

,54863

,000 ,93421

,19089

,55588

,008 ,64850

,24110

,17286

1,3197
9

d
Equal
variance
s

4,89 109,11

not

4

assume

6

1,3125
5

d
Delivery4

Equal
variance
s
assume

3,888

,05 2,69
0

0

187

d
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BookEqual
variance
s

2,55

not

0

assume

1,1536

92,365 ,012 ,64850

,25435

,14337

187

,004 ,57143

,19552

,18572 ,95714

98,482 ,005 ,57143

,19997

,17462 ,96824

187

,015 ,57143

,23290

,11198

,014 ,57143

,22817

,11916

2

d
Load1

Equal
variance
s

,868

assume

,35 2,92
3

3

d
Equal
variance
s

2,85

not

8

assume
d
Load3

Equal
variance
s

,350

assume

,55 2,45
5

4

1,0308
7

d
Equal
variance
s

not

assume

2,50 108,32
4

9

d

363

1,0236
9
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Access5

Readiness2

Readiness3

Delivery2

Delivery4

Load1

Load3

Gender

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Male

56

2,9643

1,52511

,20380

Female

133

3,5038

1,28289

,11124

Male

56

2,8214

1,51486

,20243

Female

133

3,3233

1,25257

,10861

Male

56

3,6250

1,35596

,18120

Female

133

4,1429

,93048

,08068

Male

56

3,8214

1,17716

,15731

Female

133

2,8872

1,24714

,10814

Male

56

3,2500

1,65420

,22105

Female

133

2,6015

1,45091

,12581

Male

56

3,7143

1,27514

,17040

Female

133

3,1429

1,20694

,10466

Male

56

3,7143

1,41054

,18849

Female

133

3,1429

1,48295

,12859

As Tables 10 and 11 suggest, just on the factors listed above, a significant difference has been
observed. As the results suggest, females need more store capacity due to large amounts of
data shared during online courses [t(189) = 0,022, p <.05]. Females also differ significantly from
males in terms of adapting to online mode of learning [t(189) = 0,032, p <.05] and using
necessary skills for online learning [t(189) = 0,011, p <.05]. On the other hand, male students
differ significantly from the females in terms of being able to studying online without any support
[t(189) = 0,000, p <.05], considering online learning as efficient as traditional learning [t(189) =
0,012, p <.05], feeling more comfortable in online exams [t(189) = 0,005, p <.05], and feeling
more flexible and freer during online courses [t(189) = 0,014, p <.05]. The results show that
male students’ e-readiness level for online learning is higher than females.
Departments
To see whether there are any differences in terms of e-readiness considering all dimensions
according to the departments the students are studying at, One-Way ANOVA has been
conducted, and just on one specific issue, a significant difference has been observed. The
results are presented in Tables 12 and 13.
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Sum

Readiness1

of

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Total

356,646

189

Between Groups

12,604

3

6,302

4,307

,015

Within Groups

272,168

186

1,463

Total

284,772

189

Table 13. Descriptives regarding departments
95% Confidence
Interval for Mean
Std.

Std.

Lower

Upper

Bound

Bound

Minimum Maximum

,26082 3,2189

4,4953

3,00

5,00

,09142 2,4974

2,8582

1,00

5,00

,00000 4,0000

4,0000

4,00

4,00

,08952 2,5588

2,9121

1,00

5,00

N

Mean Deviation Error

7

3,8571 ,69007

Readiness1 English
Language
Teaching
English
Language

and 180 2,6778 1,22659

Literature
Translation and
Interpretation
Total

2

4,0000 ,00000

189 2,7354 1,23075

As Tables 12 and 13 suggest, just on the factor listed above, a significant difference has been
observed. As the result suggest that the students studying at English Language Teaching and
Translation and Interpretation departments find it challenging to locate necessary information
on the internet.
Conclusion
This study aims to determine the e-readiness of English language learners for online learning,
as well as their opinions on this method of learning transaction in terms of age, gender, and
departments they are studying at. According to the findings of this survey regarding access to
online learning, increased smartphone adoption and high-speed internet access enable
students to study online. According to the survey, most of the learners report having their study
place, which is a key necessity for a quiet virtual learning environment at home. It, however,
indicates that learners do not have access to hardware support which is considered
an important facility to ensure continuity and effective online courses. The research also states
that some students required additional assistance in developing their fundamental digital
abilities, as they struggle to use a search engine to find relevant information. A significant
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a result, it is necessary to determine that instruction on how to use these technologies for
successful learning is required. In terms of age and gender, a significant difference has been
observed regarding access. Students who are 21 and over have access to a fast Internet
connection and a hardware expert than the others. Regarding gender, females need more
storage capacity due to large amounts of data shared during online courses.
Regarding digital literacy and e-readiness, the participants are aware of the challenges of online
learning and cyber safety, as a result, they feel uneasy with virtual classrooms via online
methods. When all these factors are taken into consideration, it can be claimed that while
developing online learning practices, schools, lecturers, and students must consider digital
safety and privacy to avoid the feeling of being uneasy with virtual classrooms. In terms of
gender and departments, a significant difference has been observed regarding digital literacy
and e-readiness. Females differ significantly from males in terms of adapting to the online mode
of learning and using the necessary skills for online learning. Additionally, the students studying
at English Language Teaching and Translation and Interpretation departments find it
challenging to locate necessary information on the internet.
Considering the online learning delivery dimension, while online learning allowed for
collaborative learning with lecturers and classmates, there's also concern among students
about studying on their own without technological assistance. This emphasizes the significance
of the lecturer's involvement in the school-based online learning environment. They also do not
believe that online learning is as beneficial as traditional learning. The matter of pedagogy for
online learning as part of the regular school routine needs to be considered, with both learners
and lecturers being better educated with skills on how to teach and learn. In the same way that
lecturers are taught in face-to-face teaching, they are to be trained in online teaching
approaches to be as effective in online teaching. In terms of age and gender, a significant
difference has been observed regarding the online learning delivery dimension. Male students
and students who are 21 and over consider online learning as being as efficient as traditional
learning. Additionally, male students differ significantly from females in terms of being able to
study online without any support.
Regarding the last dimension, online load, while students express mental tiredness from backto-back online classes, increased on-screen time, and a sense of isolation, they are mixed on
other variables such as feeling more confident in completing online tests, continuing their
education through an online system, and a sense of being left behind. In terms of age and
gender, a significant difference has been observed regarding the online learning delivery
dimension. Regarding age, the students who are 17-21 differ significantly from the others in
terms of being fed up with ongoing online classes, the feeling of being isolated due to online
courses, and managing with the feeling of being left out during online courses while the students
at 21 and over differ significantly from the others in terms preferring online learning to traditional
learning due to its flexibility. Additionally, regarding gender, male students differ significantly
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and freer during online courses.
According to the findings of this study, students believe they would be isolated if they are unable
to deal with online learning. This conclusion that the direction of learning resides in online
learning has far-reaching ramifications not just for learners but also for both traditional and
online learning systems. Traditional education will never be the same again. Distance education
must also accelerate the pace of technology adoption across all activities. Increased flexibility
and mobility of students from one system to the next, aided by online learning, would eventually
result in an atmosphere conducive to lifelong learning.
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Abstract
The fact that the world has become a single market has caused the economic risks to become complex
and the global effects of the crises to be experienced. The global effects of the crises experienced,
especially the restrictions in the markets, the measures taken made positive and negative changes in the
field of logistics inevitable. This study focused on the 2008 global crisis and the Covid-19 crisis. The aim
of the study is to examine the impact of the Covid-19 crisis on logistics and in addition to compare the
effects of the 2008 global crisis on logistics. The qualitative research method was used in the study.
According to the results obtained, it was seen that the Covid-19 crisis had deeper effects on logistics. Due
to the continuation of the process, it is recommended to compare the long-term effects of Covid-19 with
the 2008 crisis.

Keywords: Covid- 19 Crisis, 2008 Global Crisis, Logistics
Covid-19 Krizi’nin Lojistik Üzerine Etkisi: 2008 Küresel Krizi ile bir Karşılaştırma
Özet
Dünyanın tek bir pazar haline gelmesi, ekonomik risklerin karmaşık bir hal almasına ve krizlerin küresel
etkilerinin yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan krizlerin küresel etkileri özellikle pazarlarda oluşan
kısıtlamalar, alınan önlemler lojistik alanında olumlu ve olumsuz değişimleri kaçınılmaz kılmıştır. Bu
çalışma, 2008 küresel krizine ve Covid-19 krizine odaklanmıştır. Çalışmanın amacı Covid-19 krizinin
lojistik üzerine etkisi incelemektir ve aynı zamanda 2008 küresel krizinin lojistik üzerine olan etkileri ile
karşılaştırma yapmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
Covid-19 krizinin lojistik üzerinde daha derin etkileri olduğu görülmüştür. Sürecin devam etmesi nedeniyle
Covid-19’un uzun vadedeki etkilerinin 2008 krizi ile karşılaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid- 19 Krizi, 2008 Küresel Krizi, Lojistik

1. Introduction
The fact that the world has become a single market causes the changes in the economies of
the countries to have global effects, the risks to become complicated and the crises to be
experienced at a large scale.

In the history of economic crises, the Great Depression, which caused the birth of
macroeconomics as a discipline, shook the world in 1929 and all the countries in which it
entered the cost of this crisis have experienced. Since the developing world has not yet

368

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
Bookexperienced the industrialization process and there is no integration in the financial markets as
it is today, the impact remained relatively limited (Ertürk, 2010: 405).

In the history of world economic crises, the COVID-19 crisis, like the Great Depression (1929)
"The Great Depression of 1929", has been described by the IMF (International Monetary Fund)
as The Great Social Lockdown (IMF, 2020). Mandatory and necessary restrictions due to the
COVID-19 pandemic, which has virtually no place on earth left unseen, have created an
economic disruption of unprecedented magnitude (Song, and Zhou, 2020; Vidya, and
Prabheesh, 2020) since the Great Depression of 1929, and these disruptions continue. The
COVID-19 pandemic, which emerged as a health crisis, not only became a global health crisis,
but also threatened the world by evolving into an economic crisis. Considering the reasons for
this, the virus is spreading rapidly without causing very different symptoms from other common
virus-borne diseases (Larsen, et al., 2020), and most importantly, it requires physical distance
restrictions to create economic disruption. In the process of the spread of the epidemic, serious
losses and even collapses were experienced in the global financial markets, and the excess
crude oil left behind by the pandemic crisis caused all the warehouses to fill up. After the
negotiations between Saudi Arabia and Russia did not result in a decision to cut production, oil
prices in the USA turned negative for the first time on record (Song and Zhou, 2020). This study
focused on the impact of the Covid-19 crisis on logistics. However, to understand the shortterm effects of the Covid-19 crisis, it is aimed to make a comparison with the 2008 global
financial crisis. The 2008 Global Financial Crisis has been likened to the Great Depression of
1929 due to the joint disruption of stock markets and macroeconomic variables such as
industrial production and world trade. The global scale of the crisis also distinguishes it from
other financial crises in that it is non-regional, such as the Asian financial crisis in 1997 or the
Mexican crisis in 1994 (Baur, 2012: 2680). It is important that the 2008 Global Financial Crisis
lasted longer and had a worldwide impact compared to financial crises such as the 1997 Asian
crisis, the Latin American crisis of the early 1980s, the 1998 Russian financial crisis or the 2001
internet bubble crisis (Luchtenberg & Vu, 2015: 187).

Notteboom, Pallis, & Rodrigue (2021) every crisis reveals the weaknesses of a system. The
COVID-19 pandemic led to the second global crisis since the 2008 financial crisis, resulting in
recession in all economies (OECD countries and most developing countries). In the study,
firstly, the 2008 global financial crisis and the Covid-19 crisis are briefly mentioned. Then, the
effects of the two crises on logistics are discussed.
2.

2008 Global Crisis and Covid-19 Global Crisis

Economic crises in general; In addition to the production factors used in the production of these
goods and services in the market, it expresses the excessive fluctuations in the prices that
occur in different markets, which are not normal according to the economic activities
(Kibritçioğlu, 2001). In these crises, there is a general decrease in the level of production,
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consequences. In this context, two recent crises with global effects are mentioned.

2.1.

Financial Crisis: 2008 Global Crisis

Looking at the 2008 financial crisis, it is seen that it originated in the USA. The US economy
has an economic structure that draws low levels in terms of savings rates and investments are
made at low levels. In addition, it is known as an economy that operates on derivatives.

Beginning with the 2007 Mortgage Crisis, its transformation into a 2008 global financial crisis
is compared to the Great Depression of 1929. The competition of banks to provide loans with
interest to buy housing for low-income families has created disruptions. Thousands of people
took advantage of this situation and preferred to own a house with a loan. However, when the
housing prices began to decline, these institutions, which opened high-risk loans due to the
panic, combined and packaged the loan contracts, turning them into bonds that can be bought
and sold on the stock exchanges, and sold them to investment banks and commercial banks.
The panic, which started because of the failure of a few of the banks that gave too many housing
loans, to meet the cash flow, engulfed all financial institutions, and bankruptcies were
experienced one after another. Trying to save the bankrupt banks did not yield any results, and
the crisis spread to Europe. The only reason for the 2008 global crisis is not only the housing
loan, but also the policies implemented by the FED chairman of the time, and there are reasons
such as low interest rates. The wrong policies and credit practices of the United States of
America caused this crisis to grow even more (Engin, & Göllüce, 2016).
“Three banks went bankrupt in Iceland. The real estate market in England went into a great
decline, and then it became an influence all over the world. Even though the USA approved a
700-billion-dollar bailout package to stop the crisis, it was not a solution. Food prices have
skyrocketed all over the world, devastating low-income groups. While valuable items such as
gold and oil also gained their highest value in history, the value of the US dollar dropped
significantly against almost all other currencies. The crisis entered a second and different phase
as of September 2008, with the bankruptcy of banks and financial institutions, especially the
large investment bank Lehman Brothers. With these bankruptcies, Americans withdrew about
150 billion dollars from money market funds in two days. In October 2008, the Federal Reserve
and other central banks injected $2.5 trillion of liquidity into the markets. This is the largest
monetary intervention in world history. The American government and European governments
have also committed to direct equity investments worth 1.5 trillion dollars” (Erdönmez, 2009).

The rise in liquidity in the USA has become one of the biggest problems faced by banks. Banks
provided a wealth of capital to low-income people, regardless of the income level of their
customers, while giving housing loans. As a result of this loan, which was given regardless of
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the lack of supervision in finance due to the lack of control. Another deficiency arises from the
inability to understand the complexity experienced when using financial instruments. This
situation is called lack of transparency. In the crisis experienced, who the interlocutors were,
what kind of assets and funds the banks had been not specified to a large extent, and a
transparent environment could not be provided. In this case, it has become difficult to
understand how big the crisis will be and the extent of the risk (Alantar, 2008: 2-5).

If we list the causes of the 2008 global crisis in general; The housing loan problem in the USA
is the lack of supervision, problems in securities, the wrong policies of the FED president of the
period, the growth of the current account deficit and the decline of cross-border trade.

2.2.

Biological Crisis: COVID-19

The great biological crisis that started in Wuhan, China in December 2019, has spread to the
Far-East economies, especially in the region where it is located, and then to America, Europe
and the whole world.

The Covid-19 outbreak is one of the biggest health epidemics in the world recently. This
epidemic not only showed its effect in the field of health, but also caused a global economic
crisis that affected the whole world. As a result of the epidemic infecting everyone, the health
sector was hit hard, and in parallel, mandatory restrictions were applied. The economy suffered
a great blow due to reasons such as curfews and closing of businesses. When this is the case,
an increase has been observed in the number of people who cannot work and in unpaid loans.
The production sector went into a great recession and the economy contracted (Gül & Çelebi,
2020; Song & Zhou, 2020).

This pandemic crisis, which caused great fluctuations in consumer and producer confidence
indices, caused a decrease in the budget revenues of the states, an increase in their
expenditures, and sudden deterioration in employment and production. The ongoing
uncertainty with the progression of the pandemic process makes the problem more serious.
Tightening financial conditions, loss of income of individuals, deterioration in the supply chain
and deterioration in the cash flow of companies cause a significant stagnation in demand. Since
the rapid spread of the virus has increased the severity of the crisis, the social distancequarantine-curfew-closure measures implemented by countries have greatly affected global
financial markets, world production and employment, and global foreign trade. “Financial
problems, unemployment, decrease in demand, production difficulties and uncertainty caused
by the virus have had more or less negative effects on almost every economy in the world, and
a crisis has been entered. It is seen that the epidemic, which has affected the whole world, has
deeper economic effects than the 2008 global financial crisis. In order to prevent permanent
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financial measures have been implemented on a global scale” (Adıgüzel, 2020). Within the
scope of monetary measures, various programs such as interest rate cuts, asset purchases,
liquidity increase, and credit support programs have been made in the central banks of the
world countries.

The economic crisis caused by the Covid-19 epidemic caused a great destruction in the global
economy. The size of this crisis has the feature of being the biggest of the crises experienced
in the last 50 years. The world economy has contracted to a large extent, making permanent
damage inevitable. Since the course of the Covid-19 epidemic continues, great uncertainties
continue to be experienced in the economy. One of the reasons why this epidemic has reached
the crisis level is that it affects the whole world economically and socially. In addition to being
a global health crisis, considering the world as a single global has the potential to affect the
whole world. Covid-19, which caused the biggest global crisis of the last century, has deeply
affected even the United States of America, which has the largest economy in the world, and
the unemployment rate has increased (Gürcün & Cömertler, 2020).

In general, the Covid-19 crisis has affected all sectors. In this period of global crisis,
employment fell to the lowest level in the last 10 years, industrial production fell significantly,
GDP fell in many countries. Extreme poverty has manifested itself in every social group, as all
societies experience loss of welfare.

3.

Impact of Covid-19 Crisis on Logistics: 2008 Global Crisis

Logistics has an important place in the world economy. The problems experienced in the global
crises have deeply affected the logistics in the sectoral sense. As the globalization of the world
accelerates the competitive environment, it has become inevitable that logistics will not be
affected by the crisis. Affected by global events since the last quarter of 2008, US companies
first sought a solution with the logistics industry to get out of the crisis. This shows once again
that logistics is now seen as an indispensable solution partner in all circles (Notteboom, 2021;
Goel, Saunoris, & Goel, 2021).

Logistics is not only transportation, but also a sector that has departments such as demand
forecasting, stock, warehouse, customer service, packaging, and handling. During the crisis,
serious problems arose in these departments. Demand forecasting: It is the function of
predicting the amount of goods and services that consumers will demand in the future. This
estimation forms the basis for determining the production level of the enterprise. Problems
occurred in this department due to the supply problem in 2008 and the excessive demand for
some products in Covid 19. These are masks, organic foods, and cleaning products. Inventory
is the product that the firm has purchased or produced from another supplier, or that it keeps
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Covid'19, interruptions and ruptures occurred at the transfer and distribution point. Warehouse:
products are taken from certain points, protected, and delivered after a certain period. Due to
the increasing costs in 2008 and the deterioration in the financial structure, delays occurred
due to the need for interactive and automation supported storage in the Covid 19 period. In
customer service, The decrease in the number of companies in 2008, the increase in the need
for qualified, the decrease in employment in Covid 19, the complete cessation of company
activities, the preference of robotization instead of manpower caused disruptions. Handling: It
includes transporting, unloading, accepting the goods, unpacking and dividing the packages
into sections, stacking, placing, relocating, completing the missing parts, re-collecting and
loading in factories, warehouses, warehouses, ports and similar areas. The difficulty of
developing innovative measures and finding credit in 2008, rapid digitalization in Covid 19 and
integrating financial power into digital power took time. So, some difficulties have arisen. The
2008 financial crisis had a significant impact on the profitability of the shipping market, which
represents a significant share in the logistics industry. The Figure 1 shows that the industry
average in terms of operating margin fluctuated between -17% and -19% in the first three
quarters of 2009. Many firms have tried to strengthen the weak financial situation with bailoutdebt restructuring programs (Notteboom, Pallis, & Rodrigue, 2021).

Figure 1. Average operating margins of main container carriers by quarter, 1Q 2008 to
2Q 2020.
Source: Notteboom, Pallis, & Rodrigue (2021)

The global crisis experienced in 2008 caused stagnation in the logistics industry. Contractions
in transportation services during the crisis; recession, decrease in trade volume, decrease in
cross-border trade. This global crisis experienced disruptions in transportation services. The
increase in the price of fuel, which is the main item of logistics, was reflected in the high taxation
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in parallel. The main reason why it was affected so much, both before and after the 2008 global
crisis, is the lack of basic infrastructure in the legal sense, the lack of workforce, the border
barriers of the countries, and the high logistics costs. The fluctuations in fuel oil during the 2008
financial crisis caused the import-export demand of developed countries to decrease. There
have been serious decreases in international shipping transactions. While the global economic
crisis that started in the United States of America spread to the whole world, the fact that it
affected the logistics sector the most is due to the fact that the issue that will turn the opportunity
into an advantage is logistics (Yılmaz, 2015). The serious breaks and shrinkages experienced
in both land, air and sea transportation have led to a decrease in export-import transactions.
“The turnover of the industry, which was 7.7 billion dollars in 2008, decreased by 36 percent
and regressed to 4.9 billion dollars in 2009.” (Sarıdoğan, 2017) In the measures taken in
logistics after the 2008 global crisis; Measures such as increasing efficiency, facilitating
payments, good management of capacity utilization, making portfolio investments in logistics
and establishing trade unions were taken.

Logistics was also greatly affected during the Covid-19 epidemic period. Since logistics is one
of the integral parts of the economy, the epidemic hitting this sector has created fluctuations in
foreign trade. There is a strong relationship between this sector and foreign trade. The
interconnectedness of countries in the globalizing world has once again revealed that the
epidemic poses a danger to logistics. When the impact of the Covid-19 epidemic on the logistics
sector is examined; There were negative fluctuations in freight and passenger transportation.
With the mandatory restrictions brought by the epidemic; curfews, travel bans, closing the
borders of countries or introducing rules such as restrictions have caused the logistics sector
to receive deep wounds. The implementation of PCR tests and strict control in international
shipping processes also caused long queues and delays. The effects of the Covid-19 epidemic
crisis have affected both sea, road and airways. Maritime transport between Asia and Europe
has shrunk. Due to the outbreak originating in China, there have been delays in shipping goods
from China. Throughout the world, journeys have been canceled in general, and the routes
determined for the transportation of products have been preferred. In the statements made by
the World Health Organization, it was inevitable that the main restrictions would be made in this
sector, as the reason for the spread of this virus was travel and transportation. Global markets
weakened as a major restriction was imposed on the logistics sector. There was a regression
in all fields of activity, some were suspended while others had to cease their activities (Akçacı
& Çınaroğlu, 2020; Currie, et.al., 2020; Rowan & Laffey, 2020).

The disruption of the logistics sector has brought along customs problems and border crossing
barriers. More than half of global trade is carried out by sea transport. Social distancing rules
and quarantine measures applied in ports caused transactions to slow down. In this context,
there has been a contraction in the trade volume in the seaway. In addition to maritime
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employment opportunities to 70 million people, the problems experienced here also caused
large-scale losses during the epidemic period. In road transport, on the other hand, completely
closure roads have been used, which is the first option that people resort to. It has come to a
complete standstill. The 14-day quarantine period applied to the traveling driver and
passengers adversely affected road transport. In general terms, since all transportation
activities are damaged, the global made loss possible. The contractions experienced affected
all companies (Atayah, Dhiaf, Najaf, & Frederico, 2021; Zhang., et al., 2020).

There are many ways to affect the Covid-19 epidemic crisis. These; difficulties in flexibility,
adaptation problems, shrinkage in business capacity, permit procedures applied in crossborder trade, increase in small goods transportation. In the logistics sector, the approaches to
crisis strategies of enterprises also differed. These; They are based on approaches such as
ignoring the crisis, pretending not to be affected by the crisis, responding late to the crisis, not
understanding what is happening, responding to the crisis early, focusing on details to take the
necessary precautions, and underestimating the crisis (Singh, Kumar, Panchal & Tiwari, 2021;
Mollenkopf, Ozanne, & Stolze, 2020). The 2008 crisis and the Covid-19 crisis have the feature
of being a global crisis, although the ways and levels of impact and impact differ. Therefore, it
had a negative impact on the logistics industry. When we look at the logistics sector in the
world, the most affected continents are America, Europe and Asia. Because these 3 continents
direct the world and have important economic and geographical features (Luo., et al., 2020;
Vidya & Prabheesh, 2020).

Due to the pandemic, there have been disruptions and disruptions in logistics systems. Various
difficulties have been encountered in travel companies, maritime transport, and the cargo
sector. Restrictions have been introduced to reduce and prevent the spread of the epidemic.

4.

Conclusion

Economic crises have varying effects in many areas. Crises show different effects on variables
such as economic growth / current account balance / employment / production / inflation /
interest rates / sustainable development. The decrease in the amount of production, the
increase in the inflation-unemployment rates, the deterioration of the income distributioncurrent balance is among the effects of the crises. Crises create disruptions in the economy of
the country where it initially emerged, and over time, it also reflects on other countries with
which the country where the crisis emerged is in economic relations. The resulting crisis causes
the country's exports to decrease, resulting in negative fluctuations in the global financial
markets and the rapid spread of the crisis causing major disruptions. The effects of the crisis,
in the future, negatively affect the expenditures made by the state in areas such as health,
education and social aid, causing the states to act under pressure to provide social aid. The
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rates in the society, deterioration of family relations, and an increase in the rate of corruption in
countries that have faced crises.

Financial crises around the world make policy makers rethink whether they know what they
know about how economies work and whether they know what appropriate economic policy
responses should be to prevent and mitigate such crises (Gallagher & Tian, 2017).

Logistics has an important place in the development of the world economy, providing
competitive advantage and cross-border trade. Therefore, the global crises experienced deeply
hurt the logistics industry.

The global crisis that emerged in the United States of America in 2008 has affected the whole
world. On the basis of this crisis lies the largest housing loan in history, called mortage. The
crisis that emerged in the mortgage markets deeply affected the financial institutions in the USA
and spread to all countries. The global crisis experienced in 2008 caused stagnation in the
logistics industry. Contractions in transportation services during the crisis; recession, decrease
in trade volume, decrease in cross-border trade. Both before and after the 2008 global crisis,
the lack of basic infrastructure in the legal sense, the lack of labor, the border barriers of the
countries, the high logistics costs. The fluctuations in fuel oil during the 2008 financial crisis
caused the import-export demand of developed countries to decrease.

The main reason for the logistics sector to be affected during the Covid-19 period is the
implementation of the restrictions applied around the world. When the impact of the Covid-19
epidemic on the logistics sector is examined; There were negative fluctuations in freight and
passenger transportation. With the mandatory restrictions brought by the epidemic; curfews,
travel bans, closing the borders of countries or introducing rules such as restrictions have
caused the logistics sector to receive deep wounds.

The 2008 crisis and the Covid-19 crisis have the feature of being a global crisis, although the
ways and levels of impact and impact differ. Therefore, it had a negative impact on the logistics
industry.

Notteboom, Pallis, & Rodrigue (2021); the main difference between the COVID-19 pandemic
and the 2008 financial crisis lies in the externality of its causal factors. The financial crisis
resulted from weaknesses within the financial system, particularly asset inflation and related
bad investments. COVID-19 is an external shock with few (short-term) warning signs that
abruptly impacts supply chains, trade and transport through back-and-forth propagation
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effects, albeit at a collective level.
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Covid-19 Pandemisi Sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın Karar
ve Uygulamalarına İlişkin Bir Kamu Politikası Analizi
Tarık Soydan
Assoc.Prof., Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi,
Türkiye

Özet
Covid-19 pandemisi sürecinde dünya ülkeleri çeşitli sosyal sınırlandırmalara giderken eğitim sistemleri de
bu süreçten etkilenmiştir. Türkiye’de 23 Mart 2020 tarihinden itibaren, eğitimin farklı tür ve düzeylerinden
online/uzaktan eğitime geçilmiştir. Zaman içinde, salgının seyrine bağlı olarak, toplumsal yaşamın diğer
alanlarında olduğu gibi okul sisteminde de farklı kararlar alınmış ve eğitim, 2020-2021 eğitim – öğretim
yılında, ağırlıkla online/uzaktan sürdürülmüştür. Pandemi sürecinde eğitim alanında yaşanan temel
sorunlardan biri eğitime erişim ya da katılım sorunu olmuştur. Salgın sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından atılan adımlar eğitim - öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine bir ölçüde yardımcı olmuşsa
da, özellikle okulların tümüyle kapalı olduğu dönemlerde, elverişsiz sosyal ve ekonomik koşullara sahip
ailelerden gelen çocukların eğitime erişimleri yeteri ölçüde sağlanamamıştır. Sağlandığı ölçüde de
gerçekleştirilen eğitimin niteliği önemli tereddütler doğurmuştur. Bu araştırmanın amacı, pandemi
sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı eğitsel kararları ve giriştiği uygulamaları, eğitimde eşitlik ve
eğitim hakkı bağlamında, değerlendirmek ve tartışmaktır. Çalışma kapsamında, bir tür kamu politikası
analizi yapılarak, EBA sisteminden kaynaklanan sorunlar, dijital uçurum ve öğrencilerin elverişli bir
öğrenme ortamına sahip olamamaları üzerinden bir tartışma yürütülmüş ve bazı sonuç yargıları
oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, eğitim politikası, eğitim hakkı, eğitimde eşitlik.

Giriş
Covid -19 salgını 2019 yılının ilk aylarından itibaren tüm dünyaya yayılıp Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından küresel bir salgın (pandemi) olarak tanımlanırken (WHO, 2020) virüsün
insandan insana temas ile bulaştığının belirlenmesi ile birlikte toplumların yaşam biçimlerinde
büyük değişlikler meydana gelmiştir. Kamu otoriteleri kapsamlı sosyal sınırlandırmalara ve
yasaklara gitmiş; ekonomi, sosyal yaşam, ulaşım, sağlık, eğitim gibi bir dizi alanda büyük
sorunlar yaşanmıştır. Bu süreçte devletler, halka açık toplantıların iptal edilmesi, okulların
kapatılması, uzaktan çalışma, sosyal kapanma, çevrimiçi sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi
gibi önlemler almıştır (Heymann ve Shindo, 2020). Pandemi sürecinin muhtelif aşamalarında
birçok ülkede okullar geçici olarak kapatılmıştır. UNESCO’ya göre, dünya genelinde 1,6
milyardan fazla öğrenci eğitsel sınırlandırmalardan etkilenmiştir (UNESCO, 2020).
Türkiye’de, ilk vakanın tespit edildiğine dair açıklamayla birlikte, 11 Mart 2020 tarihinden
itibaren kamusal sınırlandırmalara gidilmiştir. Bu süreçte virüsün daha fazla yayılmasını ve ciddi
toplum sağlığı sorunları doğurmasını engelleyebilmek için önce tüm tür ve düzeylerdeki okullar
tatil edilmiş, daha sonra, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren, online/uzaktan eğitime geçilmiştir.
Zaman içinde, salgının seyrine bağlı olarak, toplumsal yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi
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eğitim ve yüz yüze eğitim tek başına ya da birlikte uygulanmıştır.
Pandemi sürecinde online/uzaktan eğitim, asıl olarak, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden
gerçekleştirilmiştir. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan EBA,
Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmiş
olan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesinin önemli
unsurlarından biri olup öğretmen ve öğrenciler için okul eğitimine destek vermesi için
hazırlanmış dijital bir eğitim portalı niteliğindedir. Bu portal, e-dergi, e- kitap, video, ses, görsel
gibi farklı modüller içermekte, aynı zamanda içerik üretimine imkân vermektedir (MEB, 2017).
Pandemi sürecinde, özellikle devlet okullarında, yaşanan temel sorunlardan biri öğrenci katılımı
olmuştur. Bakanlık, televizyon yayınlarına ağırlık vermek ve sınırlı sayıda tablet dağıtmak gibi
bazı uygulamalara girişerek öğrenci katılımını artırmaya çalışmışsa da dezavantajlı sosyal
kesimlerden gelen öğrencilerin eğitime erişiminde büyük sorunlar yaşanmıştır. Teknik olarak
eğitime erişimde yaşanan sorunlar bir yana, yürütülen eğitimin niteliği söz konusu olduğunda
durum daha yakıcı bir hal almıştır.
Pandemi süreci öncesinde, bilişim teknolojilerindeki devasa gelişmelerle birlikte, genel olarak
eğitim alanında, uzaktan/online eğitim uygulamalarının faydaları ve sakıncaları üzerine bir dizi
tartışma yürütülmüştür (Block, 2010, Arık, 2020, Sezgin ve Fırat, 2020; Özer ve Suna, 2020).
Öte yandan uzaktan/online eğitimin ne kadar nitelikli olduğu ve etkili (amaca uygun) olarak işlev
gördüğü de temel tartışma başlıklarından birini oluşturmuştur. Pandemi sürecinden kaynaklı
olarak bu tartışmalar artmış ve tartışmalarda kullanılan argümanlar çeşitlenmiştir.
Uzaktan/online eğitim, asıl olarak, elverişsiz sosyal ve ekonomik koşullara sahip olmak, savaş
ve çatışma bölgelerinde bulunmak, kırsal bölgelerde yaşamak gibi çeşitli nedenlerle eğitime
erişim sorunları yaşayan kişilerin eğitimden mahrum kalmamaları için düşünülmüş bir eğitim
tarzıdır (Bingöl Schrijer, 2020). Ancak bu tarzın salgın koşullarının da etkisiyle yaygınlaşması
ve online/uzaktan eğitim sürecinde yaşanan çok boyutlu sorunlar eleştirel yaklaşımları
güçlendirmiştir. Bu bağlamda eğitimde eşitlik ve eğitim hakkı kavramları önem taşımaktadır.
Eğitim alanında eşitlik konusu, literatürde ve çeşitli yasal metinlerde genel olarak fırsat eşitliği
üzerinden ele alınmaktadır. Oysa fırsat eşitliği, bir yanıyla eşitlik tartışmalarının ilk-el adımı, bir
yanıyla da daha ileri bir eşitlik tartışmasının ket vurucusu niteliğindedir. Göreli olarak gelişmiş
bir eşitlik yaklaşımına sahip olan Turner (1997, s.17, 35, 37) eşitliği dört kategoride ele almıştır.
Birinci kategori, ontolojik eşitlik ya da kişiler arasındaki öze ilişkin eşitliktir. İkinci kategori, fırsat
eşitliğidir. Bu açıdan, yasa önünde eşitlik ilk temeli oluşturur. Yetenek, başarı, meritokrasi,
liyakat gibi kavramlar önem taşır. Yani fırsat eşitliği, yetenekli olanları ve bu yeteneğini rekabet
koşulları içinde kullanabilme yeterliği sergileyenleri ödüllendirir. Ancak söz konusu rekabete
başlama koşullarının eşit olmasından söz edilemez. Fırsatlarda eşitliğin bir karşılık
yaratabilmesi yani toplumsal ölçekte eşitsizlikleri bir nebze ortadan kaldırabilmesi için fırsatları
kullanmaya aday kişilerin aynı koşullara sahip olmaları gerekir. Fırsat eşitliğinin toplumsal
yaşamda realize olmasının önünde, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal bir dizi engel
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ve kişilerin toplumsal koşullarını bir nebze elverişli hale getirmeye, onları fırsatlardan
yararlanacak şekilde desteklemeye yönelik önlemler, koşullarda eşitlik sağlamaya çalışmak
olarak

değerlendirilebilir.

Dördüncü kategori sonuçlarda

eşitliktir. Sonuçlarda

eşitlik

denildiğinde, “başlama noktasına ve doğal yeteneğe bakmadan, yasamayı ya da diğer siyasal
araçları kullanarak sonuçlarda eşitliği sağlamak” anlaşılır. Böylelikle başlangıçtaki eşitsizlik ne
olursa olsun kişiler toplum yaşamı içinde göreli olarak daha eşit bir konum elde edebilecektir.
Georg Jellinek (1851- 1911) ile anılan klasik haklar sınıflandırmasına göre temel haklar ve
özgürlükler, negatif statü hakları (kişisel haklar ya da koruyucu haklar), pozitif statü hakları
(sosyal haklar ya da isteme hakları) ve aktif statü hakları (katılma hakları ya da siyasal haklar)
olmak üzere üç kategoride ele alınabilir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da Jellinek’in
sınıflandırmasına uygun olarak temel hak ve özgürlükleri düzenlemiştir. Bu açıdan,
Anayasa’nın 41. maddesi ile 65.maddesi arasında yer alan düzenlemeler pozitif statü haklarını
yani sosyal hakları düzenlemektedir. Ailenin korunması, sosyal güvenlik hakkı, sözleşme
özgürlüğü, çalışma hakkı, sağlık hakkı gibi haklarla birlikte eğitim ve öğretim hakkı bu haklar
arasında sayılmaktadır. Sadece Anayasa’da değil, 1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu’nda
ve Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca mevzuatımızın parçası niteliğinde kabul edilen, İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi (1948), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950), Eğitimde
Ayrımcılığa Karşı Sözleşme (1960), Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (1989) gibi uluslararası
metinlerde eğitim hakkı düzenlenmiştir. Ancak bir hakkın tanınması ve düzenlenmesi o hakkın
gerçekleşmesi açısından önemli olmakla birlikte, yeterli değildir. Bir hakkın toplum yaşamı
içinde gerçeklik kazanabilmesi toplumun farklı kesimlerinin o hakkı sahiplenmesi ve farklı
boyutları ile gündeme getirmesine bağlıdır.
Bu bağlamda, Altunya’ya (1997) göre, bir toplumda eğitim hakkının varlığından söz edebilmek
için bazı temel ilkelerin gerçeklik kazanması gerekir: Genellik ilkesi: Eğitim, hiçbir ayrım
yapmaksızın her bireyi kapsamalıdır; parasızlık ve zorunluluk ilkeleri: Eğitim, sosyal bir devlet
politikası olarak parasız ve zorunlu olmalıdır; erişilebilirlik ilkesi: Eğitim, demokratik ve katılımcı
bir ortamda yapılmalıdır; sürdürebilirlik ilkesi: Eğitim, yeterli bir altyapıda ve yaşam boyu
erişebilir olmalıdır; nitelik ilkesi: Eğitimin içeriği çağdaş, bilimsel ve yaşama dair olmalıdır;
çeşitlilik ilkesi: Eğitim, gerekli kazanımların yanında ilgi, ihtiyaç ve yeteneğe göre
çeşitlendirilmiş olmalıdır.
Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) aldığı eğitsel
kararları ve giriştiği uygulamaları değerlendirmek ve tartışmaktır. Çalışmada doküman
analizinin özgül bir türü olarak değerlendirilebilecek kamu politikası analizi tekniği kullanılmıştır.
Kamu politikası analizi, devlet otoritelerinin kamu alanında yaptıkları ya da yapmaktan
kaçındıkları eylem ve faaliyetleri özgül bir yaklaşım kullanarak analiz etmektir. Bu tür bir analiz
geliştirilirken ilk olarak ele alınan politika betimleyici analize tabi tutulur; kavramsal olarak
ifadelendirilir ve konunun sınırları belirlenir. Sonra politikanın toplumsal etkisi ve değeri gibi
konular birlikte ele alınır ve sonuç yargıları oluşturulur. Bu çalışmada ele alınan veriler, asıl
olarak, pandemi döneminin ilk yılında bakan yardımcısı olan, 2021 yılından itibaren ise bakan
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politikalara ilişkin akademik yayınlardan elde edilmiştir.
Covid 19 pandemisi sürecinde eğitim konusunda literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
Bu çalışmaların önemli bir kısmı, farklı okul türlerinde ve farklı eğitim basamaklarında yürütülen
eğitime ilişkin olarak okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerini çözümlemeye dönük
çalışmalardır. Bu çalışmaların bir kısmına bakılacak olursa; Bakioğlu ve Çevik’in (2020)
araştırmasına göre, uzaktan eğitim sürecinde, internet bağlantısı, öğrencilerle iletişim kurma,
öğrencilerin derslere katılım oranının düşük olması ve okul yönetiminin baskısına maruz kalma
gibi problemler yaşanmıştır. Kavuk ve Demirtaş’a (2020) göre, öğretmenler, öğrencilerin bilişim
teknolojisi araçlarına sahip olmamaları, internet bağlantısı sorunlarının fazlalığını, EBA’nın
yetersizliği, öğrencilerin derse aktif olarak katılamamaları, teknik aksaklıklar, ‘velilerin sürece
fazlasıyla dâhil olmaları’ gibi sorunlar yaşamışlardır.
Literatüre bakıldığında, pandemi sürecinde eğitim alanında eşitlik ve eğitim hakkı ile bağıntılı
çok az sayıda araştırma olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, Akbulut, Şahin ve Esen (2020)
araştırmalarında Covid 19 sürecinde artan ve farkına varılan toplumsal eşitsizlikler ile eğitime
erişim sorunları üzerinde durmuşlardır. Bingol-Schrijer (2020) Covid 19 sürecinde uluslararası
mevzuat üzerinden Türkiye’de eğitim hakkını tartıştığı araştırmasında uluslararası örnekleri
incelemiş ve Türkiye’de de ortaya çıkması muhtemel sorunlara ana hatlarıyla yer vermiştir.
Bunlar dışında literatürde genel olarak eğitim hakkıyla ilgili araştırmalardan söz edilebilir.
Örneğin Çallı (2009) ulusal ve uluslararası mevzuatta eğitim hakkının nasıl düzenlendiğini ele
almıştır. Sungurtekin Özkan (2019), mevzuatta eğitim hakkı ve uygulamada, özellikle kız
çocuklarının durumu açısından, eğitim hakkı konusunda yaşanan sorunları ele almış ve Gümüş
(2012) eğitim hakkının eğitim alanında Neo - Liberal politikaların yaygınlaşması ile birlikte nasıl
etkilendiğini tartışmıştır.
Literatür incelendiğinde, pandemi sürecinde eğitim konusunu, eşitlik ve eğitim hakkı
bağlamında, Türkiye’de yaşanan toplumsal ve eğitsel sorunlarla bağlantılandırarak ele alan
araştırmalara rastlamamıştır. Bu çalışma ile, akademik alanda bu eksikliği kapatmaya mütevazı
bir katkı sağlamak ve eğitim alanında politika düzeyinde yaşanan temel sorunları gündeme
taşıyıp ilgililerde farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir.

Eğitimde Eşitlik ve Eğitim Hakkı Bağlamında Pandemi Sürecinde Milli Eğitim Politikası
Türkiye’de, Eylül 2021 tarihinde açıklanan örgün eğitim istatistiklerine göre, örgün eğitimde
toplam 18 085 943 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 15 194 574’ü devlet okullarında, 1
310 605’ü özel okullarda ve 1 580 764’ü açık öğretim sisteminde eğitim görmektedir. Örgün
eğitim sisteminde,

53 620 devlet okuluna karşılık, 13 501 özel okul bulunmaktadır. Örgün

eğitimde toplam 1 112 305 öğretmen görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerin 950 090’ı devlet
okullarında, 162 215’i özel okullarda çalışmaktadır. Devlet okulları için verilen rakama sayısı
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değildir (MEB, 2021).
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakan yardımcısı olduğu dönemde, 2019 ve 2020 yıllarında
yazdığı bir dizi makalede eğitim sisteminde eşitsizliğin varlığını kabul etmiş ve MEB’in bu
konuda neler yaptığının bir dökümünü vermiştir. Buna göre MEB, okullar arası başarı farklarını
azaltmak için farklı öğrenme düzeylerini destekleyen, farklı hedefler doğrultusunda uygulamaya
konulan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP),
Özel Eğitim Uygulamaları ve Mesleki Eğitimde 1.000 Okul projesi gibi çeşitli projeler
uygulamaktadır (Özer, Gençoğlu ve Suna, 2020).
Milli Eğitim Eski Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde alınacak eğitim tedbirlerini açıklamış
(MEB, 2020) ve hali hazırda bakanlık görevini yürüten Mahmut Özer, 2020 yılında yazdığı iki
makalede (Özer, 2020a ve 2020b) Covid-19 pandemisi sürecinde MEB’in attığı adımların ve
geliştirdiği uygulamaların bir dökümünü vermiştir. Buna göre,
-

MEB, 11 Mart 2020’de ilk resmi vaka açıklandıktan sonra, okulları tüm kademelerde
kapatmıştır. Önce Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile görüşmeler yapılarak okulların
Nisan ayı sonuna kadar kapatılması kararlaştırılmış, sonra bu süre Mayıs ayı sonuna
kadar uzatılmıştır.

-

15 Nisan 2021 tarihinden itibaren Covid - 19 sürecinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını
karşılamak için eğitim hizmetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sunulacağını açıklanmıştır.
Bu eğitimlerin Bakanlığın dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığıyla gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

-

EBA altyapısı güçlendirilmeye çalışılmış, MEB, sahip olduğu insan kaynağını
kullanarak uzaktan eğitim için ihtiyaç duyulan ders içeriklerini üretmiş ve bu içerikleri
EBA ile TRT üzerinden öğrencilerin erişimine açmıştır. Öğrencilerin EBA’yı
kullanabilmeleri için 8 GB internet desteği sağlanmıştır.

-

MEB, öğrencilerin psikolojik sağlıklarını korumak amacıyla psiko-sosyal destek
programları hazırlamış, tüm öğrencilerin ve velilerin erişimine açık bir yardım hattı
kurmuş, arayanlara destek vermeleri için psikolojik danışmanlar ve alan uzmanları
görevlendirmiştir.

-

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için içerikler üretilmiş, EBA üzerinde işaret dili
desteği bulunan içerik sayısı artırılmıştır. Özel eğitim öğrencilerinin kullanımına yönelik
özelleşmiş bir mobil uygulama olan “Özelim Eğitimdeyim” uygulaması hayata
geçirilmiştir.

-

MEB, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihini 7 Haziran’dan 20 Haziran 2020’ye ertelemiş,
öğrencilerin hareketliliğini azaltmak için tüm öğrencilerin sınava kendi okullarında
girmelerine karar vermiştir. Bu arada, sınava hazırlanan öğrenciler arasındaki dijital
okuryazarlık farkları düşünülerek sınavın kapsamı yüz yüze eğitimin yapıldığı ilk dönem
müfredatı ile sınırlandırılmıştır. Sınava hazırlık için EBA üzerinden içerik üretilmiş ve
“canlı dersler” uygulaması gerçekleştirilmiştir.
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MEB, öğretmen eğitimleri organize etmiştir.

-

MEB, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden kısmi olarak tablet dağıtımı
gerçekleştirmiştir.

-

MEB, salgın sürecinde okulların hijyeni için bazı önlemler almış, okullara dezenfektan,
maske ve temizleyiciler temin etmiştir.

-

MEB, Covid-19 ile ilgili broşürler, posterler, uyarı levhaları vs. hazırlamış ve bunların
kullanılmasını sağlamıştır.

Salgın sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından atılan adımlar eğitim-öğretimin sağlıklı bir
şekilde sürdürülmesine bir ölçüde yardımcı olmuştur ancak, okulların tümüyle kapalı olduğu
dönemlerde, elverişsiz sosyal ve ekonomik koşullara sahip ailelerin çocuklarının eğitime
erişimleri yeteri ölçüde sağlanamamıştır. Sağlandığı kadarıyla da yürütülen eğitimin niteliği
ciddi tereddütler doğurmuştur. Aşağıda bir kısmı ele alınacak olan birçok araştırmanın
desteklediği gibi, bu konuda temel sorunlar, EBA sisteminden kaynaklanan sorunlar, dijital
uçurum ve çocukların elverişli bir öğrenme ortamına sahip olmamaları olarak sayılabilir.
Acil online/uzaktan eğitime geçiş sürecinde EBA sistemi sık sık çökmüş ve ihtiyaca yanıt
verememiştir. Oysa, EBA, milyarlarca kamusal kaynak ayrılan FATİH projesinin bir ünitesidir.
Online/uzaktan eğitimin ilk dönemlerinde zoom, Skype, WhatsApp gibi uygulamalardan
yararlanılmıştır. Süreç içinde EBA alt yapısı güçlendirilmiştir. Bu açıdan, Bozkurt ve Sharma
(2020) yaptıkları araştırmada, Covid 19 koşullarında online/uzaktan eğitime geçilmesiyle eğitim
sistemlerinin yetersiz olduğunun anlaşıldığını, dolayısıyla farklı stratejiler ve araçlar
kullanmanın gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Demir ve Özdaş (2020) Covid 19 sürecinde
ilkokuldaki

uzaktan

eğitim

faaliyetlerine

ilişkin

öğretmen

görüşlerinin

incelenmesini

amaçladıkları araştırmalarında uzaktan eğitim faaliyetlerinde alt yapı, katılım, planlama,
haberleşme, belirsizlik ve EBA platformu ile ilgili sorunlar olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Türker ve Dündar (2020) EBA üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimin, bu eğitimde aktif rol
alan lise öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesini amaçladıkları araştırmalarında
alt yapı sorunları ile hem öğretmen hem de öğrencilerdeki donanım eksikliklerinin önemli
engelleyiciler olduğunu belirlemişlerdir. Bu araştırmada, uzaktan eğitim sürecinde EBA’yı
kullanırken öğretmenlerin yaşadıkları en önemli sorunlar arasında, sisteme girişte yaşanan
bağlantı sorunları ile öğretmenlerin EBA kullanımı konusunda yeterli bilgi sahibi olmamaları
katılımcıların %60’ı gibi yüksek bir oranda ifade edilmiştir. Kavuk ve Demirtaş (2021), pandemi
sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadıkları zorlukları ele aldıkları araştırmada
öğretmenlerin yaşadıkları zorlukların başında öğrencilerin teknolojik aletler bakımından yetersiz
olmalarını ve uzaktan öğrenme için internet bağlantısı sorunlarının fazlalığını dile getirmişlerdir.
Ayrıca araştırmada, fırsat eşitsizliği, EBA sisteminin yetersizliği, öğrencilerin derse aktif
katılamaması ve teknik aksaklıklar üzerinde durulmuştur. Metin, Gürhey ve Çevik (2020)
araştırmalarında, öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin olarak olumsuz bir yaklaşıma sahip
olduklarını; sınıf kontrolünü sağlama, öğrenciler ile etkili iletişime geçebilme, öğrencilerin derse
yönelik motivasyonlarını arttırma ve derse katılımlarını sağlama konularında sıkıntı
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kullanılan teknolojik aletleri ve programları kullanabilme becerisi açısından yetersiz oldukları,
gerekli internet alt yapısına sahip olmamaları ve teknolojik aletlerin ortak kullanım
zorunluluğundan dolayı sıkıntılar yaşanması araştırmacıların ulaştığı sonuçlardandır.
Pandemi sürecinde Türkiye’nin farklı kırsal alanlarında internet altyapısının olmamasından ya
da yetersiz olmasından kaynaklanan sorunlar yaşandığı gibi, Ankara gibi merkezlerde bilişim
teknolojisi araçlarına ve yeterli internet kotasına sahip olamamaktan kaynaklı olarak online
eğitime erişim sorunları yaşanmıştır. Bu sorunlar dijital uçurum adı verilen bir sorunu gündeme
getirmiştir. Dijital uçurum ya da bölünme, bir toplumda, bilişim teknolojisi araçlarının ve
olanaklarının farklı toplum kesimleri arasındaki asimetrik dağılımını anlatan ve bu dağılımın
yarattığı toplumsal sonuçlara göndermeler yapan bir kavramdır. Özellikle küresel salgın, savaş,
göç gibi kriz dönemlerinde dijital uçurum ya da bölünme önemli toplumsal sonuçlar
yaratmaktadır. Balcı’ya (2020) göre, küresel salgın ve ulusal düzeyde yarattığı sınırlamalar,
uzaktan eğitimi normal öğrenmenin bir alternatifi olarak gündeme getirmiştir. Ancak uzaktan
eğitim, yeterli eğitim teknolojisini gerektirir. Arık’a (2020) göre, kişilerin farklı sosyo-ekonomik
koşullara sahip olmaları nedeniyle bilgi - iletişim teknolojilerine erişmekte ve bunları etkili bir
şekilde kullanmada yaşadıkları eşitsizlik artık daha belirgindir ve bu uçurumun kapanması için
yapılması gerekenler vardır. Sezgin ve Fırat’a (2020) göre, bilişim teknolojileri ile desteklenen
uzaktan eğitimin yaygınlaşması, başta eğitimde fırsat eşitliği, dezavantajlı bireylerin eğitime
erişiminin kolaylaşması, zaman ve mekân sınırlıklarının ortadan kalkması gibi önemli fırsatlar
doğurabilir. Ancak toplumdaki sosyo-ekonomik farklılıklardan kaynaklı olarak öğrenenlerin
teknolojiye erişim düzeyleri arasındaki fark Covid-19 ile oluşan sosyal kapanma ya da
sınırlanma koşullarında dijital uçurum tehlikesinin derinleşmesine neden olmuştur.
Okulların belirli sınıflar için açık olduğu dönemlerde, okul devamı, özellikle elverişsiz sosyal ve
ekonomik koşullara sahip ailelerin çocukları için temel sorunlardan biri olmuştur. Nitekim MEB,
devam zorunluğu gözetmemiştir. Tam sosyal kapanma uygulanan dönemler dışında, resmi
olarak, okullar veya belirli sınıflar kapalı olduğu zamanlarda bile, özel öğretim kurumları
faaliyetlerine bir tür hibrit modelle devam edebilmiştir. MEB, özel öğretim kurumlarının bu
faaliyetlerine göz yummuştur. Oysa devlet okullarında resmi kurallar geçerli olmuştur. Devlet
okullarında da ailelerin sosyal ve ekonomik koşullarına bağlı olarak öğrencilerin online/uzaktan
eğitime katılımı farklılaşmıştır.
Günümüzde Türkiye’de eğitim, Neo - liberal eğitim politikaları üzerinden, meta kategorisinde
değerlendirilmekte, finansal yaklaşımlar ve içerik olarak giderek daha fazla piyasa ilişkileri
alanına çekilmektedir. Böylelikle bir yandan devletin eğitim alanındaki varlığının azaltması ya
da devletin piyasa ilişkilerine uygun bir şekilde eğitim hizmeti vermesi (kamu işletmeciliği)
gerektiği savunulurken diğer yandan eğitim alanı kârlı bir değerlenme alanı (sektör) olarak
yapılandırılmaya çalışılmaktadır.
Türkiye’de kalkınma planları, hükümet programları, Milli Eğitim stratejik planları, Milli Eğitim
Şuraları gibi çeşitli yasal belgeler üzerinden izlenebileceği gibi, eğitim alanında özel
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olarak, 2020 yılı itibarı ile okul sayısı bazında özel okullar toplam okulların yaklaşık % 20’sine
ulaşmıştır.
Eğitimde özel sektörün payını artırmak için, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren mesleki
ve teknik eğitimde uygulanmak üzere eğitim öğretim desteği uygulaması başlatılmıştır. Eğitim
öğretim desteği 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise
düzeyinde eğitim veren bütün özel okulları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. Bu arada,
dershanelerin kapatılması sonrasında dershanelerin temel liselere dönüştürülmesiyle birlikte
eğitim-öğretim teşviklerinden yararlanan eğitim kurumlarının esnek bir şekilde belirlenmesi
önemli nitelik sorunlarını gündeme getirmiştir (Öztürk Çalıkolu, 2018 ; Özmen, 2019).
Pandemi sürecinde eğitime erişimde temel sorunlardan biri çocukların elverişli bir öğrenme
ortamına sahip olmamaları olmuştur. Elverişli bir öğrenme ortamı, elverişli fiziksel ortam, yeterli
eğitim araç ve gereçleri ile birlikte öğrenciye destek olacak (ki online/uzaktan eğitim sürecinde
bu destek çok önemlidir) ebeveynler olmasını gerektirir. Çakın ve Külekçi Akyavuz (2020)
araştırmalarında, öğretmenlerin, iletişimle, velilerin çocukların eğitiminde sorumluluk alma
durumlarıyla ve etkili bir öğrenme ortamı tesis edilmesiyle ilgili sorunlar yaşandığını
belirlemişlerdir. Kuşkusuz elverişli bir öğrenme ortamına sahip olmak ya da olamamak ailelerin
sosyal ve ekonomik koşullarıyla ilgilidir. Elverişsiz sosyal ve ekonomik koşullara sahip ailelerin
çocukları, salgın sürecinde eğitim sürecinin dışında kalmıştır.

Sonuç
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin (ESKHK) Genel Yorum
13’te belirttiği üzere, 13. maddede düzenlenen eğitim hakkının temel unsurlarından biri, eğitimin
erişilebilir olmasıdır. Komiteye göre eğitimin erişilebilir olması için, eğitimde hukuken veya fiilen
ayrımcılık yapılmamalı, eğitim fiziksel olarak erişilebilir olmalı ve eğitim ekonomik yönden
erişilebilir olmalıdır (ERG, 2009).
Pandemi sürecinde eğitim alanında yürütülen politikalar bazı temel handikapları ortadan
kaldırabilmiş değildir. Toplumda mülkiyet ilişkileri düzeninden kaynağını alan sosyal ve
ekonomik eşitsizliklerle ilişkili olarak değerlendirilebilecek bilişim teknolojisi araçlarının ve
olanaklarının farklı toplum kesimleri arasında eşitsiz dağılımı ve öğrencilerin elverişli bir
öğrenme ortamına sahip olamaması durumu, salgın döneminde, eğitim hakkı ve eğitimde eşitlik
bağlamında önemli sorunlar doğurmuştur.
Gerek kendi başına uzaktan/online eğitim yapılan dönemlerde gerekse eğitim-öğretimin hibrit
bir modelle yürütüldüğü dönemlerde, tablet, bilgisayar, android telefon gibi bilişim teknolojisi
araçlarına ve internet altyapısına sahip olamayan, yoksul ve yoksun ailelerin çocuklarının
eğitime erişim haklarının büyük ölçüde engellenmiş olduğu, bunun da, eğitim – gelir, eğitim –
istihdam, eğitim - toplumsal mobilite gibi eğitimin getirileri başlığı altında ele alınabilecek temel
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söylenebilir.
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COVID-19 PANDEMİSİNİN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ
EĞİTİMİNE ETKİLERİ
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Serdar ARCAGÖK
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ÖZET:
Tüm dünyayı saran ve dünya çapında pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 virüs salgını görülen
ülkelerde ölümlere neden olmaktadır ve tüm insanlığı önemli ölçüde tehdit etmektedir. Tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de tüm alanlarda ciddi önlemler alınmaktadır. Önlemlerin başında okulların
kapatılması gelmektedir. Okulların kapatılması beraberinde pek çok olumsuz etkiyi beraberinde
getirmiştir. Okuluna devam edemeyen okul öncesi dönem çocuklarının gelişim düzeyleri etkilenmekte,
akranları ile birlikte geçireceği zaman azalmakta, oyun oynama saatleri düşmektedir. Araştırmada COVID19 pandemi sürecinin okul öncesi dönem çocukları üzerindeki etkileri belirlemek amaçlanmıştır.
Araştırmada nitel araştırma modellerinden olgu bilim (fenomenolojik model) kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu 2021-2022 öğretim yılında Çanakkale il merkezindeki okul öncesi eğitim kurumlarında
görev yapmakta olan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler görüşme tekniği kullanılarak, öğretmenlere
uygulanan görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada Covid -19 virüsünün erken çocukluk eğitimi
üzerindeki etkilerinin olduğu saptanmıştır. In the study, it is determined that the Covid -19 pandemic has
effects on early childhood education.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, erken çocukluk dönemi, eğitim
The Effects of The Covıd-19 Pandemıc on Early Chıldhood Educatıon
ABSTRACT:
The Covid-19 virus epidemic, surrounding the whole world and is described as a worldwide pandemic,
causes deaths in countries where appear to be significantly threatens all humanity. As in the wide world,
serious measures are taken in Turkey as well. One of the main measures is closing of schools. That cause
many adverse condition. Preschool children who cannot attend school are adversely affected their level
of development. In addition to, the time spending with their peers decreases and also their playing time
as well. In the study, it is aimed to determine the effects of the COVID-19 pandemic process on preschool
children.The purpose of this study is to determine effects of the COVID-19 pandemic process on preschool
children. The research is a qualitative research and the study group consists of 20 teachers working in
pre-school education institutions in Çanakkale city center in the 2021-2022 academic year.
Phenomenology method is used in this study. The sample of this study consist of 20 teachers from preschool education institutions in Çanakkale city center in the 2021-2022 education year. The data is
collected by using the interview technique. In the study, it is determined that the Covid -19 pandemic has
effects on early childhood education.

Keywords: Covid 19, Early Childhood, education.
Giriş
2019 yılının sonları, 2020 yılının başlarında, yüksek bulaşıcılığa sahip, daha önce
karşılaşılmamış bir virüs olan Covid-19, Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi
almıştır (Pramling Samuelsson ve ark., 2020). 12 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından dünya çapında ilan edilen pandemi ile sosyal mesafe, evlere kapanma ve
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yalnızca bir virüs değil, toplumda ekonomik krizlerin yaşandığı, yoksulluğun arttığı, bireyler
arası eşitsizliğin kendini gösterdiği ve insanların psikolojisi üzerinde derin etkiler bırakan bir
süreç olarak kendini göstermektedir (OMEP Executive Committee, 2020). 31 Mart 2020 tarihine
gelindiğinde, Covid-19 virüsü nedeni ile dünyanın dört bir yanından ülkeler okullarını eğitime
kapatma kararı aldıklarını açıklamıştır. UNESCO (2020a), okulların kapanması ile toplamda
1,598,017,253 öğrencinin, okullarına giderek eğitim alma hakkından mahrum kaldığını
belirtmiştir. Beklenmeyen bir durum olan okulların eğitime kapatılması ile teknoloji aracılığı ile
uzaktan eğitim süreci başlamıştır ancak hem öğrenciler hem de eğitmenler açısından yüz yüze
eğitimden alınan verim alınamamıştır (Onyema ve ark., 2020). Akademisyenler, eğitimin geldiği
durumu; “eğitimin plansız ve en büyük deneyi” olarak ifade etmişlerdir (Thomas ve Rogers,
2020).
Covid-19 virüsü her yaş grubundan insanı etkilediği gibi erken çocukluk dönemindeki bireyler
üzerinde de farklı etkilere yol açmıştır. Çocuklar virüsü kapma ve bulaştırma bakımından büyük
ölçüde risksiz grupta yer almaktadır (Tagarro et al. 2020). Covid-19 virüsünün çocuklar
üzerinde etkisi direkt olarak saptanmamıştır fakat dolaylı olarak virüsten ve pandemi
sürecinden etkilendikleri ortaya konmuştur (Christakis ve Christakis, 2020). Çocuklar aileleri ve
ev yaşantıları ile ilgili günlük alışkanlıklarının yanı sıra eğitim ve bakım süreçlerinin rutininden
de uzaklaşmıştır (Bartlett, Griffin ve Thomson 2020) . Bu durum, çocuklar açısından eğitsel ve
gelişimsel olarak önemli risk faktörlerine neden olmaktadır. Okula gidememe, eve hapsolma,
doğada vakit geçirememe, oyundan mahrum kalma, hareket eksikliği, virüs nedeni ile aileden
fert kaybı gibi faktörler çocuğun ileri yaşamında belki de telafisi mümkün olmayan etkiler ortaya
çıkarabilmektedir (OMEP Executive Committee, 2020). Pandemi sürecinde okula gidip
arkadaşlarıyla oynayamayan, sosyalleşemeyen, doğadan özgürce faydalanamayan çocuğun
gelişiminde sosyal-duygusal yönden açıklıklar meydana gelmesi kaçınılmazdır (Centre for
Disease Control, 2020). Meydana gelen açıklıkların bazılarının etkisi kısa sürede ortadan
kalkarken; aylar, yıllar belki de hayat boyu devam eden bir etki bırakabilir (Alisic, 2012). Bu
etkiler; bilişsel gelişim bozukluğu, dil gelişim bozukluğu şeklinde kendini gösterebilmektedir
(Durbin, 2010).
Erken çocukluk döneminde oyun en önemli kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çocuk oyun oynayarak sosyalleşir, günlük yaşamda karşılaştığı stres ile oyun sayesinde baş
etmeyi öğrenir. Farklı uyaranlarla karşılaşan çocuğun, bu farklılıklara uyum sağlayabilmesi için
oyun iyi bir adapte yöntemidir. Bir nevi çocuğun çevreye uyumunu kolaylaştıran, koruyucu
tampon görevi görür (Chatterjee, 2018). Samuelsson ve diğerleri (2020) yaptıkları araştırmada,
erken çocukluk dönemindeki bireylerin pandemi sürecinde oyun oynama süreç kalitelerinin ve
becerilerinin kısıtlanması nedeni ile ‘sosyal stres’ yaşadıklarını vurgulamışlardır.
Pandemi süreci nedeniyle çocuk arkadaşları ve çevresi ile sosyal mesafe sınırları içerisinde
hareket etmelidir fakat bu mesafe sınırlarında oyun hakkı elinden alınan, dokunulmayan,
sosyalleşmesine izin verilmeyen çocuklarda ani duygu değişimleri, korku, yüksek endişe
yaşadıkları ortaya çıkmaktadır (McNamee at al. 2010). Yapılan araştırmalar erken çocukluk
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koymuştur (Loades et al. 2020).
2020-2021 yıllarının neredeyse tamamının pandemi önlemleri dahilinde geçirilmesi dünya
çapında sarsıcı ve beklenmedik bir süreç olarak kendini göstermiş ve beraberinde bazı
zorunlulukları ortaya çıkarmıştır. Covid-19 virüsü nedeni ile dünyanın dört bir yanından ülkelerin
okul öncesi eğitim kurumları da dahil olmak üzere her kademeden okullarını eğitime kapatması
hem kişisel hem de toplumsal hayatları etkilemekte ve belki de ileride telafisi olmayan hasarlara
yol açmaktadır. Araştırma, okulları kapanan ve eğitsel gelişimleri duraksama noktasına gelen,
okul öncesi dönem çocuklarının pandemi sürecinden etkilenme düzeylerini ortaya koyması
nedeniyle önem göstermektedir.
Okul

öncesi

eğitim

kurumları

çocuklara

eğitim

vermenin

yanı

sıra,

çocukların

sosyalleşebilecekleri, gelişimlerinin destekleneceği ve bunun yanında akademik becerilerinin
arttırılabileceği bir eğitim ortamı olarak düşünülebilir. Eğitim kurumlarının kapatılmasıyla çocuk,
kendisine fayda sağlayacak pek çok şeyden mahrum kalmıştır. Pandemi süreci içerisinde
yapılan son araştırmalar, okulların kapanmasıyla çocukların yemek ve uyku düzenleri
bozulmuş, daha uzun süre ekrana bağlı, daha az fiziksel aktivite yapabilen bireyler olduklarını
ve stres seviyelerinin arttığını bununla birlikte sosyal etkileşimlerinin azaldığını göstermektedir
ve bu durum çocukların fiziksel ve zihinsel sağlıkları için risk teşkil eden durumlarla karşı
karşıya olduklarını göstermiştir (Wang ve ark., 2020). Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü (UNESCO), Covid-19 nedeni ile okulların kapatılmasının çocukların fiziksel ve zihinsel
sağlığı üzerinde oluşturduğu tüm olası riskler arasında, eğitimin kesintiye uğramasını tüm
risklerin temeli olarak değerlendirmiştir. Öğrenme farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Öğrenme
etkinlikleri okul içindeki ve okul dışındaki etkinlikleri bütünsel bir bağlamda kapsamaktadır.
Nitekim Anderson (2020) okulun

bireyi sosyalleştirmede, bireye rehberlik yapmakta ve

eğitimde fırsat eşitliğini sağlamakta önemli bir araç olduğunu vurgulamıştır.
Okulların kapatılması toplumu sadece eğitsel bakımdan değil; ekonomik, psikolojik ve
sosyolojik yönden de pek çok etkisi olmuştur. Çocukların eve hapsolması, dilediği gibi oyun
oynayamaması, doğadan mahrum kalması ve eğitim alma hakkından mahrum kalması bugün,
yarın belki de ömürlerinin sonuna kadar üzerinden atamayacakları etkiler bırakacaktır. Bu
nedenle çocukların pandemi dönemini olabildiğince az hasar ile atlatması sağlanmalıdır. Covid19 pandemi sürecinin eğitim alanını da etkilediği görülmektedir. Bunun sonucunda okulda
öğrenimlerini sürdüren bireylerin okulların kapanmasına bağılı olarak evde daha fazla vakit
geçirmek zorunda kaldıkları ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede okulda öğrenimlerini sürdüren
çocukların farklı nitelikteki öğrenmeye yönelik etkinlikleri gerçekleştirmede birtakım sorunlar
yaşadıkları vurgulanmaktadır (Gümüşgül ve Aydoğan, 2020).
Ramazan ve diğerlerinin (2012) yaptıkları çalışmaya göre çocukların evde ve okulda
oynadıkları oyunlar karşılaştırıldığında, okulda oyuna daha fazla zaman ayırdıkları
belirlenmiştir. Pandemi sürecinden dolayı çocuklar okullarına devam edemedikleri için eğitim
ihtiyaçlarının yanı sıra oyun ihtiyaçlarının da evde karşılanması durumu ortaya çıkmıştır.
Roopnarine (2012) yaptığı araştırmasında, çocukların çok zor durumlarda bile oyun
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koymuştur. Bu nedenle, pandemi sürecinin doğru değerlendirilmesi; eğitsel ihtiyaçlarla birlikte
oyun ihtiyaçlarını da gözeterek sürecin geçirilmesi son derece önemlidir.
Çalışma, erken çocukluk eğitimi üzerinde pandemi sürecinin olumsuzluklarını azaltıp, bu
dönemi olabildiğinde verimli geçirebilmeleri için ebeveynlere ve eğitimcilere yol gösterici
olacaktır. Günümüzü etki altına alan virüsün etkileri ilerleyen zamanlarda artarak kendisini
gösterecektir, bunların en başında çocukların eğitimi gelmektedir. Çocukların gelişim ve eğitim
sürecine yönelik bu araştırma; çocuklar için alınabilecek önlemler sunması ve gelecek
araştırmalara örnek olabilmesi bakımından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı Covid -19 pandemi sürecinin erken çocukluk dönemi eğitimine etkilerini
belirlemektir. Bu çerçevede aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır;
1. Covid -19 pandemi öncesindeki okul öncesi eğitimi ile Covid-19 pandemi sürecindeki
okul öncesi eğitimi arasında hangi temel farklılıkları deneyimlediniz?
2. Covid-19 pandemi sürecinin erken çocukluk dönemi üzerinde hangi olumsuz etkileri
olmuştur?
3. Covid-19 pandemi sürecinin erken çocukluk dönemi üzerinde hangi olumlu etkileri
olmuştur?
4. Covid-19 pandemi sürecinin erken çocukluk dönemi üzerinde olumsuz etkilerinin
azaltılması için neler yapılabilir?

Yöntem
Araştırma Modeli
Araştırmada nitel araştırma modellerinden olgu bilim (fenomenolojik model) kullanılmıştır. Olgu
bilim modelinde araştırma konusu bağlamında incelenen fenomenle ilgili katılımcıların
deneyimlerinin detaylandırılması amaçlanmaktadır (Giorgi, 2009). Bu araştırmada Covid -19
pandemi öncesi ile Covid-19 pandemi sürecinde erken çocukluk dönemi eğitiminde görev
yapan öğretmenlerin deneyimlerinin detaylı olarak betimlenmesi amaçlandığından olgu bilim
modelinin kullanılması tercih edilmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılında Çanakkale il merkezindeki okul
öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemi ise amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örnekleme türü olarak belirlenmiştir. Ölçüt
örneklemdeki asıl amaç daha önce belirlenmiş önemli ölçütleri karşılayan tüm durumların
araştırmaya dahil edilmesidir (Patton, 2014). Covid -19 pandemi öncesi ve sürecinde okul
öncesi eğitim kurumunda görev yapmış olmak, araştırmaya gönüllü olarak katılmak çalışma
grubunun seçilme ölçütleri olarak saptanmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmanın veri toplama aracını yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme formu
oluşturmaktadır. Görüşme formu iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar, kişisel bilgiler ve görüşme
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ilgili alanyazın gözden geçirilmiş, konu ile ilgili araştırmalar incelenmiştir. İkinci aşamada Covid19 pandemi sürecinin erken çocukluk dönemi üzerinde ise konu alanı uzmanı iki öğretim
üyesine danışılarak araştırma soruları tekrar düzenlenmiştir. Düzenlenen araştırma soruları
son aşamada ise çalışma grubu dışında yer alan beş öğretmene inceletilmiştir. Bu bağlamda
öğretmenler tarafından anlaşılmayan ya da eksik olarak belirtilen kısımlar tekrar düzenlenerek
görüşme sorularına son şekli verilmiştir. Öğretmenlerin uygun olduğu gün ve saatler
belirlenerek görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında öğretmenlerin izinleri
alınarak elde edilen veriler ses kayıt cihazı kullanılarak toplanmıştır.

Verilerin Analizi
Araştırma verileri iki veri kodlayıcısı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir. Veri kodlayıcılarının
elde ettikleri kod ve temalar karşılaştırılarak düzenlenmiştir. Düzenlenen kod ve temaların
değerlendirmesi [Güvenirlik: Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] formülü ile
gerçekleştirilmiştir ( Miles ve Huberman, 1994)

Bu çerçevede veri kodlayıcılarının

değerlendirmeleri sonucunda elde edilen uyumun % 92 olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bu
bulgular doğrultusunda %92 düzeyinde güvenirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın
inanırlığını sağlamada ise elde edilen verilerin detaylı şekilde açıklanması, katılımcıların
görüşlerinin doğrudan aktarmalarla sunulması ve bunların katılımcı teyidi ile doğrulanması
dikkate alınmıştır.
Bulgular
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Pandemi Dönemi Eğitim Sürecindeki Deneyimlerine İlişkin
Görüşleri
Bu başlık altında öncelikle okul öncesi öğretmenlerine pandemi döneminde eğitim sürecinde
deneyimledikleri farklılıklar sorulmuştur. Bu kapsamda öğretmenlerin verdikleri yanıtlar kodlara
ayrılmıştır. Bu kodlar ve öğretmen adaylarının ifadeleri Tablo 1’de verilmiştir.
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pandemi sürecindeki eğitim ile ilgili deneyimledikleri temel farklar

Kod

f

Yüzyüze Olmanın Gerekliliği

4

Kaygı Dolu Eğitim Süreci

2

Aile ve Okul İşbirliğinin Olumsuz Etkilenmesi

2

Okula Uyum Problemleri

4

Öğretmenlerde İsteksiz Çalışma

2

Temassızlık

3

Azalan öğretmen-çocuk etkileşimi

2

Azalan akran etkileşimi

5

Etkinliklerde Özgür Olamama

3

Etkinliklerde Aktif Katılım Olmaması

4

Yönergeleri Kavrayamama

3

Tablo 1’e göre katılımcıların verdikleri yanıtlar doğrultusunda; “azalan akran etkileşimi”,
“etkinliklerde aktif katılımın olmaması”, “okula uyum problemleri”, “yüz yüze olmanın gerekliliği”,
“kaygı dolu eğitim süreci”, “aile ve okul işbirliğinin olumsuz etkilenmesi”, “öğretmenlerde isteksiz
çalışma”, “temassızlık”, “azalan öğretmen-çocuk etkileşimi”, “etkinliklerde özgür olamama” ve
“yönergeleri kavrayamama” olmak üzere 11 kod altında toplanmıştır.
Katılımcılardan Ö3 araştırma sorusuna ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir; “Evden
suluk harici eşya getirilememesi, velilerin okullara alınmaması gibi kurallar sonucunda aile
katılımı etkinlikleri ve okul-ev arasında köprü kurma çalışmaları sekteye uğramaktadır.
Okulların bir açılıp bir kapanması, anasınıflarının uzaktan anaokullarının yüz yüze eğitime
devam etmesi gibi süreçler özellikle öğretmenleri yıpratmaktadır. Çocukların da okula uyum
sürecini zorlaştırmaktadır.” Katılımcılardan Ö4 ise, “Çocuklar okula çok daha zor alışıyor,
ebeveynlerine sağlıksız bir bağımlılık geliştirmişler” şeklinde kendisini ifade etmiştir.”
Katılımcılardan Ö17, “Çocuklar asla komut almıyorlar, yönergeleri anlayamıyorlar” şeklinde
görüşlerini belirtmiştir.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemisinin Erken Çocukluk Dönemindeki
Çocuklar Üzerinde Olumlu Etkilerine İlişkin Görüşleri
Bu başlık altında okul öncesi öğretmenlerine Covid-19 pandemisinin erken çocukluk
dönemindeki çocuklar üzerinde ne gibi olumlu etkileri olduğu sorulmuştur. Bu kapsamda
öğretmenlerin verdikleri yanıtlar kodlara ayrılmıştır. Bu kodlar ve okul öncesi öğretmenlerinin
ifadeleri Tablo 2’de verilmiştir.
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çocuklar üzerinde olumlu etkileri
Kod

f

Temizlik ve Hijyen

9

Aile ile Geçirilen Vakit

7

Olumlu Bir Etkisi Yok

4

Teknolojinin Olumlu Yönlerinin Farkına Varmak

2

Tablo 2’ye göre katılımcıların verdikleri yanıtlar doğrultusunda; “temizlik ve hijyen”, “aile ile
geçirilen vakit”, “teknolojinin olumlu yönlerinin farkına varmak” ve “olumlu bir etkisi yok” olmak
üzere 4 kod altında toplanmıştır.
Katılımcılardan Ö10 araştırma sorusuna ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir; “Evde kal
döneminde çocuk ve ebeveynin hep istenilen kaliteli zamanı yaşamış olması (yine de her evde
değil)tek olumlu olandı bence.” Katılımcılardan Ö14 ise, “Temizlik algıları gelişti, daha bilinçli
bir şekilde el yıkama ve sınıf temizliği kurallarına dikkat etmeye başladılar” şeklinde kendisini
ifade etmiştir.” Katılımcılardan Ö18, “Pandemi sebebiyle erken çocukluk eğitimi kurumuna
devam eden çocukların uzaktan eğitim aracılığıyla dijital dünyanın olumlu yönünü kavraması
diyebilirim” şeklinde görüşlerini belirtmiştir. Ö4 ise, “Hiçbir olumlu yanını göremiyorum” yanıtını
vermiştir.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemisinin Erken Çocukluk Dönemindeki
Çocuklar Üzerinde Olumsuz Etkilerine İlişkin Görüşleri
Bu başlık altında okul öncesi öğretmenlerine Covid-19 pandemisinin erken çocukluk
dönemindeki çocuklar üzerinde ne gibi olumsuz etkileri olduğu sorulmuştur. Bu kapsamda
öğretmenlerin verdikleri yanıtlar kodlara ayrılmıştır. Bu kodlar ve okul öncesi öğretmenlerinin
ifadeleri Tablo 3’te verilmiştir.
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çocuklar üzerinde olumsuz etkileri

Kod

f

Sosyalleşememe

9

Teknoloji Bağımlılığı

7

Korku

6

Enerji Atamama

5

Dikkat Eksikliği

4

Argo Kelimelerde Artış

2

Ebeveyn Stres ve Gerginliği

2

Hijyen Takıntısı

2

Ebeveyne Bağımlılık

2

Sağlıksız Beslenme

1

Güvensizlik

1

Şiddete Yönelim

1

İnat

1

Tablo 3’e göre katılımcıların verdikleri yanıtlar doğrultusunda; “sosyalleşememe”, “teknoloji
bağımlılığı”, “korku”, “enerji atamama”, “dikkat eksikliği”, “argo kelimelerde artış”, “ebeveyn
stres ve gerginliği”, “hijyen takıntısı”, “ebeveyne bağımlılık”, “sağlıksız beslenme”, “güvensizlik”,
“şiddete yönelim”, “inat” olmak üzere 13 kod altında toplanmıştır.
Katılımcılardan Ö1 araştırma sorusuna ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir; “Mesafe
kuralından dolayı yeterince sosyalleşemiyorlar. Akranları ile bağları güçlenemiyor eskisi gibi
paylaşımda

bulunamıyorlar,

grup

etkinlikleri

yerine

bireysel

çalışmalar

yapılıyor.”

Katılımcılardan Ö6 ise, “Çocuklar covid virüsünden korunmak için çevredeki kişiler, eşyalar
vb… şeylerden uzak durmaya çalışarak güven duyguları zedelendi, bazı çocuklarda ölüm
korkusu oluştu.” şeklinde kendisini ifade etmiştir. Katılımcılardan Ö9, “Kontrolsüz medya ve
kullanımı ve fiziksel aktivite yoksunluğu çocukları aşırı uçlarda etkilemiştir. Sınıf içi etkinliklerde
çocuklar hareket etmek istememekte sürekli oturup bir şeyler izlemek istemektedirler. Sandalye
kaldırma masa çekme oyuncak toplama gibi basit işlerden bile kaçınmakta ve yorulduklarını
ifade etmektedirler. Sürekli bir yetişkinin çocuklara ne yapmaları gerektiğini söylemesi
gerekmektedir. Sosyal becerileri sıfırlanmış tamamen bencilce hareket etmektedirler. Basit
yönergeleri almakta zorlanmaktadırlar. Çocukların büyük çoğunluğunda dikkat eksikliği
mevcuttur. Argo kelimelerin kullanımında artış gözlenmektedir.” şeklinde deneyimlerini
belirtmiştir. Ö10 ise “Psikolojik etkilerinin daha fazla olduğunu görüyorum. Hijyeni takıntı haline
getiren çocukların olduğunu görüyoruz. Covid nedir ne değildir tam anlayamadıkları için
"korkunun"çok yerleştiği görülüyor. Yakınlarında covid nedeniyle hasta yada vefat edenlerin
olması korkuyu daha da büyütmüş.”şeklinde görüşlerini ortaya koymuştur.
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Etkilerinin Azaltılmasına İlişkin Görüşleri
Bu başlık altında okul öncesi öğretmenlerine Covid-19 pandemisinin eğitim üzerindeki
etkilerinin azaltılması için neler yapılabileceği sorulmuştur. Bu kapsamda öğretmenlerin
verdikleri yanıtlar kodlara ayrılmıştır. Bu kodlar ve okul öncesi öğretmenlerinin ifadeleri Tablo
4’te verilmiştir.
Tablo 4. Okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemisinin eğitim üzerindeki etkilerinin
azaltılması için çözüm önerileri
Kod

f

Öğretmenlere Hizmet İçi Eğitim

4

Sınıf Mevcutlarının Azaltılması

4

Çocuklar için Hijyen Eğitimi

4

Kesintisiz Yüzyüze Eğitim

4

Doğada Eğitim

3

Öğretmen-Aile-Çocuk Eğitimleri

3

Alternatif Eğitim Modelleri

2

Çocuklara Psikolojik Destek

2

Pandemi Senesinin Tekrarı

1

Tablo 4’e göre katılımcıların verdikleri yanıtlar doğrultusunda; “öğretmenlere hizmet içi eğitim”,
“sınıf mevcutlarının azaltılması”, “çocuklar için hijyen eğitimi”, “kesintisiz yüzyüze eğitim”,
“doğada eğitim”, “öğretmen-aile-çocuk eğitimleri”, “alternatif eğitim modelleri”, “çocuklara
psikolojik destek”, “pandemi senesinin tekrarı” olmak üzere 9 kod altında toplanmıştır.
Katılımcılardan Ö1 araştırma sorusuna ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir; “Bence;
Amerika ve birçok ülkede yaygın olan Homeschool modelini araştırarak örnekler alabilirdik
çünkü pandemi dönemi için çok uygun bir model.” Katılımcılardan Ö3 ise, “Çocukların
okullardan kopması psikolojik, eğitsel, sosyal yani her anlamda büyük sıkıntı. Ayrıca bu
dönemde psikososyal destek anlamında okul psikolojik danışmanlarının çok daha aktif rol
oynaması gerekiyor.” şeklinde kendisini ifade etmiştir. Katılımcılardan Ö6, “Pandemi sürecinin
etkilerinin azaltılması için çocuklar okulda bulundukları saatlerde bahçede etkinlikler
yapabilirler.” şeklinde deneyimlerini belirtmiştir. Ö17 ise, “Kesinlikle sınıf mevcutları azaltılmalı
ve öğretmenler tek tek çocuklarla daha fazla vakit geçirmeli. Sosyal etkinliklere ağırlık verilmeli.
Müfredattan bağımsız çocuklar farklı etkinlikler ile tanıştırılmalı. Ayrıca öğretmenlere bu süreci
yönetebilmeleri adına eğitimler verilmeli.” diyerek görüşlerini ortaya koymuştur.
Tartışma
Dünya çapında COVID-19 virüsü ve beraberinde getirdikleri, insan yaşamında negatif
sonuçlara yol açan bir problem olarak kabul görmektedir. Toplumun her kesiminden canlıyı
etkileyen hastalık, tüm dünyayı salgınla mücadeleye mecbur duruma getirmiştir. Alınan
önlemler, sosyal mesafe, maske, evlere kapanma uygulamaları çoğu kişi üzerinde olumsuz
sonuçlar doğurmuştur. Mücadeleye yönelik önlemler büyük bir titizlikle günlük yaşama entegre
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bir kavramı hayatımıza sokmuştur. Normalleşme süreci kapsamında hafta sonu ev kısıtlamaları
kaldırılmış, kamu kurumlarında esnek mesai kaldırılmış, her kademede eğitim ve öğretime yüz
yüze olacak şekilde devam edilmesi kararı alınmıştır.
Covid-19 pandemisi süresince okul öncesi eğitim sekteye uğramış ve çocuklar yüz yüze okul
öncesi eğitim almaktan mahrum kalmışlardır. Çocuklar pandemi sürecinde özgürce hareket
edememe, evlerde zaman geçirme, akranlarından uzak kalmak, sosyalleşememek gibi
zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu süreçte ebeveynlerin hastalığa dair kaygıları, aile içi
çatışmalar, korku, anksiyete gibi psikolojik olarak olumsuz deneyimler ortaya çıkmıştır.
Çocuklar açısından bakıldığında, yaşamlarında meydana gelen bu ani değişiklik duygusal ve
davranışsal problemleri beraberinde getirmektedir. Hastalık korkusu, akranlardan uzak kalma,
yüz yüze temas kuramamak, ailelerin maddi durumlarında bozulmalar, okula gidememe gibi
stres yaratacak faktörler çocuklarda geçici ya da kalıcı hasarlara sebep olmaktadır. Literatür
incelendiğinde Covid-19 pandemisinin erken çocukluk dönemi üzerindeki etkilerini inceleyen
çalışmalar sınırlı sayıdadır ancak sayıları günden güne artmaktadır.
Gülay Ogelman ve ark. (2021), yapmış oldukları araştırmalarında; 29 ilden 190 okul öncesi
öğretmeni ile görüşme yapmışlardır.

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin büyük

çoğunluğu COVID-19 sürecinin, çocukların okula uyum süreci üzerinde olumsuz etkileri
olacağını ifade etmişlerdir. Araştırmanın bulguları çalışmamız ile örtüşmektedir. Araştırmamıza
katılan okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğu covid-19 pandemisinden önceki süreçte
okul öncesi eğitim ile pandemi sürecindeki eğitim ile ilgili deneyimledikleri farklara “okul uyum
problemleri”

yanıtını

vermişlerdir.

Bunun

yanında

katılımcılar

akran

ilişkilerindeki

değişikliklerden ve hijyen kurallarındaki titizlikten bahsetmişlerdir.
Kundi ve Bhowmik’in (2020), Hindistan’da yapmış oldukları, pandemi sürecinin avantajlarını
inceledikleri çalışmalarında, benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Aile ile verimli zaman
geçirme, çocuklarda sorumluluk duygusunun gelişimi bunlardan bazılarıdır. Araştırmamızda da
pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki olumlu özellikleri konulu araştırma sorusu kapsamında
da benzer sonuçlara ulaşıldığı özellikle de aile ile verimli zaman geçirmenin neredeyse tüm
katılımcılar tarafından ifade edildiği görülmektedir.
Gökçe ve ark. (2021), MEB’e bağlı devlet okullarının anaokulu ve anasınıflarında eğitim gören
3-6 yaş aralığındaki 43 çocuk ile yaptıkları araştırmalarında, çocukların pandemi sürecinde
akran ve sosyal çevre etkileşimlerinin az olması nedeniyle çocukların dijital etkileşim oyunlarına
ve etkinliklerine yönelmesine neden olduğu, pandemi sürecinde çocukların salgının getirdiği
kurallardan dolayı; arkadaş ilişkilerinin, oyun oynama alışkanlıklarının değiştiği, bakış açılarının
salgından etkilendiği, bu süreçte ebeveynleri ve arkadaşlarıyla etkileşimlerinin farklılaştığı
sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmamızın sonuçlarına bakıldığında, çocukların pandemi
sürecinde teknoloji ile geçirdikleri zamanın arttığı, oyun oynama biçimlerinin değiştiği bunun
yanında akranlar ve öğretmenleri ile olan ilişkilerinin de biçim değiştirdiği görülmektedir.
Okul öncesi eğitim kurumları çocuklara yalnızca eğitsel materyaller sağlayan değil aynı
zamanda çocukların öğretmenleri ve akranları ile etkileşim kurdukları, psikolojik olarak
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psikolojik danışmada bulunarak çocukları sosyal duygusal açıdan desteklemede kritik role
sahiptir (Wang ve ark., 2020). Bu nedenle eğitim sürecinde pandeminin olası hasarlarını en aza
çekebilmek amacıyla öğretmenlere pandeminden sonraki eğitim sürecinin gidişatı ve sistemi ile
ilgili hizmet içi eğitimler verilerek öğretmenler hazır hale getirilmelidir. Bu durum mevcut
araştırmanın bulguları ile tutarlıdır. Katılımcıların çoğu “öğretmenlere için hizmet içi eğitim”in
gerekliliğini vurgulamışlardır. Jones (2020), çalışmasında, erken çocukluk eğitimi sırasında
öğretmen ve ebeveynlerin çocuklar ile virüs hakkında sohbet etmeleri ve çocukların bu
doğrultudaki endişe ve korkularının giderilmeye çalışılmasını vurgulamıştır. Romos ve ark.,
(2021) çalışmalarında, yüz yüze eğitimin gerekliliğine değinmişlerdir. Aynı zamanda aile
katılımlı etkinlikler evde yapıldığında dahi okulda yüz yüze öğrenmenin kalitesini ve süresini
telafi edemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Mevcut araştırma kapsamında da katılımcılar
yüzyüze eğitimin önemini vurgulamış ve aile-öğretmen-çocuk ilişkilerinin farklılaştığını
belirtmişlerdir.
Öneriler


Virüsün dolaşımını ve yayılımını önlemek amacıyla sınıf mevcutları düşürülmelidir. Bu
doğrultuda sınıfların okul binasına dönüşümlü gelmesi, eğitimin dönüşümlü olarak
yapılması olabilir.



Öğretmenlerin ve ebeveynlerin, çocukların pandemi korkusunu ve endişesini en aza
indirmek için gerekli teknikleri kullanarak çocuklar için maksimum psikolojik fayda
sağlaması gerekmektedir.



Çocukların uyku, beslenme, güven ihtiyaçları eğitim sürecinde de, zamanında ve
yüksek verim alınabilecek şekilde giderilmelidir.



Ebeveynleri, öğretmenleri ve çocukları kapsayacak şekilde eğitimler düzenlenebilir,
sosyal topluluklar oluşturulabilir. Buradaki ana amaç çocuklardan pandeminin sosyoduygusal etkilerinin telafisi olmalıdır.



Bu durumun geçici bir durum olduğuna ilişkin bilgilendirici çizgi film, animasyon
yayınları yapılabilir.



Okul öncesi çocuklarını teknolojiye maruz bırakmak yerine, çocuklar için özgürce
davranabilecekleri, fiziksel etkinliklerin yoğunlukta olduğu alanlar oluşturulmalıdır.



Çocuklar eğitim süresince kapalı bir sınıfta kalmamalı, sıklıkla dışarı çıkılmalı. Doğada
eğitimin yoğunlukta olduğu programlar geliştirilmelidir
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Özet
Dünya yaratıldığından beri salgınlarla mücadele edilmektedir. Salgın hastalıklar, toplumu eğitim sağlık,
ekonomi gibi birçok alanda etkilediğinden salgın hastalıkların etkileri ve sonuçları konusunu ele alan
geleceğe ışık tutacak bilimsel araştırmalar, son derece önemlidir.
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini yaşayan Türkiye’nin uluslararası ticaretinde Avrupa Birliği ile ilgili ithalat
ve ihracatı, bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.
Bu araştırma Covid-19’un başladığı dönemle sınırlandırılmış olup Avrupa Birliği’ni (AB) pandemi sonrası
Türkiye ile ticari sözleşmeleri, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili aldığı ticari kararlar, Avrupa Birliği’nin
Covid sonrası yaşadığı ticari sorunlar ve sorunlara karşı aldığı çözüm önerileri, birlik içerisindeki
çözülmeler ve riskli durumlara karşı aldıkları proaktif önlemler araştırmada ele alınmıştır. Bu araştırmanın
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde bir yol haritası olması amacıyla süreç değerlendirilmiştir.
Türkiye’nin AB’ye entegrasyonunda önemli adımlar atılmışken aniden ortaya çıkan pandemi sonrası,
ekonomik ticari ilişkilerin AB-Türkiye ilişkileri ele alınacak ve yeni dönemde ortaya çıkması olası zorluk ve
fırsatlar tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Covid-19, Pandemi, Türkiye, Uluslararası Ticaret, ticari
sözleşme.

EU-TURKEY TRADE RELATIONS IN THE POST-COVID-19 PERIOD

Abstract
Epidemics have been struggling since the world was created. Since epidemics affect the society in many
areas such as education, health and economy, scientific research that will shed light on the effects and
consequences of epidemics is extremely important.
Import and export related to the European Union in the international trade of Turkey, which is in the
process of membership to the European Union, is the subject of this research.
This research is limited to the period when Covid-19 started, and the commercial agreements of the
European Union (EU) with Turkey after the pandemic, the commercial decisions taken by the European
Union regarding Turkey, the commercial problems and the solutions taken by the European Union after
the Covid-19 recommendations, dissolution in the union and proactive measures they take against risky
situations are discussed in the research.
In order for this research to be a roadmap for Turkey's membership process to the European Union, the
process has been evaluated.
After the pandemic, which suddenly emerged while important steps were taken in Turkey's integration
with the EU, the economic and commercial relations between the EU and Turkey will be discussed and
the possible difficulties and opportunities that may arise in the new period will be discussed.

Keywords: European Union, Covid-19, Pandemic, Turkey, International Trade,
commercial contracts.

1. GİRİŞ
Avro krizi, Brexit, iklim değişikliği, göçmen, sığınmacı sorunu ile karşı karşıya kalan Avrupa
Birliği, dünyada hızla yayılan Covid 19 salgını sonrasında sağlık, eğitim, ithalat , ihracat iklim
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öncesi gerçekleştirilen ittifakların Covid 19 sonrasında sürdürülemediği, jeostratejik gerilimlerin
arttığı, dünyada AB üyesi ülkelerin, göçmen ve sığınmacılara sert karşılık verdiği, insan hakları
ve demokrasi savunucularının insan haklarına aykırı muamelelerde bulunduğu, küresel iklim
krizine çözümler arandığı bu dönemde hayata kalma mücadelesi verildiği görülmüştür. Avrupa
Birliği Komisyonu ve parlamentosunun bu sorunlara çözüm ararken Covid-19 ‘un Avrupa
Birliği’nde ayrışma ve çözülmeleri hızlandırdığı görülmektedir.
Türkiye 2019 yılı itibariyle AB’nin beşinci büyük ticaret ortağıdır. AB, Türkiye’nin en büyük ithalat
ve ihracat ortağıdır. Aynı zamanda, Türkiye için doğrudan yabancı yatırım kaynağıdır. 2019 yılı
rakamlarına göre, Türkiye-AB ticareti 138 milyar Avro civarındadır. Türkiye için en önemli
ihracat pazarları AB (% 42,4), Birleşik Krallık, Irak, ABD ve İsrail olarak öne çıkmaktadır.
İthalatta ise, AB (%32,3), Rusya, Çin, ABD ve Hindistan ilk beş içerisinde yer almaktadır.
(https://www.tobb.org.tr/ABDID/Sayfalar/Hakkimizda.php, 2021) Bu araştırmada Avrupa Birliği
ile Türkiye’nin Covid 19 sonrası dönemde dış ticaret ilişkileri ele alınarak Türkiye’nin Avrupa
Birliği ‘ne üyelik sürecinde ilerlemesi ve karşılıklı ticari ilişkileri incelenmiştir.

2. COVİD 19 SONRASI TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ TİCARETİ
Covid 19 virüsü Çin’de 12 Aralık 2019’da Hubey Eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya
çıkmıştır ve dünya bu virüsün yol açtığı salgından 31 Aralık 2019’da Çin’in durumu Dünya
Sağlık Örgütü’ne bildirmesi ile haberdar olmuştur.
Covid 19 salgını ve sonrasında yaşananlar, dünyada kriz yönetiminin önemini bir kez daha
gündeme getirmiştir. Salgının yarattığı kriz yönetimi gerektiren alanlardan biri de dış ticarettir.
Özellikle ülkelerin refahı için küresel değer zincirlerinin sürdürülebilir kılınması bakımından kritik
olan dış ticaretin, Covid-19 salgını sonrasında hacimsel olarak ciddi oranda daraldığı dikkatleri
çekmektedir. Dış ticaret hacminin yeniden eski büyüklüğüne ulaşmasının yanı sıra, dış ticaret
kapsamında ihracat ve ithalat politikaları ile gümrük ve lojistik uygulamalarının da Covid-19
salgını sonrasında önemli ölçüde dönüşeceğine ilişkin kanaat, yapılan analizlerin başka bir
boyutunu oluşturmaktadır. Gümrük Birliği ile AB’ye üye devletlerarasında mal alışverişinde
hiçbir gümrük vergisi ödenmez. Üye ülkeler, AB dışından ithal ettikleri malları için ortak bir
gümrük tarifesi uygulamaktadır. Yasal olarak ithal edilen mallar, başka bir gümrük kontrolü
olmaksızın AB genelinde dolaşıma girebilir (Tekeoğlu, 2021)
Covid-19 salgınının yaratmış olduğu küresel ölçekteki krizin AB’ne etkilerinin tahminine yönelik
23 Nisan 2020 ve 27 Mayıs 2020 tarihlerinde AB Komisyonu iki ayrı rapor yayınlamıştır
(European Commission, 2020a). AB’nin ekonomik görünümüne yönelik Aralık 2019’da
gerçekleştirilen tahminlerde 2020’de AB’nin GSYİH’de yüzde 1,2 düzeyinde bir artış
beklenirken Covid19 sonrası bu değerin yüzde -2,9 olarak gerçekleşeceği, ihracatta yüzde 9,2,
ithalatta yüzde 8,8 ve dünya toplam ticaret hacminde yüzde 9,7’lik bir azalma meydana geleceği
ve en çok imalat sektörünün etkileneceğine yer verilmiştir (European Commission, 2020b, ss.
2-3). İkinci raporda ise imalat sektörünün hala en kötü etkilenen sektör olmasına karşın tahmini
ekonomik değerlerde daha kötü bir senaryo karşımıza çıkmaktadır. IMF’in de tahminlerine yer
verildiği rapora göre Mayıs ayı itibariyle dünya ticaretinde yüzde 10-16 arası, AB ihracatında
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GSYİH’sinin yüzde 6,3, AB GSYİH’sinin ise yüzde 7,5 oranında azalacağı tahmin edilmektedir
(European Commission, 2020c, s. 2) (Günar, 2020).
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler özellikle İtalya, İspanya ve Fransa ciddi şekilde etkilenmiş ve
Mart ayının sonlarında tüm üye ülkelerde sınırların kapatılması, uçuşların yasaklanması gibi
tedbirler hayata geçmeye başlamıştır. Bu bağlamda her ne kadar pandemi Avrupa’da ilk
çeyrekte görülmeye başlasa da pandemi tedbirleri neredeyse ikinci çeyreğin başlarına tekabül
etmiştir. Bu bağlamda Dünya ortalamasında ihracattaki daralma ilk çeyrekte yüzde 6,5 iken
AB’de söz konusu oran daha düşüktür. AB ihracatı ilk çeyrekte %5 daralmıştır (Yıldırım, 2021).
“Uluslararası sınırların kapatıldığı süreçte, gümrük işlemlerinde ilk olarak alınan tedbirlerden
biri, başta Çin olmak üzere diğer ülkelerden yapılan ithalatlarde

ürünlerin dezenfekte

işleminden geçirildikten sonra yurda girişine izin verilmesi olmuştur. Çin’den ithal edilen
ürünlerde beklemeden kaynaklanan ardiye maliyeti artışı oluşmaktadır. Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından, diğer ülkelerden getirilen hayvanların, yolcu beraberinde veya ticari
amaçlı ülkeye girişi yasaklanmıştır. İhraç edilmesi ön izne bağlı olan ürünler listesine;
Kolonya, dezenfektan, koruyucu maske, gözlük ve kıyafetler, tıbbi steril malzemeleri gibi
ürünler eklenmiştir. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kritik ürünlerin (cerrahi
eldivenler, serum ve kan verme seti, damar içi kateterler, diğer tıbbi cihazlar ) temininde
gümrük işlemlerinin daha hızla yapılabilmesi için, eşyanın varış öncesi gümrükleme
kolaylığından faydalandırılması sağlanmıştır. Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan
alkoller, oksijen tedavisi, hava tedavisi, suni teneffüs veya diğer tedavi edici teneffüs
cihazları ile çeşitli tıbbi maskeler ithalatında alınan ek Gümrük Vergisi kaldırılmıştır.
Solunum cihazı (ventilatör), yapay akciğer cihazı (ecmo), yapay nefes borusu (kanül),
solunum cihazına bağlantı yapılması (entübasyon) ve yoğun bakım monitörleri gibi
ürünlerin ithali ön izne bağlanmıştır (GOKMEN, 2021)
22 Ekim 2020 itibariyle salgının üzerinden 10 aylık bir süre geçmiş ve dünya genelinde virüs
41.588.199 kişiyi enfekte etmiş ve 1.137.804 kişinin ölümüne yol açmıştır. 10 aylık sürenin
göstergelerinden birisi virüsün hızla yayıldığı ve geçmişteki pandemi ve epidemilerden daha
kalıcı etkiler bırakacağıdır. Söz konusu etkiler sağlık, psikolojik, sosyolojik ve iktisadi boyutlara
sahiptir. Bu etkilerden her biri oldukça önemlidir. (Yıldırım, 2021) Türkiye’de 10 Mart’ta ilk
korona vakasının belirlenmesinden sonra alınan tedbirler ve tecrit önlemleri ekonomiyi
yavaşlatmıştır. İşletmelerin kendi aldığı veya kamunun uyguladığı tedbirler kapsamında
öncelikle ekonominin arz tarafına çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. Bazı tesislerde üretimin
durdurulması veya kapasite sınırlaması getirilmesi ile özellikle hizmet ve perakende
sektörlerinde yer alan çeşitli işletmelerin kapatılması gibi tedbirler, üretkenliğin azalmasına
neden olmuştur. Bu bağlamda, AB Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5.4
daralacağını 2021 yılında ise yüzde 4.4 büyüyeceğini öngörmektedir. Fitch Solutions, bu yıl
Türkiye'de yüzde 3.4 daralma beklediklerini, gelecek yıllarda ise ılımlı bir toparlanma olacağını
açıklamıştır. IMF, 2020 yılında Türkiye için de yüzde 5 küçülme öngörmektedir. Moody’s
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2020 ve 2021 yılı büyüme tahminlerini revize etmiş ve Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde
5 daralacağını, 2021 yılında ise yüzde 3,5 büyüme yaşanacağını öngörmektedir (Moody’s
Investors Servic (Muhittin, 2019)e,2020).

Kaynak TIM_Ihracat_2021_Raporu.pdf
AB ülkelerinin ithalatı %9 daralırken, OECD ülkeleri ithalatı %8,8, G7 ülkeleri ithalatı %9,3
daralmıştır. BRICS ülkelerinin ithalatı ise toplamda %5,9 daralmıştır. Bu da bize Covid-19
pandemisinin gelişmiş büyük ekonomileri gelişmekte olan ülkelere göre daha çok etkilediğini
göstermektedir.
Avrupa Birliği ülkeleri 2019 yılında, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke
grubu olmuştur. Avrupa Birliği ülkeleri, %44,8 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya
sahip ülke grubu olmuştur. Toplam hizmet ithalatının ise %49,1'i Avrupa Birliği ülkeleri ile
yapılmıştır.
İthalatta ise %9,0'luk payla ve 2 milyar 153 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı Almanya alırken
ikinci sırada 2 milyar 144 milyon dolar ve yine %9,0'luk payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü
sırada ise %7,8'lik payla Birleşik Krallık yer almıştır.
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2020 Bahar Tahmini Değerler (European Commission, 2020, s. 1)* * Orijinalinden Türkçeye
çevrilirken kısaltılmıştır. Tablo2’den de incelenebileceği üzere Covid-19 krizi sadece AB’de
derin ekonomik etkiler yaratmamakta, diğer ülkelerde ve küresel ekonomide de beklenmedik
ve sarsıcı etkiler ortaya çıkarmaktadır. Küresel ekonomik büyümede yüzde -3 düzeyinde keskin
bir gerileme gerçekleşmesi küresel tablonun 2008-09 Küresel Finansal Kriz döneminden daha
kötümser bir tablo yaşanacağı tahminlerini güçlendirmektedir (Günar, 2020, s. 147).
Avrupa Birliği, Türkiye’nin iktisadi, siyasi ve sosyal dönüşüm sürecinin en önemli dönüm noktası
olmuştur. Türkiye’nin AB üyelik süreci, iktisadi ve siyasi reformların reçetesini ve motivasyon
kaynağını oluşturmuştur. Türkiye ile AB arasında var olan Gümrük Birliği Türkiye’nin sınai
alanındaki üretim yapısını dönüştürmüştür. Türkiye, AB, ABD ve OECD gibi, dünyanın en
sofistike piyasalarının taleplerine uygun üretim yapar hale gelmiştir.
AB içindeki ve dışındaki işletmeler, çok çeşitli tedarikçilere ve tüketicilere daha kolay erişim
sağlar. Düşük maliyetle, büyük ticari fırsatlar elde ederler. Üyeler, gümrük amaçları için tek bir
bölgede Gümrük Birliğini oluşturur. Gümrük vergileri usulüne uygun olarak ödendiği için ithal
edilen mallar başka herhangi bir gümrük kontrolü olmaksızın AB'nin geri kalanında serbestçe
dolaşabilir (Comission, 2021).
Korona virüs salgınından etkilenen ülkelere verilecek destekler konusunda AB içerisinde farklı
bakış açıları görülmektedir. Danimarka, İsveç, Avusturya ve Hollanda gibi ülkeler, mali bütçede
tutumluluğu, tercih ederken, Almanya ve Fransa Covid-19’döneminde otoriter davranarak
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İspanya gibi ülkelere karşı dayanışma ruhunu yaşatmamaları, alınan sınır koruma önlemleri
Avrupa Komisyonu eski başkanı Jacques Delors’un, Avrupa Birliği’ne üye olan devletlerle
gerilimli, dayanışma eksikliği, Avrupa Birliği’niin zor günlerde dayanışma göstermediğini
göstermiştir.
Grafik
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(https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Uluslararasi-Hizmet-Ticareti-Istatistikleri-2019-37496)
Grafik 2 Türkiye’de Hizmet Ticaretinin Hizmet Türlerine Göre Dağılımı, 2019

Avrupa Birliği ülkelerine 2019 yılında yapılan hizmet ihracatı 15 milyar 111 milyon dolar, diğer
Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 3 milyar 47 milyon dolar olmuştur. İthalatta 2019 yılında
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ülkelerinden yapılan ithalatın da 1 milyar 413 milyon dolar olduğu görülmüştür.
Grafik

3

Ülke

Gruplarına
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Ticareti,

2019

Türkiye 2019 yılı itibariyle AB’nin beşinci büyük ticaret ortağıdır. AB, Türkiye’nin en büyük ithalat
ve ihracat ortağıdır. Aynı zamanda, Türkiye için doğrudan yabancı yatırım kaynağıdır. 2019 yılı
rakamlarına

göre,

Türkiye-AB

ticareti

138

milyar

Avro

civarındadır.

Türkiye için en önemli ihracat pazarları AB (% 42,4), Birleşik Krallık, Irak, ABD ve İsrail olarak
öne çıkmaktadır. İthalatta ise, AB (%32,3), Rusya, Çin, ABD ve Hindistan ilk beş içerisinde yer
almaktadır.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerine
göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 gerileyerek 164,7
milyar Euro’ya, ithalatı da yüzde 3 düşüşle 143,6 milyar Euro ya inmiştir. Böylece AB'de şubat
ayında

21,1

milyar

Euro’luk

dış

ticaret

fazlası

gerçekleşmiştir

(https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/avrupa-birliginin-ihracati-azaldi-573370.html)
AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 30,1 milyar Euro ile ABD, 21,4 milyar Euro ile
İngiltere, 17,3 milyar Euro ile Çin, 12,9 milyar Euro ile İsviçre, 6,6 milyar Euro ile Rusya, 6,2
milyar Euro ile Türkiye olmuştur. 31 Aralık 1995 tarihinde Gümrük Birliği’nin ihdas edilmesi ile
birlikte Türkiye ve AB arasında büyük bir ivme kazanan ticaret hacmi 2020 yılında 143 milyar
dolar olarak gerçekleşmiş ve AB ülkemizin en önemli ticaret ortağı olmayı sürdürmüştür.
Türkiye, AB’nin toplam ihracatından aldığı %3,4 pay ile 6. sırada yerini almıştır
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dolar ile ihracatımızdan %48,5 oranında pay almakta olup toplam ihracatımızda ilk sırada yer
almaktadır.
Grafik 4 Türkiye AB İhracatı

Resim 1 Türkiye En Fazla İhracat Yapılan 5 Ülke

Türkiye, AB’nin toplam ithalatında ise %3,7’lik payla 6. sırada gelmektedir (AB ülkelerinin kendi
aralarında yaptığı ticaret hariç tutulduğunda). Ayrıca AB, ülkemizin ihracatında olduğu gibi
ithalatında da ilk sırada yer almaktadır. 2020 yılı rakamlarına göre; Türkiye 219 milyar dolarlık
toplam mal ithalatının 73 milyar dolarlık kısmını (%33,4’lük pay) AB’den gerçekleştirmiştir.

408

-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Full Texts
BookGrafik 5 Türkiye AB İhracatın Payı

Kaynak. (https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyenin-ihracat%C4%B1nda-abnin-pay%C4%B1art%C4%B1yor/a-52243850, 2021)
11 Aralık 2019'da açıklanan ve AB’nin 2050 yılı itibarıyla karbon-nötr bir kıta olma yönündeki
hedefini ortaya koyan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile AB politikalarında öngörülen kapsamlı
değişikliklerin yakından takibi ve bahse konu değişikliklere Türkiye sektörlerince gereken
uyumun sağlanması, ülkenin en önemli ticaret ortağı olan AB'ye ihracatta rekabetçiliğin
korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle AB’nin çelik ithalatındaki korunma
önlemleri çerçevesinde, Türkiye'nin hakları ve ticari çıkarlarının korunması için 2019 ve 2020
yıllarında AB ve üye ülkeler nezdinde hem teknik hem siyasi düzeyde girişimler sürdürülmüştür
(https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-ab-ile-ceyrek-asirlik-gumruk-birligininguncellenmesi-icin-cabalarini-yogunlastirdi/2165603, 2021).
Türkiye’de, AB’ye ihracatı arttırmak amacıyla gerekli uyum çalışmalarını başlatmak üzere
Bakanlık koordinasyonunda Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Çalışma Grubu kurularak
çalışmalar

hızlandırılmıştır

(https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-ab-ile-ceyrek-asirlik-

gumruk-birliginin-guncellenmesi-icin-cabalarini-yogunlastirdi/2165603).
2020 yılında

Türkiye’nin

AB

ile

dış

ticaretinde

ihracatın

ithalatı

karşılama

oranı

%95,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Hâlihazırda yalnız sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerini
kapsayan

Gümrük

Birliği’nin

gelecekte

kapsamı

genişletilerek

ve

derinleştirilerek

güncellenmesi durumunda dev pazar konumunda olan AB’nin öneminin daha da artacağı
değerlendirilmektedir

(https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/yani-basimizdaki-dev-

pazar-avrupa-birligiß, 2021).
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Covid 19 sonrası dönemde yasal olmayan göçmen konusu AB için en önemli güvenlik
tehditleri sırasındaki yerini almıştır. Birlik bu anlamda Türkiye’yi kendi güvenliğini sağlamak
amacıyla tampon ülke konumuna koymak istemiş ve 2013 yılında bu niyetle imzaladığı Geri
Kabul Anlaşması’yla (Aka and Özkural, 2015, p. 9) Türkiye’ye ağırlayacağı mülteciler için
maddi destek sağlayacağı sözünü vermiştir. Toplamda 6 milyar avro olarak verilmesi
vâdedilen rakamın 2019 Aralık itibariyle 2,7 milyarı ödenebilmiştir (European Commission,
2019). Geri Kabul anlaşmasıyla birlikte 72 kritere dayanan Vize Serbestisi Diyaloğu
Türkiye’ye “havuç” olarak eş zamanlı olarak başlatılmıştır (European Commission, 2016).
Ancak bu 72 kriter; terörle mücadele gibi Türkiye’nin hassas olduğu konuları da içeren bazı
uygunsuz şartları

beraberinde getirdiği için tamamlanamamıştır (Daily Sabah, 2019).

Türkiye’ye vâdedilen
tamamlanamaması

maddi

kaynağın sağlanamaması

nedeniyle süreç

dondurulmuştur.

ve vize serbesti
Türkiye,

diyaloğunun

Suriye’de devam eden

çatışmalar nedeniyle devam etmekte olan mülteci akımını kendi kapasiteleri bağlamında
karşılayamayacağını ve Avrupa’yla olan sınırlarını koruyamayacağını çeşitli platformlarda
ifade etmiştir (Anarat, 2021).
COVID-19’un küresel bir boyut kazanması Türkiye ekonomisinde dış ticaret istatistiklerine de
yansımış durumdadır. 2019 yılının aynı dönemine göre ihracat %41,4 daralmış, ithalat da
%25,0 oranında azalmıştır. Ocak-Nisan 2020 döneminde ise ihracat %13,7 daralmış, ithalat ise
%1 oranında artmıştır. Dış ticaret açığı ise 2019 yılının aynı ayına göre %67 artarken, OcakNisan 2020 döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre %102,3 artmıştır. 2019 yılının aynı
ayına göre ihracat alanında en büyük daralma %43 ile imalat sektöründe gerçekleşirken,
ithalatta ise ara (ham madde) mallarında %30,3’lük bir daralma gerçekleşmiştir. İhracatın
ithalatı karşılama oranı tüm bu gelişmeler ışığında keskin bir daralmaya uğramıştır. 2019 yılının
aynı ayında %84,9 olan oran 2020 yılı Nisan ayında %66,3 olarak gerçekleşmiştir. Benzer
şekilde 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde %87,4 olan karşılama oranı 2020 yılının aynı
döneminde %74,7 olarak gerçekleşmiştir (Soylu, 2020,)
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Grafik 6: Dış Ticaret İstatistikleri

Grafik 6, Nisan 2020’de ülkelere yapılan ihracat ve ithalat ağrılıklarını yansıtmaktadır. Nisan
2020’de TÜİK verilerine göre ihracat yapılan ilk beş ülke Almanya, ABD, Irak, İtalya ve Birleşik
Krallık olmuştur. COVID-19 salgınından vaka sayısı açısından en çok etkilenen ülkeler ile olan
dış ticaret ilişkisinin devam ettiği görülmektedir. Ancak Almanya’ya yapılan ihracat %35,8,
ABD’ye yapılan ihracat %25,1, Irak’a yapılan ihracat %34,4 İtalya’ya yapılan ihracat %51,0
Birleşik Krallığa yapılan ihracat ise %57,7 oranında daralmıştır (Soylu, 2020,).
Grafik 7 Ülkelere Göre İthalat

Kaynak TUIK 2020.
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aramaları çerçevesinde giderek artan bir gerilim yaşanmıştı. AB bu konuda kendi üyeleri olan
Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan yana tavır alarak, Türkiye’yi uluslararası hukuka uymaya ve bu
ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermeye davet etmişti. Türkiye ise Mavi Vatan doktrini
çerçevesinde ülkeyi çevreleyen denizlerdeki haklarını savunmuş ve sismik araştırma gemilerini
tartışmalı bölgelere göndererek AB ve bölge ülkelerine karşı meydan okumuştu. Türkiye ve
Yunanistan arasında karşılıklı olarak ilan edilen navtex’ler ile gerilim özellikle Meis adası
açıklarında üst seviyeye çıktı. Bunun yanında Libya konusundaki anlaşmazlıklar Fransa ile
Türkiye’nin arasını açmış, Libya’ya mal taşıyan bir geminin aranması konusu Fransa ile
Türkiye’yi NATO ve AB’de karşı karşıya getirmiştir (Nas, 2021)
2021 yılı itibariyle, aşı programlarının yoğun bir şekilde devreye alınmasıyla birlikte global
ekonomimin toparlanma sürecine gireceği beklense de dünya halen belirsizliklerin yoğun
olduğu bir dönemden geçmektedir. Buna ek olarak, pandemi koşullarında gelişen koşullar ve
iş modellerinin, küresel ekonomiye birtakım yapısal değişiklikler getirmesi kaçınılmaz olacaktır.
Salgın sürecinden alınan dersler temelinde devletlerin ve uluslararası kurumların uygulayacağı
risk azaltıcı politikalar bu anlamda önem kazanacaktır.
Dünya Ticaret Örgütü tahminine göre 2020 yılında Covid 19, dünya mal ticaretinde % 13- 32
oranında düşüşe sebep olacağı bildirilmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde devletlerin
uyguladığı politika, ticaret hacmindeki bu düşüşü arttırmıştır. Uluslararası alanda iş birliğine
istekli olmayan ülkeler, pandeminin kontrol altına alınması konusunda ülkeler arasında işbirliği
yapılması hususunda, başarılı olamamıştır. 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği, ekonomik yapı
olarak ABD ‘den ve Çin’den sonra dünyanın üçüncü ekonomisini oluşturur.
Brexit sonrası ekonomik kırılmaları yaşayan buna rağmen dünya ekonomisine yön veren
Avrupa Birliği, 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren pandemi sürecinin olumsuz etkilerini
yaşamaya devam etmiştir. Özellikle, Türkiye’nin AB, ABD ve komşu coğrafyasından oluşan
geleneksel ihracat piyasalarında yaşanan daralma, lojistik ve nakliyede karşı karşıya kalınan
kısıtlamalar 2020 yılı ihracat performansını olumsuz etkilemiştir.
Geniş bir pazar yapısı, alt yapı imkânı olan AB, 448 milyonluk tüketicisi, 33.928 dolarlık kişi
başı geliri 15,1 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) ile dünya mal ihracatında
%15,2, dünya ithalatından %14,7 değerinde bir dünya ekonomisini yöneten ikinci ülke
statüsündedir. 112 milyar dolarlık hizmet ticaretindeki ticaret fazlası tarım ürünleri, 2..1. trilyon
dolar ithalat hacmi ile büyük bir pazar ekonomisine sahiptir.
Dış Ticarette, dış talebin düşmesi ile ihracatın gerileyeceği, yine ithalata getirilen ek vergiler,
üretim ve tüketimin düşmesi nedenleriyle ithalatın azalacağı değerlendirilmektedir. Pandeminin
yaratabileceği uluslararası talep kaymaları ve tedarik zincirlerindeki değişimden Türkiye için
fırsatlar oluşması Dış Ticaret Dengemizi olumlu etkileyecektir. Cari Denge, Mart ve Nisan
aylarında 5’er milyar dolarlık açık vermiştir. Turizm gelirlerindeki büyük kayıp Cari Dengeyi
olumsuz etkileyecektir. Bu kaybın bir kısmı petrol ve emtia fiyatlarında Dünya ekonomisinde
yaşanan durgunluk nedeniyle olabilecek düşme nedeniyle telafi edilmesi ihtimal dâhilindedir.
Cari dengenin 2019

yılındaki gibi fazla

vermesi öngörülmemekle birlikte Türkiye
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küçülme

nedeniyle

son

yıllardaki

düzeyine

ulaşmayacağı

değerlendirilmektedir. - Covid-19 krizinin Türkiye ekonomisi üzerindeki bir diğer olumsuz etkisi,
Merkezi Yönetimin vergi gelirlerinin ekonomideki durgunluk yüzünden düşmesine karşılık
devletin giderlerinin özellikle sosyal harcamaların artması nedeniyle bütçe açığını arttırmakta
olmasıdır. 2019 yılında 123 milyar TL olarak gerçekleşen bu açığın yılın ilk dört ayında 72,8
milyara ulaşması bunun göstergesidir. Bu nedenle Merkezi Yönetimin borç stokunun ve bütçe
açığının artacağı görülmektedir.
Türkiye’de dış ticarette, pandeminin olumsuz etkileri, 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren
görülmeye başlamıştır. Özellikle, Türkiye’nin AB, ABD ve komşu coğrafyasından oluşan
geleneksel ihracat piyasalarında yaşanan daralma, alınan önlemler nedeniyle lojistikte karşı
karşıya kalınan kısıtlamalar, 2020 yılı ihracat performansını olumsuz etkilemektedir. TürkiyeAvrupa Birliği ilişkileri, tüm dünyayı etkileyen bu süreçte, daha da önemli olmaya başlamıştır.
Avrupa Birliği^ne tam üyelik, Türkiye’nin iktisadi, siyasi ve sosyal dönüşüm sürecinin en önemli
amacı olmuştur. Türkiye’nin AB üyelik süreci, iktisadi ve siyasi reformların reçetesi ve
motivasyon kaynağını oluşturmaktadır. Türkiye ile AB arasında var olan Gümrük Birliği
Türkiye’nin sınai alanındaki üretim yapısını geliştirmiştir. Türkiye, AB, ABD ve OECD gibi,
dünyanın en sofistike piyasalarının taleplerine uygun üretim yapar hale gelmiştir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dış ilişkiler gündeminin başında, mal ve hizmet ihracatının
artırılması ve kolaylaştırılması ile Türkiye’ye daha fazla doğrudan yatırımın gelmesi konuları
yer almaktadır. Bu çerçevede, Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğinin modernizasyonu
önemli önceliktir. Gümrük Birliği’nin kapsamına tarım, hizmetler ve kamu alımlarının ilave
edilmesi, mevcut yapıda işleyişte karşılaşılan karşılıklı sorunların aşılması Türkiye ve AB iş
dünyaları için yeni fırsatlar doğuracaktır. Aynı şekilde, ABD ile 100 milyar dolarlık dengeli ticaret
hedefi de bir başka öncelik alanıdır. Bu çerçevede, kısa dönemde tercihli ticaret anlaşması ama
nihai olarak bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanması önemli katkı sağlayacaktır. 500 milyar
Avroluk finansal planda Fransa ve Almanya’nın önerdiği Euro tahvillerinin hibeler üretmesi bir
atılım niteliğindedir. Sadece olağan bir katkı değil, aynı zamanda iyileşmenin ve yeniden
şekillendirmenin bir parçası olacak uzun dönemli bütçeye büyük bir katkı sağlayacaktır.
Covid-19 salgınının etkileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de hissedilmiştir.
TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi, 2019’da yüzde 0.9 büyümüş. 2019’un son çeyreğinde
de yüzde 6 büyüme oranını yakalamıştır. Türkiye ekonomisi 2019 son çeyrek verilerine göre
dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi olmuştur. Türkiye ekonomisi corona virüsü
pandemisinin gölgesinde geçen 2020 yılında yüzde 1.8 büyümüştür. 2020'nin son çeyreğinde
ise büyüme yüzde 5.9 olmuştur.
Türkiye’nin dış ticaret performansı, 2020 yılında salgının hızına paralel seyretti. Özellikle
salgının ilk dalgasında başarılı süreç yönetimi ile öne çıkan Türkiye, salgının merkezinin
Avrupa’ya kayması sebebiyle ihracatta dönemsel düşüşler gösterdi. Ocak ayında 14,7 milyar
dolar ve Şubat ayında 14,6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye, cumhuriyet tarihindeki en güçlü
Ocak ve Şubat ayları performansına imza attı (Birliği, 2021)
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konusu firmaların toplam ihracatı ise 3,57 milyar dolar olmuş ve yıllık ihracattan %2,1’lik bir pay
aldılar. 2020 yılında, pandeminin getirdiği tüm zorlu koşullara rağmen Türkiye’nin ihracatında 6
ülke yıllık bazda rekor kırmıştır.
Türkiye’nin 2020 yılında en çok ihracat gerçekleştirdiği AB ülkeleri ise sırasıyla;
l 15 milyar 975 milyon dolarla Almanya,
l 8 milyar 75 milyon dolarla İtalya,
l 7 milyar 193 milyon dolarla Fransa,
l 6 milyar 686 milyon dolarla İspanya,
l 5 milyar 190 milyon dolarla Hollanda,
Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi sert şekilde vurduğu 2020'de gösterdiği yüzde 1,8'lik
büyüme performansıyla dikkatleri çeken Türkiye ekonomisi, toparlanma ivmesini bu yıl da güçlü
bir şekilde sürdürmüştür.


Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyümüştür.



Türkiye ikinci çeyrekte OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesidir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2'lik
büyüme kaydetmiştir. Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte beklentiler dahilinde baz etkisiyle
yüzde 21,7 büyüme göstermiştir. Böylece 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en
yüksek büyüme oranına ulaşılmıştır.
Geçen yıl Çin ile birlikte büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu yılın
ikinci çeyreğinde ise Birleşik Krallık'ın ardından OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci
ülkesi olmuştur (https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-ekonomisi-ikinci-ceyrekte-yuzde-217-buyudu/2352158, 2021).
2020 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında, Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ülkenin Çin
olduğu görülmektedir. 2020 döneminde ithalatta ilk sırayı Çin almıştır. Bu dönemde, Çin'den
yapılan ithalatın 10.376 milyon $ olduğu ve ikinci sırada 9.113 milyon $ ile Almanya’nın
bulunduğu görülmektedir. Aynı dönemde en fazla ihracat yapılan ülkenin 7.102 milyon $ ile
Almanya olduğu ve ikinci sırada 4.619 milyon $ ile ABD olduğu görülmektedir. Türkiye dış
ticaretinde 2020 yılının Haziran ayına gelindiğinde ihracatta ilk sırayı Almanya alırken ithalatta
ilk sırayı Çin almaktadır. Almanya'ya Haziran 2020’de yapılan ihracat 1.290 milyon $ olurken,
bu ülkeyi 1.012 milyon $ ile Birleşik Krallık takip etmektedir. Haziran ayında Çin'den yapılan
ithalat 1.935 milyon $ olurken, onu 1.527 milyon $ ile Almanya izlemektedir. (Gökmen, 2021)
AB 2020 İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin Merkez Bankası’na müdahale etmesi, kamu
sektörünü doğrudan finanse etmesi konusunu ele alarak Türkiye’nin merkez bankasının
bağımsızlığını güvenilirliğini koruması gerektiğini belirtmiştir.
AB Türkiye’yi Economi faslında para politikası, merkez bankasının temel amacı, enflasyon
hedefinin hükümetle birlikte belirlendiği fiyat istikrarını sağlamaktır. Ancak, merkez bankası son
on yılda %5'lik enflasyon hedefinden uzaklaştı ve Türkiye, raporlama döneminde hızlanan bir
trendle 2017'den bu yana çift haneli enflasyon oranı kaydetti. Artan enflasyonist baskı ve
makroekonomik dengesizliklerin kötüleşmesi üzerine merkez bankası politika faizini Ağustos
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COMMISSION Strasbourg, 19.10.2021 ).
“Uluslararası sınırların kapatıldığı süreçte, gümrük işlemlerinde ilk olarak alınan tedbirlerden
biri, başta Çin olmak üzere diğer ülkelerden yapılan ithalatlarda ürünlerin dezenfekte
işleminden geçirildikten sonra yurda girişine izin verilmesi olmuştur. Çin’den ithal edilen
ürünlerde beklemeden kaynaklanan ardiye maliyeti artışı oluşmaktadır. - Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından, diğer ülkelerden getirilen hayvanların, yolcu beraberinde veya ticari
amaçlı ülkeye girişi yasaklanmıştır. - İhraç edilmesi ön izne bağlı olan ürünler listesine; Kolonya,
dezenfektan, koruyucu maske, gözlük ve kıyafetler, tıbbi steril malzemeleri gibi ürünler
eklenmiştir. - Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kritik ürünlerin (cerrahi eldivenler,
serum ve kan verme seti, damar içi kateterler, diğer tıbbi cihazlar ) temininde gümrük
işlemlerinin daha hızla yapılabilmesi için, eşyanın varış öncesi gümrükleme kolaylığından
faydalandırılması sağlanmıştır. - Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan alkoller, oksijen
tedavisi, hava tedavisi, suni teneffüs veya diğer tedavi edici teneffüs cihazları ile çeşitli tıbbi
maskeler ithalatında alınan ek Gümrük Vergisi kaldırılmıştır. - Solunum cihazı (ventilatör),
yapay akciğer cihazı (ecmo), yapay nefes borusu (kanül), solunum cihazına bağlantı yapılması
(entübasyon) ve yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ithali ön izne bağlanmıştır (Gökmen,
2021, s. 383).
4. TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE İTHALAT VE İHRACAT ÜRÜNLERİ
Covid-19 salgını sürecinde üye ülkelerin kriz karşısındaki durumları değerlendirildiğinde
Almanya’nın en başarılı AB üyesi olduğu görülmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri
Merkel hükümetinin, Covid-19 ile mücadelede köklü bir kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün
tavsiyelerini uygulamış ve erken teşhis ile virüsün yayılmasını önlemek için çok miktarda
test yapmaya özen göstermiş olmasıdır. Bu sayede Almanya’da hafif belirtilerle hastalığı
seyreden kişiler de dâhil olmak üzere virüs taşıyan kişilerin çoğunluğu tespit edilmiş ve
gerekli önlemler alınmıştır. Bu sayede ölüm oranları istatistiklerde düşük oranda çıkmıştır
(BBC News Türkçe, 2020).
Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerinden ithal ettiği ürünlerden 2018 yılında 108,159,709 milyon
dolar, 2019 yılında 108,412,217 milyon dolar 2020 yılında 102,305,180 milyon dolar ürün ihraç
ettiği görülmektedir. Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve bunların parça ve
aksesuarlarında en yüksek değer ithal ettikleri görülmektedir.
2020 yılında ithal ettikleri ürünlerin değerinde azalma görülmektedir. Bunda Türkiye’de
üretimdeki azalmanın etkisi olduğu söylenebilir.
Tablo 3 Avrupa Birliği Ülkelerinin Türkiye’den İthal Ettiği Ürünler ve Değerleri
Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’ye İthal Ettiği Ürünler ve Değerleri
2018
Tüm ürünler

108,159,709
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2020
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Demiryolu veya tramvay vagonları
dışındaki araçlar ve bunların parça

24,099,275

22,598,582

18,344,304

11,450,550

11,962,642

11,606,167

9,064,879

9,021,406

8,797,360

6,810,433

6,915,561

6,935,457

çoğaltıcılar, 6,233,081

5,939,327

5,786,406

3,490,285

3,579,200

4,114,335

3,691,371

3,747,382

3,897,904

3,944,386

3,982,023

3,751,593

5,081,320

4,580,700

3,187,916

2,125,294

2,017,141

2,570,795

2,293,390

2,178,383

2,016,336

ve aksesuarlari

Makineler, mekanik cihazlar, nükleer
reaktörler, kazanlar; parçaları

Örme veya tığ işi giyim eşyası ve
giyim aksesuarları

Örme veya tığ işi olmayan giyim
eşyası ve giyim aksesuarları

Elektrikli makine ve teçhizat ve
bunların aksam ve parçaları; ses
kaydediciler

ve

televizyon.

Yenilebilir meyve ve kuruyemişler;
narenciye veya kavun kabuğu

Plastikler ve bunlardan mamul eşya

Demir veya çelikten eşyalar

Demir ve çelik

Tabii veya kültür inciler, kıymetli
veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli
metaller, kaplama metaller. . .

Kauçuk ve bunlardan mamul eşya
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eşya

2,058,556

2,009,876

1,916,106

1,661,445

1,598,884

1,895,608

edilen ürünler; bitümlü maddeler; 1,231,625

3,001,909

1,806,063

1,641,042

1,683,933

1,772,988

1,331,363

1,352,755

1,608,221

1,283,234

1,091,764

1,063,289

1,010,336

994,072

1,008,268

782,657

887,978

938,994

1,114,339

1,012,168

904,291

758,028

739,967

869,310

728,550

755,285

842,238

Diğer hazır tekstil ürünleri; setler;
yıpranmış

giysiler

ve

yıpranmış

tekstil ürünleri; paçavralar

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve
bunların

damıtılmasından

elde

maden. . .

Mobilya; yatak takımları, şilteler, şilte
destekleri, minderler

ve

benzeri

pelüş mobilyalar; . . .

Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler
veya bitkilerin diğer kısımlarının
müstahzarları

Bakır ve bunlardan mamul eşya

Örme veya tığ işi kumaşlar

Tuz; kükürt; toprak ve taş; sıva
malzemeleri, kireç ve çimento

Pamuk

Yenilebilir sebzeler ve bazı kökler ve
yumrular
Yan paneller
Balıklar ve kabuklular, yumuşakçalar
ve diğer suda yaşayan omurgasızlar
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Seramik ürünler

726,448

774,639

837,495

1,018,477

955,848

820,803

İnsan yapımı filamentler; suni ve
sentetik

dokumaya

elverişli

maddelerden şerit ve benzerleri

Avrupa’nın Türkiye’den İthal Ettiği Mallar
Ürrün
Value in 2018
Inorganik

kimyasallar;

Value in 2019

Value
2020

değerli

metallerin, nadir toprak metallerinin
organik veya inorganik bileşikleri, . . 812,361

843,915

820,617

900,121

814,074

804,141

720,247

686,622

731,417

621,242

713,083

727,048

563,198

606,187

657,350

406,799

429,192

597,005

590,999

581,302

588,440

.

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan,
kağıttan veya kartondan eşya
Optik,

fotoğrafik,

sinematografik,

ölçme, kontrol, hassas, tıbbi veya
cerrahi. . .

Cam ve cam eşyalar

Halılar

ve

diğer

döşemeleri

Cevherler, cüruf ve kül

Eczacılıkla ilgili ürünler

tekstil

yer
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759,863

717,324

588,172

Çeşitli adi metallerden

543,807

569,919

581,025

533,584

571,711

538,982

halatlar, halatlar ve kablolar ve 439,610

437,960

505,544

551,537

500,247

471,921

307,165

316,670

463,525

508,373

701,503

454,192

221,032

205,883

426,682

314,091

350,490

413,158

384,665

394,643

404,705

329,856

354,257

334,594

387,799

343,665

331,549

Sentetik elyaflar

Vatka,

keçe

kumaşlar;

ve

özel

dokunmamış
iplikler;

sicim,

bunlardan mamul eşya

Başka yerde belirtilmeyen mallar

Sabun,

organik

yüzey

aktif

maddeler, yıkama müstahzarları,
yağlama müstahzarları, yapay. . .

Gemiler, tekneler ve yüzen yapılar

Çeşitli kimyasal ürünler

Taş, alçı, çimento, asbest, mika
veya benzeri maddelerden ürünler

Uçucu

yağlar

ve

reçineler;

parfümeri, kozmetik veya tuvalet
müstahzarları

Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler;
çeşitli

tahıllar,

tohumlar

ve

meyveler; endüstriyel veya tıbbi. . .

kimyasalllar
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müstahzarları; pastacı ürünleri

267,308

275,854

327,034

371,859

529,830

297,644

258,034

266,763

265,096

takımı; seyahat eşyaları, el çantaları 311,999

316,848

256,960

248,839

294,039

245,298

213,971

228,054

238,102

Uçak,

uzay

aracı

ve

bunların

parçaları

Çeşitli yenilebilir müstahzarlar

Deri eşyalar; saraçlık ve koşum

ve benzeri kaplar; nesne . .

Tütün ve mamul tütün ikameleri

Ahşap ve ahşap eşyalar; odun
kömürü
Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatı

Tüm ürünler

2018

2019

Value in 2020

95,663,611

101,201,375

94,445,232

21,948,622

21,539,728

17,588,452

9,161,103

10,287,532

9,959,713

7,187,267

7,267,199

6,873,826

5,363,365

5,887,311

5,744,979

Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki
araçlar ve bunların parça ve aksesuarları

Makineler,

mekanik

cihazlar,

nükleer

reaktörler, kazanlar; parçaları

Örme veya tığ işi giyim eşyası ve giyim
aksesuarları

Elektrikli makine ve teçhizat ve bunların
aksam ve parçaları; ses kaydediciler ve
çoğaltıcılar, televizyon. . .
.
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4,706,015

5,136,553

4,927,007

2,974,973

3,483,502

3,595,625

3,558,583

3,600,286

3,485,695

2,832,659

3,205,454

3,415,504

5,221,086

4,014,927

3,224,850

2,528,724

2,452,561

2,844,595

ürünler; 2,459,562

5,054,458

2,749,858

2,012,000

2,084,986

1,984,191

2,012,682

2,034,719

1,866,438

1,410,546

1,407,191

1,767,225

destekleri, minderler ve benzeri pelüş 1,234,030

1,606,079

1,710,384

Plastikler ve bunlardan mamul eşya

Demir veya çelikten eşyalar

Yenilebilir

meyve

ve

kuruyemişler;

narenciye veya kavun kabuğu

Demir ve çelik

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı
kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kaplama
metaller. . .
.
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından

elde

edilen

bitümlü maddeler; maden. . .
Alüminyum ve bunlardan mamul eşya
Kauçuk ve bunlardan mamul eşya

Diğer hazır tekstil ürünleri; setler; yıpranmış
giysiler

ve

yıpranmış

tekstil

ürünleri;

paçavralar

Mobilya;

yatak

takımları,

şilteler,

şilte

mobilyalar
Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler veya
bitkilerin diğer kısımlarının müstahzarları

1,214,071

1,268,164

1,518,357

Örme veya tığ işi kumaşlar

1,142,761

1,142,459

1,144,593
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Gemiler, tekneler ve yüzen yapılar

1,303,654

1,132,690

1,099,404

628,144

800,335

923,964

978,267

881,770

1,053,143

966,462

865,474

598,019

642,578

750,061

628,265

663,634

742,557

835,090

764,225

736,856

İnsan yapımı filamentler; suni ve sentetik
dokumaya elverişli maddelerden şerit ve 1,028,786
benzerleri
Pamuk
Yenilebilir sebzeler ve bazı kökler ve
yumrular
Balıklar ve kabuklular, yumuşakçalar ve
diğer suda yaşayan omurgasızlar
Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan
veya kartondan eşya
Kaynak
(https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c792%7c%7c%7c25%7cTOTAL%7
c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c%7c1 Erişim Tarihi 12.10.2021). ,
2021)
Türkiye 2019 yılında Avrupa Birliği’ne 101,201,375 milyon dolar 2020 de ise 94,445,232 milyon
dolar ihracat yapmıştır. Türkiye’nin AB ye ihracatında en yüksek payı sırasıyla Demiryolu veya
tramvay vagonları dışındaki araçlar ve bunların parça ve aksesuarları Makineler, mekanik
cihazlar, nükleer reaktörler, kazanlar; parçaları Örme veya tığ işi giyim eşyası ve giyim
aksesuarları Elektrikli makine ve teçhizat ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydediciler ve
çoğaltıcılar, televizyon izlemiştir.
5 BREXİT ÖNCESİ TÜRKİYE İNGİLTERE DIŞ TİCARETİ
Türkiye-İngiltere ticaret hacmi 2018 yılında 18,6 milyar dolar ve 2019 yılında ise 16,3 milyar
dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde İngiltere’ye 5 milyar 427
milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Genel olarak tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve
elektriksiz makineler, motorlu araçlar ve parçaları, demir çelik ürünleri öne çıkmaktadır. Türkiye,
İngiltere’den ise elektrikli ve elektriksiz makine ve cihazlar, altın, demir çelik ürünleri ve ilaç
almaktadır.
Korona virüs salgını nedeniyle İngiltere’nin 2020 Nisan ve Mayıs ayı ithalat ve ihracat
rakamlarında ciddi azalma gözlenmiştir.. Bu dönemde İngiltere’nin ithalatında ihracata göre
daha keskin bir düşüş yaşandığı görülmüştür. Covid-19’un en fazla zarar verdiği otomotiv,
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belirsizlik oluşturmaya devam etmektedir (Paloğlu, 2021).
6 AB BÜTÇESİNİN GELİR KAYNAKLARI FİNANS KAYNAKLARI
AB bütçesinin gelir kaynakları finans kaynakları gümrük vergileri, üye devletlerin katma değer
vergisine (KDV) dayalı katkıları, gayri safi milli gelire (GNI) dayalı katkıları ve 1 Ocak 2021'den
itibaren, geri dönüştürülmemiş plastik ambalaj atıklarıdır. AB Covid 19 sonrası, ihracatın
azalması nedeniyle gümrük vergilerindeki düşüş üretimin azalması nedeniyle Avrupa'da
şimdiye kadar finanse edilen en büyük teşvik paketi olan 2.018 trilyon Avro ile, COVID-19
sonrası Avrupa'nın yeniden inşasına çalışmayı planlamaktadır. Daha yeşil, daha dijital ve daha
dirençli bir Avrupa için yarının belirsizliklerine bugünün gerçeklerine uygun bir Avrupa inşa etme
planlanmaktadır.

SONUÇ
2019-2021 yıllarında dünya ticaretini önemli ölçüde olumsuz etkileyen Kovid 19 salgını,
yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Pandemi Avrupa’da ilk
çeyrekte görülse Pandemi tedbirleri, neredeyse ikinci çeyreğin başlarında görülmüştür. Dünya
ortalamasında ihracattaki daralma ilk çeyrekte yüzde 6,5 iken. AB ihracatı ilk çeyrekte %5
daralmıştır
Ankara Anlaşması’ndan beri Türkiye,
Türkiye’nin AB ‘ye üyeliği için

Avrupa Birliği’ne üye olma çabası içerisindedir.

ekonomi, insan hakları, eğitim, sağlık, kültürel alanlardaki

gelişmeleri İlerleme Raporu’nda sunan AB, 2020 İlerleme Raporu’nda dış politika, bölgesel
gelişmeler, güvenlik, savunma ve sektörel konularda Türkiye’nin iç işlerine yer vererek,
Türkiye’yi birçok konuda eleştirmiş, ancak ekonomi konusunda Türkiye’nin gelişmişliğine vurgu
yapmıştır.
Dünya ticaretinde çok önemli bir rolü olan AB, üçüncü ülkelerle ticaretini arttırmış, Paris ve
Roma Antlaşmaları ile Ortak Ticaret Politikasını oluşturmuştur. Roma Antlaşması’nın 23.
Maddesi’nde topluluk mallarının serbest dolaşımı konusunda mutabakata varmıştır.
1987’de AB ‘ne tam üyelik için başvurusu olan Türkiye’ye 1999 Helsinki Zirvesi’nde adaylık
statüsü verilmiş, 2005’te

Avrupa Birliği ile müzakerelerden bu yana yayımlanan ilerleme

raporlarında, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme serüveni başlamıştır.
Katma Protokol, II. Mali Protokol le Avrupa Birliği projelerinden maddi destek alan Türkiye’ye
Covid 19 döneminde maddi destekleri kısıtlanmıştır.
Ortak Gümrük Tarifesi kotaların tekellerin kaldırılması gibi protokollere rağmen Avrupa Birliği
ile Türkiye ilişkileri yıllardır istenilen seviyeye gelememiştir.
Covid 19 sonrasında sokağa çıkma yasağı, karantina nedeniyle vatandaşların vardiyalı olarak
üretime katılması, üretimi düşürmüştür. Dış ticarette, ülkelerin izleyeceği politika dış ticareti
etkileyeceği için, uzlaşmacı yaklaşımlarla problem çözümüne gidilmelidir. Yaşlı nüfusunun
büyük bir bölümünü kaybeden AB Türkiye için ileri sürdüğü üyelik şartlarını, Yunanistan, Malta
gibi ülkelere getirmemiştir. Ddış ticarette Türkiye’den istenilen belgeler, kotalar, girişimcilerin
ticaretini olumsuz etkilemiş, Covid salgının etkilerini daha kırılgan hale getirmiştir.
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Mütabakat ile çevreci yaklaşımına devam etmekte ve ithalat yapacağı ülkenin Yeşil Mütabakat,
standardizasyon, markalaşma konularına ağırlık vermesini istemeyerek, ortak bir konsepte, bir
var oluş hikâyesi ile aynı ideada olan ülkeleri etrafında toplamıştır.
Bugün adeta Haçlı birliği mitolojisi ile birleşen AB, Türkiye ile ekonomik nedenler, insan hakları
ihlalleri bahaneleriyle AB üyeliği konusunda uzlaşmaya gitmemektedir.
Laik bir toplum olan Türkiye’yi Birlik içerisine dâhil etmeden, dostane tavırlar ile karşısına
almadan ilişkilerini yürüten AB’nin Türkiye konusunda önyargılı davranması, İlerleme
Raporları’nda Türkiye’nin içişlerine karışacak derecede eleştirilerde bulunması, birliğin tarafsız
bir kurum olmadığını göstermektedir.

Ancak ortak barışın sağlanmasında Türkiye ile AB

arasında ikili görüşmelerin karşılıklı uzlaşmasında stratejik işbirliğinde fayda vardır. Türkiye
Gümrük Birliği’ne girmesi başlangıçta ümit verici iken, Gümrük Birliği’nin beklenilen etkiyi
göstermediği, Türkiye’nin dış ticaret açığının arttığı görülmektedir. Tıpkı Covid 19 salgını
öncesinde olduğu gibi salgın sonrasında da AB teknolojik yatırımlarının Türkiye’ye yapılmadığı
görülmektedir. AB, Türkiye’nin önemli dış ticaret ortaklarından biridir. Siyasi politik ilişkilerin
zedelediği ticari ilişkilerin iyileştirilebilmesi için Türkiye’deki üreticilerin üretimlerini küresel iklim
değişikliği konusunda duyarlı,, çevre ile dost, uluslararası standartlara uygun üretim yaparak
kalite belgeleri almaları, enerji konusunda dışa bağlanmak yerine yenilenebilir enerji yatırımları,
alt yapı çalışmalarına ağırlık vermesi, rekabet hukukuna uygun sübvansiyonları azaltması,
yabancı yatırımları, turizm işletmecilerini ülkeye çekmeleri önem arz etmektedir. Türkiye’nin
döviz kurlarına yaptığı müdahale de AB’nin eleştirdiği bir konudur. Dışa bağımlı bir ülke yerine
enerjisini, hammadde, yarı işlenmiş mamulünü kendi üreten, bir Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer
uluslararası kuruluşların işbirliği yapabileceği bir ülke olma konusunda Türkiye’nin attığı
adımların hızlandırılması gerekmektedir.
Kovid-19 salgını ile başarılı şekilde mücadele veren Türkiye, Avrupa Birliği ile göçmenlere
yapılacak yardım konusunda sorunlar yaşamakta ve Avrupa’ya ulaşmak isteyen göçmen ve
sığınmacılar arasında tampon bir bölge görevi görerek Avrupa’nın göçmen krizinden en az
şekilde etkilenmesini sağlamaktadır. Dünyada en büyük sorunlardan biri olarak görülen
göçmen krizinden bir nebze de olsa kurtulmaya çalışan AB, Covid 19’u bahane ederek sınır
kapılarını kapatarak Türkiye’yi insan hakları, demokrasi ihlali gibi meselelerle eleştirmektedir.
Türkiye’nin uluslararası ticarette önemli bir sorunu olan Gümrük Birliği’ni güncelleştirmeyi
geciktiren AB, siyasi düşüncelerle, serbest dolaşım konusunda Türk işadamlarına zorluklar
yaşatmaya devam etmektedir:2021 İlerleme Raporu’nda Covid 19 salgınına rağmen 20 fasılda
Türkiye’de ilerleme sağlandığı belirtilmektedir. Covid 19 sonrası uluslararası yardım paketlerini
projeleri desteklemeyi kabul etmeyen AB, kendi üyeleri için bile, destekleyici birleştirici bir rol
üstlenmeyerek sözde bir birlik olduğunu göstermiştir.
İngiltere’nin üyelikten kendi isteği ile çıkması, diğer üyelerin Birliğe olan inancını zedelese de
AB, Fransa Almanya, İtalya gibi geçmişte birbiri ile savaşmış ülkelerin ticari kaygılarla bir araya
geldiği, Covid 19 salgını döneminde daha belirgin bir şekilde görülmüştür. Amerika, Çin, Rusya
karşısında birleşerek güçlü görünmeyi ilke edinen Avrupa’nın Türkiye gibi genç nüfuslu ülke ile
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gümrük vergileri ile dış ticaret ortağı yapmak yerine Ab ne üyelik konusunda örtülü savaşmayı
yeğlemektedir.
Tüm bu engellemelere rağmen uluslararası ticarette Türkiye, üçüncü ülkelerle ticaret yapmakla
birlikte refah artışını sağlamayı, ödemeler dengesini kurmayı, ekonomik bütünleşmeyi
sağlayarak AB ile iyi ilişkiler kurarak dış ticaret açığını kapatmayı ve uluslararası rekabette söz
sahibi olmayı, serbest Pazar ekonomisinde yer edinmeyi hedeflemiştir.
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COVID-19
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HAZIRLADIĞI KAMU SPOTLARININ ANALİZİ
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Özet
Reklamlar hayatımızın önemli bir iletişim unsuru haline gelmiştir. Bilim ve teknolojideki atılım
sanayileşmeyi ve kitlesel üretimi arttırmıştır. Tüm bu gelişmelerden payını alan medya; insanların haber
ve bilgi ihtiyacını karşılamanın yanında, ürün ve hizmetleri tanıtarak pazarlama iletişiminin önemli bir
unsuru haline gelmiştir.
İnsanların adeta haber, bilgi ve mesaj bombardımanına tutulduğu günümüzde, büyük bir emek sonucu
oluşturulan ve yayımlanan reklamların izlenmesi ve harcanan paranın boşa gitmemesi reklamverenlerin
en büyük beklentisidir. Reklamcılar, yaptıkları çalışmaların ve mesajlarının etkili olabilmesi için sürekli
arayış içindedirler. Bu nedenle reklamlarda içerik oluşturulurken önemli bir reklam stratejisi olan çekicilik
unsurlarına da sıklıkla yer verilmektedir. Bu çalışmada çekicilik unsurları üzerinde durulmuş ve özellikle
de korku çekiciliğine yoğunlaşılmıştır. Sağlık bakanlığının Covid-19 pandemisi nedeniyle hazırlattığı kamu
spotları analiz edilmiş ve bu spotlarda en çok korku çekiciliğine yer verildiği ayrıca yine korku çekiciliği ve
ünlü stratejisi gibi unsurların yine bir arada kullanıldığı görülmüştür.

Anahtar sözcükler: Reklamcılık, Reklam Çekiciliği, Korku Çekiciliği, Kamu Spotu, Sağlık
iletişimi, Covid-19.

ANALYSIS OF PUBLIC SPOTS PREPARED BY THE MINISTRY OF HEALTH IN THE
COVID-19 PANDEMIC
Abstract
Advertising has become an important communication element of our lives. The breakthrough in science
and technology has increased industrialization and mass production. The media, which has its share of
all these developments; In addition to meeting people's news and information needs, it has become an
important element of marketing communication by promoting products and services.
In today's world where people are almost bombarded with news, information and messages, it is the
biggest expectation of the advertisers to watch the advertisements created and published as a result of a
great effort and not to waste the money spent. Advertisers are constantly in search of their work and
messages to be effective. For this reason, appeals elements, which are an important advertising strategy,
are frequently included while creating content in advertisements. In this study, the elements of
attractiveness were emphasized and especially focused on the fear appeals. The public service
advertisements prepared by the Ministry of Health due to the Covid-19 pandemic were analyzed and it
was seen that the most feared appeals was used in these advertisements, and also elements such as
fear appeals and celebrity strategy were used together.

Keywords: Advertising, Advertising Appeals, Fear Appeal, Public Spot, Health Communication
GİRİŞ
İnsanlığın yaşam evresinde yazının ve daha sonra matbaanın icat edilmesiyle önemli
gelişmeler yaşanmaya başlamış, bu sayede okuma oranının ve eğitim seviyesinin
yükselmesiyle insanlar daha üretken hale gelmiştir. İnsanlığın göçebe ve tarım toplumu tipinden
sanayi toplumuna geçmesi bilimsel ve teknik gelişmelere neden olmuştur. Kuşkusuz sanayi
devrimi bilimsel ve teknik gelişmelerin yanında insanların kentlere göçmesi de özellikle kitlesel
üretimin ve tüketimin artmasında büyük rol oynamıştır.
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ve televizyonun gelişmesine sebebiyet vermiştir. Üretilen mal ve hizmetlerin kitlelere
duyurulmasında önemli rol oynayan kitle iletişim araçlarının en önemli gelir kaynağı da
reklamlar olmuştur. Kısa zamanda sayıları hızla artan reklam mecraları ve reklamlar nedeniyle
reklamların okunması, dinlenilmesi ve izlenilmesi yani hedef kitleye ulaşmasındaki engeller,
reklamcıların ve reklam verenlerin en büyük sorunu haline gelmiştir. Reklamcılıktaki temel
amaç ürün, hizmet veya düşünceyi hedef kitleye ulaştırmak ve satışla sonuçlandırabilmektir.
Bunun içinde reklam mesajları ilgi çekmeli, beğenilmeli ve öncelikle de ikna edici olmalıdır.
Reklam çok pahalı bir iletişim unsuru olduğu için, reklam mesajı, kısa sürede ve etkili bir şekilde
hedef kitlesine ulaşabilmenin yanında ürün, marka ve hizmetin akılda kalıcı olmasına da imkan
sağlamalıdır.
Yoğun bir rekabetin yaşandığım mal ve hizmet piyasalarında, başarılı bir reklam kampanyası
yürüten firmalar rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağlayabilmektedirler. Başarılı bir reklam
için farklı reklam stratejileri kullanılmaktadır. Bunlardan en çok tercih edilenler arasında: mizah,
duygusal yaklaşım, ünlü kullanımı, animasyon (canlandıma), korku ve endişe çekiciliği, uzman
kişi kullanımı, cinsellik ve rasyonellik gibi yaklaşımlar sayılabilir. Yine başarılı bir reklam için,
ürün ve hizmete en uygun yaklaşım seçiminin yanı sıra hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerini
de iyi analiz etmek oldukça önemlidir.
Ülkemizde de gösterilen kapitalimin kalesi Amerika Birleşik Devletlerindeki reklam dünyasını
anlatan başarılı dizi “Mad Men”de baş karakter Don Draper "Reklamcılık tek bir şeye dayanır:
mutluluk. Ve mutluluğun ne olduğunu biliyor musun? Mutluluk yeni bir arabanın kokusudur.
Korkudan uzakta olmaktır” derken reklamların olumlu mesajlarla yüklü olması gerektiğine vurgu
yapmaktadır. Reklamlarda mutluluk teması esas olmakla birlikte, bazı reklam ve özellikle de
sosyal reklam, kamu spotu çalışmalarında özellikle korku ve korku çekiciliği öğesi, hedef kitlede
istenilen yönde davranış ve tutum değişikliği oluşturma yönünden oldukça etkili olduğu için
sıklıkla tercih edilmektedir.
Reklam Ve Çekicilik
Reklam; tüketici konumunda bulunan bireylerde ele alınan ürün, mal veya hizmete karşı olumlu
bir tutum oluşturabilmek amacıyla mesajların hazırlanması ve bu mesajların ücretli olarak çeşitli
iletişim kanalları aracılığıyla hedef kitlelere ulaştırılmasıdır. Gazete, televizyon, dergi vb. gibi
iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilen reklam oluşturma sürecinin en temel amacı ele
alınan mal ve hizmet hakkında tüketiciyi bilgilendirerek, satın alma faaliyetini kolaylaştırmaktır
(Toruk, 2005: 25).
Türkçeye, Fransızca “reclame” sözcüğünden geçmiş olan reklam, Amerikan Pazarlama
Birliği’ne göre “herhangi bir ürünün, hizmetin ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bedelin kim
tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım
eylemleri” şeklinde tanımlanmaktadır (Tenekecioğlu, 1983:84).
Tüketici ve alıcı konumunda bulunan kişiler üzerinde pozitif etki yaratmak için oluşturulan ve bir
iletişim faaliyeti olan reklamın amaçları şu şekilde sıralanabilir; Bilgi Vermek: Reklam faaliyetine
konu olan mal ya da hizmet ile ilgili yaşanan gelişmeler veya devam eden çalışmalar hakkında
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farklılıklarına vurgu yaparak olumlu bir izlenim oluşturmak ve hedef kitleyi oluşturan bireylerin
satın alma davranışını gerçekleştirmelerini sağlamak. Hatırlatmak: Satın alma davranışına ikna
edilen tüketicilerin zihinlerinde kalıcı hale gelmek ve satın alma davranışına süreklilik
kazandırmak. Pekiştirmek: Satın alma faaliyetini gerçekleştiren bireyleri tercihlerinin doğru
olduğuna inandırmak. Marka İçin Farkındalık Oluşturmak: Ele alınan mal veya hizmet hakkında
hedef kitleyi oluşturan bireylerin olumlu düşüncelere sahip olmasını sağlamak ve varsa
olumsuz düşünceleri olumlu hale getirebilmek. Marka Bilinirliğini Arttırmak: Ürün veya hizmet
hakkında bireyleri bilgilendirerek, marka ile hedef kitle arasında iletişim oluşmasını sağlamak.
Bilindiği gibi mesaj yaratıcılarının gerek reklamlar aracılığıyla gerekse halkla ilişkiler,
sponsorluk, kamu spotu, promosyon gibi yöntemler aracılığıyla hedef kitleleriyle iletişim
kurarken onları ikna etmek amacıyla çok fazla sayıda çekicilikten yararlandığı dile getirilebilir.
Kendilerini farklılaştırarak dikkat çekmeye çalışanların hedef kitleleriyle iletişim kurarken de
rakiplerinden kendilerini farklılaştıracak çekicilikleri kullanmaktadırlar.
İletişimde en çok karşımıza çıkan kavramlardan biri olan korku çekiciliği özellikle reklam ve
kamu spotlarının oldukça öncelikle tercih edilmektedir. Korku çekiciliği alıcıyı ikna etme
şekillerinden biridir ve alıcının sağlığı, yaşamı, malı vb. ile ilgili değerlerinin tehdit altında
olduğuna dair uyarı içeren, ikna edici mesajlar olarak tanımlanabilmektedir. Bu ikna yönteminin
temel amacı, korku çekiciliğini oluşturan sözlü ya da sözsüz materyallerle alıcının korkularını
tetikleyerek, tutum ya da davranışlarda değişiklik yaratmaktır. İngilizcede bu terim ‘tehdit
çekiciliği’ ya da ‘korku kaynaklı iletişim’ olarak da kullanılabilmektedir (Jürgen ve Jürgen,
2000:23).
Korku, kelime olarak kaygıyı ve genellikle cesaret kaybını ifade eder. Korku: tehlikenin farkında
olmanın neden olduğu hoş olmayan bir duygu ve korkma hissidir. Tehlike beklentisi veya
farkındalığından kaynaklanan nahoş, genellikle güçlü bir duygu, tehlikenin varlığında veya
beklentisinde acı verici ajitasyon anlamına gelir. Ayrıca çok güçlü bir şeye duyulan saygı ve
merak duygusu (Tanrı korkusu) olarak açıklanabilmektedir (merriam-webster. 2021).
Korku çekiciliği, Kim Witte (1992, 1994) tarafından “kişisel olarak ilgili ve önemli bir tehdidi
betimleyerek korku uyandıran ikna edici mesajlar ve ardından tehdidi caydırmak için
uygulanabilir önerilerin bir açıklaması” olarak tanımlanmaktadır (Gore, Madhavan, Curry,
McClurg ve diğerleri, 1998: 34). Önerme, bireyin iyiliğine yönelik, onu harekete geçmeye motive
eden bir tehdide dayanmalıdır. Korku çekiciliği üç ana kavramdan oluşur: korku, tehdit ve
algılanan etkinlik. “Korku, genellikle yüksek fizyolojik uyarılmanın eşlik ettiği olumsuz değerli bir
duygudur. Tehdit, mesaj alıcılarında bazı olumsuz durumlara veya sonuçlara karşı duyarlı
olduklarına dair bir algı yaratan harici bir uyarandır. Algılanan etkinlik ise, bir kişinin mesaj
tavsiyelerinin uygulanabileceğine ve mesajda gösterilen tehdidi etkili bir şekilde azaltacağına
dair inancıdır.” (Gore ve diğerleri, 1998, 36)
Korku çekiciliği, bir reklamın yönlendirildiği güdüdür. Amacı, izleyiciyi reklamveren tarafından
belirlenen bir hedefe taşımaktır. Korku çekiciliği, örneğin ürünlerin, hizmetlerin, sosyal
nedenlerin ve fikirlerin pazarlanması gibi birçok pazarlama iletişiminde yaygın olarak
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destekleyin, öğrenin vb.), bazı korkunç sonuçlar ortaya çıkacaktır” (Glascoff, 2000, 35). Böylece
reklamcılar ürünü kullanmamanın olumsuz sonuçlarını veya güvenli olmayan davranışlarda
bulunmanın olumsuz sonuçlarını belirleyerek korkuyu harekete geçirirler. Bununla birlikte,
genel olarak korku çekicilikleri, reklam ilgisini, katılımı, hatırlamayı ve ikna ediciliği artırmada
etkilidir. Reklam verenler, reklamın ilgisini ve ikna ediciliğini artırdığını keşfetmeleriyle birlikte
korku çekiciliğinin popülaritesi artmıştır (LaTour, Snipes ve Bliss, 1996). Ayrıca yapılan reklam
araştırmalarındaki bulgular, bireylerin “korku tasvir eden reklamları sıcak veya iyimser
reklamlardan veya duygusal içeriği olmayan reklamlardan daha iyi hatırladıklarını ve daha sık
hatırladıklarını” göstermektedir (Snipes, LaTour ve Bliss, 1999, 273).
Korku çekiciliği birçok ürün, hizmet, fikir ve amaç için kullanılmıştır. Bazı örnekler arasında
sigara içme, diş hijyeni, kişisel güvenlik, hamilelik uyarıları, çocuk istismarı, AIDS önleme,
güvenli sürüş uygulamaları, sigorta, finansal güvenlik, güneşe maruz kalma, iklim değişikliği,
gıda katkı maddeleri, sosyal utanç, motosiklet kaskları, uyuşturucu karşıtlığı suiistimal, aşılama,
duman dedektörleri, cep telefonları, güvenli seks, stres ve düzenli sağlık muayeneleri
sayılabilir. Korku çekiciliğine yönelik özel ticari reklamlara örnek olarak Michelin lastikleri ve
bebek ve Bayer’in aspirin ilacını kullanarak kalp krizi önleme verilebilir (Williams, 2012:3).
Korku çekiciliği kullanıldığında alıcı ne kadar korkutulursa, o kadar kolay harekete geçilir, gibi
doğru orantılı bir etki sonuç artışı düşünülmektedir. Ancak korkutma şiddetinin arttırılmasının
bir noktaya kadar inanma ve harekete geçmeye olumlu etkisi bulunmaktadır. Bir noktadan
sonra bu olumlu etki bozulmaktadır ve aksi yönde davranışlar gözlemlenebilmektedir (Türkkan,
2004:138).
Reklamlarda korku çekiciliği yönteminin iki farklı kullanımı söz konusudur. Yöntemin ilk kullanım
şekli daha çok kamu spotlarında tercih edilmektedir. Burada bireyler için tehdit oluşturan
alışkanlıklar, kullanımlar vurgulanarak bunlardan vazgeçilmesi gerekliliği vurgulanmakta ve bu
gerekliliğin yerine getirilmemesi durumunda ise yaşanılabilecek olumsuzluklar anlatılmaktadır.
Temel amaç ise bireyleri korku duygusuna maruz bırakarak söz konusu tutum ve davranıştan
vazgeçirmektir. Korku çekiciliğinin ikinci kullanım şekli ise reklamcılık faaliyetlerinde tercih
edilmektedir. Reklamlarda hedef kitlenin satın alma faaliyetlerine ikna edilmesi için korku
ögesinden yararlanılmaktadır. Söz konusu tekniğin kullanıldığı reklamlarda ele alınan mal veya
hizmetin satın alınmaması durumunda kişilerin sürekli olarak olumsuz durumlara maruz
kalacağı, ait olduğu toplumsal grup tarafından dışlanacağı

düşüncesi dayatılmaya

çalışılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu reklamlar aracılığıyla bireyler sürekli huzursuzluk ve
korku duygusuna maruz bırakılmakta bu duygulardan kurtulmanın yolu olarak ise ürünlerin
satın alınması gerekliliği vurgulanmaktadır (Burç vd., 2021:672).
Korku çekiciliği teorisi ve literatürünün mevcut durumu ile ilgili olarak şu şekilde genellemeler
yapılmaktadır. “İnsanlar korku hissettiklerinde korkuyu, tehdidi veya tehlikeyi azaltmak için
motive olurlar. Korku çağrıları korku üzerine kuruludur. Yani, bir ürünü kullanmamanın olumsuz
sonuçlarını veya güvenli olmayan davranışlarda bulunmanın olumsuz sonuçlarını tanımlarlar.
Korku çekiciliklerinin kullanılması, genel olarak, hedef kitlede potansiyel olarak sıkıntıya neden
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çağrısından ne kadar korkarsa, olumlu önleyici eylemde bulunma olasılığı o kadar yüksektir.
Genellikle, korku yoğunluğu ile hedef kitledeki değişim arasında eğrisel bir ilişki vardır. Korku
çok düşükse, tanınmayabilir. Çok yüksek bir eşiğe ulaşırsa, birey inkar ve kaçınmaya girebilir.
Gerilim çok yükseldiğinde, korku çekiciliği daha az etkili hale gelir. Yani yüksek gerilim, enerji
tükenmesine ve olumsuz ruh haline yol açar. Korku çekiciliğinin etkinliği aynı zamanda bireyin
özelliklerine, diline, kültürel yönelimine, değişim aşamasına, tutumlarına ve hedeflerine de
bağlıdır. Yine yaş, cinsiyet, ırk ve eğitim gibi demografik unsurlar çekiciliğinin etkinliğini etkiler”
(Williams, 2012:14-15). Hyman ve Tansey (1990)’da yüksek düzeyde korku çekiciliği kullanan
kampanyaların, düşman olma veya depresyona girme gibi aşırı duygusal tepkiler uyandırma
eğiliminde olduğunu tespit etmiştir.
Kamu Spotlarının Sağlık İletişiminde Kullanılması
Amerika’daki Federal İletişim Komisyonu (Federal Communications Commission), kısa adı
PSA olan (Public Service Advertising) kamu hizmeti reklamcılığını medya tarafından ücret
alınmadan yapılan federal, eyalet veya yerel yönetimlerin yanında yine kar amacı gütmeyen ve
kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşların programlarını, faaliyetlerini veya hizmetlerini
tanıtan, rutin hava durumları ve reklam ilanlarının dışında toplumun çıkarlarına hizmet ettiği
kabul edilen herhangi bir duyuru olarak tanımlamaktadır.
Günümüzün modern reklam mesajlarına oldukça yakın tarzda yapılan kamu spotlarını ilk
kullanan ABD hükümeti olmuştur. Amerika İç Savaşı (Kuzey-Güney) sırasında hükümet,
ücretsiz olarak yayınlanan gazete ilanları aracılığıyla tahvil satarak, Kuzey devletlerinin savaşı
kazanabilmesi için büyük miktarda bir parasal kaynak sağlamıştır. Tahvil satmaya yönelik kamu
spotlarının başarısı “reklamın neler yapabileceğini” göstererek kabartma tozu, sabun ve
demiryolu seyahati gibi ürün ve hizmetlerin ilk ulusal reklam kampanyalarına yol açarak, ticari
reklam endüstrisinin doğmasına da neden olmuştur (psaresearch.com).
Kamu spotları, 1920’li yıllarda ABD’de önce sinema daha sonra radyo ve televizyon
yayıncılığında yerini almıştır. I. ve II. Dünya Savaşları sırasında, Amerikan halkının savaşa
desteğini artırmak amacıyla, basılı medyada (gazete, dergi) ve görsel afiş şeklinde dış
mekanlarda sergilenmenin yanı sıra özellikle de radyo yayınlarında yoğun bir şekilde
kullanılmıştır (Newcomb, Encyclopedia of Television, 2013: 1849). Bu yayınlar kamu spotlarının
ilk örnekleri arasında sayılmaktadır.
Sağlık iletişimi kampanyaları, sağlığın geliştirilmesinin temel parçası, toplumu sağlık
konularında bilinçlendirme ve hastalığı önleme çabalarıdır. Sağlık davranışlarını, sağlık
hakkındaki tavırlar ve inançlar ve veya sağlık davranışlarına vesile olan sosyal ve çevresel
koşullar, bir sağlık problemi veya problemleri nedeniyle risk altında olan bireyleri
bilinçlendirmeye, değiştirmeye çalışan sistematik bir çaba olarak tanımlanabilir. Buna karşın,
sağlık içerikli kampanyalarla ilgili araştırma sonuçlarına göre, kampanyaların birçoğunun
hedeflenen sağlık davranışlarını geliştirerek değiştirmede kısıtlı bir başarıya sahip olduğunu
göstermektedir (Wright vd., 2008, 233).
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alan “sigara öldürür!” ifadesidir. Zamanla bu yazılı ifadenin tiryaki üzerinde fazlaca bir etkisi
kalmadığı ortaya çıkınca, hasta yatağında oksijenle nefes alan insan resimleri ve çürümüş
akciğer fotoğrafları sigara paketleri üzerine konulmuştur. İnsanların bu duruma düşmemeleri
için yazılı ifadeden çok görsellikle anlatımın, daha ikna edici ve caydırıcı olduğu görülmüştür.
Covid-19 Pandemisi
Çin’in Wuhan kentinde başlayan salgın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de
pandemi ilan edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat'ta koronavirüs kaynaklı hastalığa
Covid-19 adını vermiştir. WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un
"korona"nın co'su, "virüs"ün vi'si ve hastalık kelimesinin İngilizcesi "disease" sözcüğünün
d'sinden türetildiğini ifade etmiştir (BBC, 2020). 19 rakamı ise, hastalığın ilk görüldüğü yıl olan
2019’un son iki rakamından gelmektedir.
Pandemi, geniş bir coğrafi alanda birden çok ülke veya kıtada meydana gelen ve tipik olarak
nüfusun önemli bir bölümünü etkileyen bir hastalık salgını olarak ifade edilmektedir. Dünya
genelinde 20. yüzyılın başından beri bir dizi pandemi görülmüştür: 2009'un H1N1 salgını,
1918/19 İspanyol gribi (İspanya'da ortaya çıkmadı), 1957 ve 1968'deki grip salgınlar sayılabilir.
Bunlardan en etkili olanı, İspanyol gribi olarak isimlendirilen salgında ise belki 100 milyon
insanın

hayatını

kaybettiği

iddia

edilmektedir

(https://www.merriam-

webster.com/dictionary/pandemic). Türkiye’de ise ilk Covid-19 vakası henüz bildirilmeden Çin,
İran, Irak, İtalya ve Güney Kore gibi ülkelere ulaşım noktasında kısıtlamalara gidilmiş, sınır
kapıları kapatılmıştır.
11 Mart 2020’de resmi olarak 1 vaka tespit edilmesiyle 16 Mart itibariyle Yüksek Öğretim
Kurumu’na bağlı Üniversitelerle birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar da tatil edilmiş ve
dönem sonuna kadar okullar açılamamıştır. Okulların açılarak yüz yüze eğitime başlanması
2021 yılı Eylül ayına kadar mümkün olamamıştır. Türkiye’de salgının hızını düşürmek ve sağlık
sektörünün çökmesini önlemek amacıyla Mayıs ayının sonuna kadar tiyatro, sinema, cafe,
restaurant gibi yerlerin kapatılması, film ve dizi setlerinin ertelenmesi, çalışma düzeninde
değişiklikler yapılması, hafta sonu sokağa çıkma yasakları, pazar yerlerinin kapatılması, belirli
yaş grubundaki kişilere sokağa çıkma yasakları, şehirlerarası ulaşımın yasaklanması veya belli
izinlere bağlı olarak yapılabilmesi gibi farklı önlemler alınmıştır. İnsanların evlere hapsolmasına
neden olan salgın bir yandan da insanların gündelik hayatındaki işlerini aksatmamak adına
dijital mecralara yönelimin artışını da beraberinde getirmiştir. Eğitimler, toplantılar, seminerler,
konferanslar ve yüz yüze yapılan pek çok etkinlik online şekilde yapılmaya başlanmıştır (Toruk
& Kocaman, 2020:43).
Çin’de ortaya çıkan ve hemen hemen dünyanın her köşesine yayılan bu virüsün dünyada
etkilediği (hastalığa yakalanan) kişi sayısı 110 milyona yaklaşırken, virüs 2 milyon 424 bin
kişinin sebep olmuştur. Ülkemizde ise ilk Korona vakası 09 Mart 2020’de görülmüş olmasına
rağmen maalesef 20 ay bile olmadan Dünyada 250 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve ölüm
sayısı 5 milyon 65 bini aşmıştır. Türkiye’de ise vaka sayısı 8 milyon 232 bine, ölüm sayısı ise
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nedeniyle ölenlerin sayısı 775 bini geçmiştir (Worldometers, 08.11. 2021).
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı koranavirüse karşı vatandaşları uyarıcı basılı, işitsel ve
görsel pek çok kamu spotu hazırlamış ve bunlar başta kitle iletişim araçları ve yaşam
alanlarımız olmak üzere her tür ortamda görünür olmuştur. Bu çalışma bakanlığın koranavirüse
karşı video

tarzındaki

kamu spotu çalışmalarıyla sınırlıdır.

Kamu spot

filmlerinin

göstergebilimsel analizini yapmaktaki amaç tüm dünyayı etkileyen ve adeta global bir çöküşe,
kapanışa neden olan bu pandeminin kamu spotlarında ne şekilde işlendiği ve gibi korunma
mesajları vermeye çalışması yönünden önemlidir.

YÖNTEM
Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ve kendi resmî sitesinde yer alan ve hemen
hemen bütün ortamlarda karşımıza çıkan video çalışmalarının analizi için göstergebilim
yöntemi kullanılmıştır.
Göstergebilim en kısa ve genel tanımıyla gösterge ve gösterge dizgelerini inceleyen bilim
dalıdır. “Gösterge, bir kavramla işitim imgesinin birleşmesidir. İşitim imgesi göstergenin ses
yapısı, kavram ise anlamsal içeriğidir” (Guiraud, 1994, s.8). “Gösterge, genel olarak, kendi
dışında bir şeyi temsil eden ve dolayısıyla bu temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan
her çeşit biçim, nesne, olgu vb. olarak tanımlanır. Bu açıdan sözcükler, simgeler, işaretler vb.
gösterge olarak kabul edilir” (Rifat, 2009:11). Söz konusu yöntemde ele alınan mesaj gösterge,
gösteren ve gösterilen isimleri ile üç farklı boyuta sahiptir. Oluşturulan mesaja maruz kalan
herkes tarafından ilk karşılaşmada anlamlandırılan boyut gösteren (düz anlam) olarak
adlandırılırken, mesaj ile asıl verilmek istenilen anlamın gizlendiği boyut ise gösterilen (yan
anlam) olarak adlandırılmaktadır (İmik Tanyıldızı & Soyal, 2021:214-215).
BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 Salgınına yönelik olarak oluşturulan COVID-19
Bilgilendirme Platformunda yer alan “Yoğun Bakım”, “Maske, Mesafe, Temizlik. Şimdi
Tedbirlerde Birlik Olma Zamanı”, “Bu Üç Tedbirde Birleşelim” isimli kamu spotları
göstergebilimsel analiz yöntemi ile ele alınmıştır.
Kamu Spotu Adı: “Yoğun Bakım”, Yakın Çevre, Tarih:11 Kasım 2020, Süre: 58 Saniye
Kamu spotunda insan göstergesi olarak bir tane orta yaşlı kadın, bir tane orta yaşlı erkek, bir
tane sağlık çalışanı erkek, bir tane sağlık çalışanı kadın olmak üzere toplamda 16 kişi vardır.
Bu kişilerin 6’sı kadın 10 tanesi ise erkektir. Erkek hasta sayısının daha fazla olması noktasında
hastalık konusunda kadın bireylerin daha dikkatli olduğu çıkarımı yapılabilir. Her yaş grubundan
kişilerin kamu spotunun bölümlerinde yer almış olması hastalığın her yaş grubu için tehlike
oluşturduğu mesajını vermektedir. Çünkü virüs salgınının ilk başladığı zamanlarda hastalığın
yaşlılar için daha tehlikeli olduğuna yönelik yaygın bir inanç vardı.
Kamu spotunda verilmek istenilen en önemli mesajlardan birisi kurallara uymayıp, tedbirli
davranmayan kişinin çevresindeki insanlar için de tehlike oluşturabilecek olması ve kişilerin
sevdiklerinin sağlığı için onlardan uzak durmaları gerektiğidir. Kamu spotuna ait bölümlerde söz
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zamanda insanların yanında olmak onlardan uzak kalmakmış. Anladım. Çok acı şekilde”, “Beş
dakika kazanmak için sağlığımı kaybetmeyi nasıl göze aldım”, “Ben ki aylarca kendimi tutup
aylarca evden çıkmadım. Ama bir seni tutamadım”, “Üstelik eşime, canım yavruma da
bulaştırmış olabilirim”, “Yok ona ayıp olur yok bu gönül koyar derken bir de baktık neredeyse
anlı şanlı düğün yapıyoruz. Virüse davetiye çıkardığımızı bilemedik”, “Hatalarımın bedelini
başkaları da ödeyecek. Bir kişi bile benim yüzümden sevdiğini kaybederse”, “Ben kimlere
bulaştırdım acaba? Ah! Annem. Kronik astımı var”, “Yok ben maske takamam, yok nefesim
daralıyor. Sen misin zora gelemeyen. Al işte şimdi tek bir nefes alamıyorsun makinesiz”. Yine
aynı şekilde tedbirlere uyulmaması durumunda yaşanabilecek zor durumlar ise: “Artık kendi
kendime nefes alabilmek istiyorum. Şöyle doya doya. Maske ile nefes almak ne kadar kolaymış
bunun yanında”, “Koku bile alamıyorum şimdi”, “Ne dayanılmaz bir ağrı. Kemiklerim patlayacak
sanki”,

“Şimdi

buradaki

en

ağır

hastayım.

Göğsümdeki

sıkışma

dayanılmaz.

Ya

yenemezsem?”, “Şimdi yerimden kalkacak gücüm yok. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum”
hasta kişilerin açıklamaları üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır. Yaşanılabilecek olan sağlıkla
ilgili sıkıntılar kişilerin zor nefes aldığı görüntülerle ve hemen hemen tüm bölümlerde takılan
oksijen maskeleri ile de gösterilmeye çalışılmıştır. Dış ses tarafından aktarılan “BUGÜN ESKİ
NORMALLERİMİZE MESAFE KOYMAZSAK YARIN SEVDİKLERİMİZLE ARAMIZA HİÇ
KAPANMAYACAK MESAFELER GİREBİLİR” sözü ile kişilerin salgın sürecinde gerekli
tedbirleri uygulamamaları durumunda hem kişilerin kendilerinin hem de yakınlarının yaşamını
yitirebileceği böylelikle istenilmeyen ayrılıklara sebep olunabileceği anlatılmaya çalışılmıştır.
Kamu spotunun 4. ve 5. bölümlerinde hasta olan genç sağlık çalışanları yer almaktadır. Söz
konusu bölümlerde bireylerin tedbirsiz davranmaları, yaşanılan süreçte yoğun bir şekilde
çalışıp, büyük fedakârlıklarda bulunan sağlık çalışanlarını da etkileyebilecekleri onların
hayatlarını da tehlikeye düşürebilecekleri gösterilmiştir. Ayrıca bölümlerde dış ses tarafından
yapılan açıklamanın değiştiği de görülmektedir. 4 ve 5. bölümlerde yapılan açıklama şu
şekildedir: “Eski normallerimize mesafe koyduğumuzda sadece kendimizi değil temas ettiğimiz
herkesi korumuş oluruz”.

Dolayısıyla değişen açıklama ile Sosyal mesafenin, tedbirlere

uymanın önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Yine farklı bölümlerde net görüntüsü olmayan
sağlık çalışanları yer almaktadır. Bu şekilde yaşanılan sangın süresinde sağlık çalışanlarının
görünmez birer kahraman olduğu mesajı verilmektedir.
Kamu spotuna ait tüm bölümlerde Sağlık Bakanlığı’na ait olan amblem ekrana gelesiye kadar
EKG MONİTÖRÜNE AİT OLAN KALP RİTİM SESİ duyulmaktadır. Söz konusu ses insan
üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Ritim sesi sırasında olumsuzluk, çaresizlik, ölüm duyguları
çağrıştırılmakta, dikkat edilmemesi durumunda yaşanılabilecek olan durumların alt mesajı
verildiği görülmektedir. Yine kamu spotunun tüm bölümlerinde Sağlık Bakanlığı’na ait olan
amblem ekrana geldikten sonra ise EKG MONİTÖRÜNE AİT OLAN KALP RİTİM SESİ
kesilmekte, ölümü çağrıştıran gerilim sesi bilgilendirme yazısı ekrana gelesiye kadar
duyulmaktadır.
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kendinizi izole etmeniz virüsün çevrenize yayılmasını engelleyecek, sağlık ekiplerimizin
yönlendirmesi doğrultusunda tedaviye ne kadar erken başlarsanız hastalık o kadar hafif
seyredecek ve daha ağır durumlardan korunmuş olacaksınız” virüsten korunma yolları ile ilgili
bilgiler mavi fon üzerine beyaz renk ile yazılmıştır. Söz konusu renklerin seçimi ve aktarılan
bilgilendirme yazısı ile gereken tedbirlere uyulması halinde insanların huzur, mutluluk vb. gibi
duyguları tekrar yaşayarak, eski özgür hayatlarına dönebileceklerinin mesajı verilmiştir. Kamu
spotu bölümlerinde kullanılan Sağlık Bakanlığı ambleminde bir asa, iki tane yılan, kanat ve 16
tane yıldız vardır. Logoyu çerçeveleyen 16 tane olan yıldız tarihteki büyük Türk
imparatorluklarını, yılan sağlık, edebi yaşam, hekimliği, asa yaşam ve gücü temsil ederken
kanatlar ise hızlı ve koruyucu (kol kanat germek) olmayı temsil etmektedir. Hız ile hastanın hızlı
bir şekilde imdadına koşulması kastedilmektedir. Sağlık
Tablo 1. “Yoğun Bakım” İsimli Kamu Spotunun Göstergebilimsel Çözümlemesi
GÖSTERGE
İNSAN

GÖSTEREN (DÜZ ANLAM)

GÖSTERİLEN (YAN ANLAM)

ORTA YAŞLI KADIN, GENÇ KADIN

COVID-19 İSİMLİ VİRÜSÜN YAŞ

(4), GENÇ ERKEK (8), SAĞLIK

AYRIMI

ÇALIŞANI

AYRIMI YAPMAKSIZIN HERKES

ERKEK,

SAĞLIK

ÇALIŞANI KADIN, ORTA YAŞLI

OLMADAN

MESLEK

İÇİN TEHDİT OLUŞTURDUĞU

ERKEK
MEKÂN

NESNE

HASTAHANE

HASTALIK, ÜMİTSİZLİK, ÖLÜM

1-EKG MONİTÖRÜ

ÇARESİZLİK, ÖLÜM

2-OKSİJEN MASKESİ
1-EKG MONİTÖRÜNE AİT OLAN

SES

GERİLİM, KARAMSARLIK, ENDİŞE

KALP RİTİM SESİ
2-GERİLİM SESİ
1.SİYAH

AĞIRLIK,

GÜÇ,

TUTKU,

HIRS,

HÜZÜN, MATEM, ÖLÜM
2. MAVİ

KURTARICI,
SAKİNLEŞTİRİCİ,
BELİRLEYİCİ,

RENK

PROFESYONELLİK,

ÖZGÜRLÜK,
MODERNLİK,
HUZUR,
BARIŞ,

HİJYEN, İLETİŞİM, VERİMLİLİK
YENİLİK, HİJYEN, GÜVENİLİRLİK,

3. BEYAZ

UMUT,

SAFLIK,

TEMİZLİK,

MASUMİYET, ASALET, YALINLIK
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MESAFE

KOYMAZSAK

YARIN

ÖLÜM, AYRILIK, SON

SEVDİKLERİMİZLE ARAMIZA HİÇ
SÖZ-SLOGAN

KAPANMAYACAK

MESAFELER

GİREBİLİR
MASKE, MESAFE, TEMİZLİK

ÖNLEM,

TEDBİR,

KURTULUŞ,

KORUNMA, SAĞLIK

AMBLEM

HAYAT,

YENİLENME,

EDEBİ

YAŞAM,

SAĞLIK,
HEKİMLİK,

YAŞAM, GÜÇ, KAMU OTORİTESİ

Görsel 1. “Yoğun Bakım” Kamu Spotuna Ait Bazı Görüntüler
Bakanlığı amblemi kırmızı beyaz renklerden oluşmaktadır ancak söz konusu kamu spotunun
bölümlerinde amblemde mavi ve beyaz renkler kullanılmıştır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nın
koruyuculuğu, güven vericiliği, bütünleştiriciliği vb. gibi özellikleri vurgulanmıştır.
Kamu Spotu Adı: Maske, Mesafe, Temizlik. Şimdi Tedbirlerde Birlik Olma Zamanı
Tarih: 29 Eylül 2020 Süre: 1 Dakika 19 Saniye
Kamu spotu Mucize Doktor dizisindeki Dr. Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez isimli
oyuncunun görüntüsü ve kişi tarafından yapılan açıklamalarla başlamaktadır. Ekran arka planı
için beyaz, Taner Ölmez tarafından yapılan açıklamalarla ilgili yazıları aktarmak için ise mavi
rengin seçilmiş olduğu görülmekledir. Yine aynı şekilde kişinin gömleğinin rengi de mavi olarak
seçilmiştir. Taner Ölmez’in açıklama esnasında, konuşmasıyla bağlantılı olarak yüz ifadesinin
üzgün, sevinçli, umutlu, karamsar, tedirgin şekillerde olduğu ayrıca parmaklarını birbirine
geçirerek konuşmasını yaptığı ekrana yansımaktadır. Ayrıca söz konusu bölümün tamamında
arka plan fon müziği bulunurken söz konusu müzik kimi zaman vurgulu kimi zaman ise hafif
şekilde çalmaktadır. Ölmez tarafından yapılan söz konusu açıklama ise şu şekildedir:
“Koronavirüs, hala aramızda. Salgının ilk günlerinden itibaren uzmanlar Koronavirüs tedbirleri
konusunda bizi aydınlattılar. Biz de onların uyarılarını yenilemiş ve hepinizi tedbirli olmaya
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Yaşlılarımız ve çocuklarımız aylarca eve kapandı. Onca insan, onca sağlık çalışanı hayatını
kaybetti. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yakaladığımız bu başarının elimizden
kayıp gitmesini göze alamayız. Üç basit kural var. Maske, mesafe ve temizlik. Hepsi bu. Bunun
için ülke çapında yasaklara gerek var mı? Kendi özgür irademizle bu üç kuralı uygulasak olmaz
mı? Gerçekten istersek Koronavirüs tedbirleri ile sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz. Aksi
halde kontrollü sosyal hayatın sunduğu özgürlüklerin tümüne veda etmek zorunda kalabiliriz.
Maske, mesafe, temizlik. Hayatı korumak için şimdi tedbirde birlik olma zamanı. Unutmayın
Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir”. Aynı zamanda yapılan açıklamayı
pekiştirmek için 1. saniyede “Koronavirüs hala aramızda”, 8.saniyede “Virüsten nasıl
korunacağımızı artık biliyoruz”, 15. saniyede “Hepimizin fedakarlıkta bulunması gerekiyor”, 19.
saniyede “ Kimsenin sosyal hayattan mahrum kalmaması için çaba gösterelim”, 22. saniyede
“Yeni kayıplara izin vermeyelim”, 29. saniyede “Yakaladığımız başarıyı korumak bizim
elimizde”, 34. saniyede “Üç Basit Kural: Maske, mesafe ve temizlik”, 39. saniyede “Ülke
çapında yasaklar beklemeyelim. Üç kuralı kendi özgür irademizle uygulayalım”, 49. saniyede
“Koronavirüs tedbirleriyle, sosyal hayatımızı ustaca bir araya getirebiliriz”, 55. saniyede “Aksi
halde kontrollü sosyal hayatın sunduğu özgürlüklerin tümünü kaybedebiliriz”, 61.saniyede
“Maske, mesafe ve temizlik. Şimdi tedbirde birlik olma zamanı”, 70. saniyede “ Koronavirüs
alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir” yazıları ekrana gelmektedir.

Taner Ölmez

tarafından yapılan açıklamanın önemli yerlerini vurgulamak için yazıların oluşturulduğu
anlaşılmaktadır. Yazılar çeşitli stillerde ve boyutlarda ekrana yansımaktadır. 78. saniyede
açıklama ve yazılar bitip ekran rengi maviye dönmekte, Sağlık Bakanlığına ait mavi ve beyaz
renkli amblem

ekrana gelmektedir. Amblem

ekrana geldikten sonra kamu spotu

sonlandırılmaktadır.
Kamu Spotu Adı: “Bu Üç Tedbirde Birleşelim”, Tarih: 29 Eylül 2020 Süre: 1 Dakika 44
Saniye
Kamu spotu Hekimoğlu dizisindeki Dr. Ateş Hekimoğlu karakterini canlandıran Timuçin Esen
isimli kişinin görüntüsü ve kişi tarafından yapılan açıklamalarla başlamaktadır. Esen’in açıklama
esnasında, konuşmasıyla bağlantılı olarak yüz ifadesinin genellikle sinirli ve kızgın olduğu
anlaşılmaktadır. Ekran arka planı için beyaz, Timuçin Esen tarafından yapılan açıklamalarla
ilgili yazıları aktarmak için ise mavi rengin seçilmiş olduğu görülmekledir. Yine aynı şekilde
kişinin gömlek ve pantolon rengi mavi, ceketinin rengi ise kahverengidir. Timuçin Esen’in
dizisinde kullandığı bastona kamu spotunda da yer verildiği 33. ve 83. saniyelerde bastonunu
ekrana doğru kaldırdığı, 68. ile 72. saniyeler arası boyunca ve 74. saniyede ise bastonunu yere
vurarak açıklama ekrana yansımaktadır. Ayrıca söz konusu bölümün tamamında arka plan fon
müziği bulunurken söz konusu müzik kimi zaman vurgulu kimi zaman ise hafif şekilde
çalmaktadır. Esen tarafından yapılan söz konusu açıklama ise şu şekildedir: “Koronavirüs
salgılı maalesef devam ediyor. Konunun uzmanları ilk günden beri virüsten nasıl
korunacağımızı anlatmaya çalışıyor. Salgının ilk günlerinde biz de uygulanması gereken
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umurunda bile olmadı. Kimileri de ilk aylarda titiz davrandı ama sonra tedbiri elden bıraktı.
Aylarımıza mal olan bu çetin mücadelede rehavete kapılmak onca emeği heba etmek demektir.
Hatırlayın. Pandemi sadece bir kişi ile başladı. Bir kişinin bile tedbirsiz davranması ağır sonuçlar
doğurabiliyor. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes Koronavirüsü hakkında her şeyi
bildiğini düşünüyor. Bilgi kirliliğine kapılmayın. Maske, mesafe, temizlik. Korona virüsten
korunmak bu kadar basit. Koronavirisü ciddiye almamız için illa bir yakınımızın hastalanması
veya sokağımızda bir ambulans mı görmemiz gerek? Sosyal hayatımızda tedbirler arasında
denge kurmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Kendimizi kontrol edebilirsek vakaları da
kontrol ederiz ve özlediğimiz hayata o kadar çabuk döneriz. Aksi takdirde kontrollü sosyal
hayatla kazandığımız özgürlüklerin tamamını kaybedebiliriz. Maske, mesafe, temizlik. Bu üç
tedbirde birleşelim. Bu salgının bize ve ülkemize nelere mal olacağını bilerek hareket edelim.
Unutmayın Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir”. Aynı zamanda yapılan
açıklamayı pekiştirmek için 3. saniyede “ Koronavirüs hala aramızda” , 10. saniyede “Virüsten
nasıl korunacağımızı artık biliyoruz”, 16. saniyede “ Uzmanların uyarılarına kulak vermeye
devam edelim. Tedbiri elden bırakmayalım”, 27. saniyede “Rehavete kapılmak tüm emekleri
heba etmek demektir”, 34. saniyede “Pandemi sadece bir kişi ile başladı. Bir kişi bile tedbirsiz
davranmamalı”, 47. saniyede “Bilgi kirliliğine kapılmayın”, 50. saniyede “maske, mesafe,
temizlik. Korunmak bu kadar basit”, 66. saniyede “Sosyal hayatımızla tedbirler arasında bir
denge kurabilmeliyiz” 69. saniyede “Kendimizi kontrol edebilirsek vakarı da kontrol edebiliriz”,
74. saniye de “Böylece özlediğimiz sosyal hayata o kadar çabuk döneriz”, 76. saniyede “Aksi
takdirde kontrollü sosyal hayatın sunduğu özgürlüklerin tamamını kaybedebiliriz”, 83. saniyede
“Maske, mesafe ve temizlik. Bu üç tedbirde birleşelim”, 90. saniyede “Salgının bize ve ülkemize
nelere mal olacağını bilerek hareket edelim”, 96. saniyede “Koronavirüs alacağınız tedbirlerden
daha güçlü değildir” yazıları ekrana gelmektedir.
Timuçin Esen tarafından yapılan açıklamanın önemli yerlerini vurgulamak için yazıların
oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Yazılar çeşitli stillerde ve boyutlarda ekrana yansımaktadır. 101.
saniyede açıklama ve yazılar bitip ekran maviye dönmekte, Sağlık Bakanlığına ait mavi ve
beyaz renkli amblem ekrana gelmektedir. Amblem ekrana geldikten sonra kamu spotu
sonlandırılmaktadır.
Maske, Mesafe, Temizlik ana başlıklı kamu spotu toplamda 2 bölümden oluşmaktadır. Söz
konusu bölümlerin ilki 1 dakika 19 saniye sürerken, ikinci bölüm 1 dakika 44 saniye sürmektedir.
Bölümlerde iki farklı erkek oyuncu yer almaktadır. Her iki oyuncunun ortak özelliği ise oynadığı
dizilerde bir doktor karakterini canlandırıyor olmalarıdır. Söz konusu iki oyuncunun kamu
spotunda yer alan bilgilerin daha dikkatle hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla seçilmiş
oldukları anlaşılmaktadır. Çünkü bu kişiler toplumun geniş kesimi tarafından sevilmekte ve
tanınmaktadır. Dolayısıyla sözleri ve hareketleri daha çok kesim tarafından onay alacaktır.
Her iki bölüm içinde beyaz arka planlı çekim odası seçilmiştir. Beyaz renk ile güvenirlik
kazanılmaya çalışılmıştır. Yine aynı şekilde iki oyuncunun giymiş oldukları gömlekler ve
Timuçin Esen’in pantolonu, bilgilendirici yazılar ve Sağlık Bakanlığı ambleminin mavi renkte
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yapılan çalışmaların profesyonelce olduğu ve Sağlık Bakanlığı’nın süreci profesyonelce
yönettiği alt mesajı verilmektedir. Mavi renk aynı zamanda kurtarıcı anlamını da taşımaktadır.
Dolayısıyla bölümlerde mavi renk kullanılarak sağlık çalışanlarının kurtarıcı özelliği
çağrıştırılmıştır. Taner Ölmez’in pantolonu ve Timuçin Esen’in ceketinde kahverengi tonlarının
kullanıldığı görülmektedir. Bu renkler kullanılarak izleyicilerle gayri resmi ve samimi bir ilişki
kurmak amaçlanmıştır.
Kamu spotuna ait her iki bölümde de virüs tehlikesinin hala devam ettiği, kurallara uyulmasının
hayati önem taşıdığı “Koronavirüs, hala aramızda”, “Hepimizin büyük fedakarlıklarda bulunması
gerekli”, “Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yakaladığımız bu başarının elimizden
kayıp gitmesini göze alamayız”, “Koronavirüs salgılı maalesef devam ediyor”, “Aylarımıza mal
olan bu çetin mücadelede rehavete kapılmak onca emeği heba etmek demektir”, “Bir kişinin
bile tedbirsiz davranması ağır sonuçlar doğurabiliyor”, “Koronavirisü ciddiye almamız için illa bir
yakınımızın hastalanması veya sokağımızda bir ambulans mı görmemiz gerek?” , “Kendimizi
kontrol edebilirsek vakaları da kontrol ederiz ve özlediğimiz hayata o kadar çabuk döneriz. Aksi
takdirde kontrollü sosyal hayatla kazandığımız özgürlüklerin tamamını kaybedebiliriz” sözleri ile
en çok üzerinde durulan ve vurgulanan konu olmuştur. Söz konusu iki oyuncu da genel olarak
aynı mesajları vermiş olmasına rağmen Timuçin Esen’in daha sert ve kızgın olduğu bastonunu
vurarak konuşmasından ve bastonunu ekrana doğru kaldırmasından anlaşılmaktadır. Esen
bastonunu kullanılarak açıklaması ile ilgili önemli yerleri vurgulanmıştır. Taner Ölmez ise
genellikle sakin bir şekilde açıklamasını yapmıştır. Ölmez’in ellerini kenetleyerek konuşması
konusunda uzman olduğunun ve tedbirler konusunda insanlardan hoşgörü beklenildiğinin
mesajını vermektedir. Kamu spotunda yapılan açıklamaların önemli yerlerini vurgulamak için
ekran yazılarının oluşturulduğu görülmektedir. Yazıların boyutları, stilleri farklı seçilerek dikkat
çekilmeye çalışılmıştır. Ayrıca her iki bölümde de ARKA PLAN FON MÜZİĞİ mevcuttur. Müzik
kimi zaman vurgulu kimi zaman ise hafif şekilde çalmaktadır. Söz konusu müzik ile açıklama
ve bilgilendirme yazıları ekranda kaldığı sürece RAHATLAMA, HUZUR, ENDİŞE, TEHLİKE
hisleri bir arada yaşatılmaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığına ait olan mavi beyaz amblem ekrana
geldiğinde TEHLİKE, ENDİŞE, KORKU hisleri uyandırabilecek şekilde müziğin vurgusu daha
da artırılmıştır.
Tablo

2. “Maske, Mesafe, Temizlik”

İsimli

Kamu

Spotunun

Göstergebilimsel

Çözümlemesi
GÖSTERGE

GÖSTEREN (DÜZ ANLAM)

GÖSTERİLEN (YAN ANLAM)

İNSAN

ÜNLÜ

OLUŞTURULAN

ERKEK

OYUNCU

(DOKTOR KARAKTERİ)

SPOTUNUN

KAMU
ETKİNLİĞİNİ

ARTIRMA
MEKÂN

BEYAZ ARKA PLANLI ÇEKİM

GÜVENİRLİĞİ SAĞLAMA

ODASI
SES

ARKA PLAN FON MÜZİĞİ

RAHATLAMA,
TEHLİKE
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ÖZGÜRLÜK,

SAKİNLEŞTİRİCİ,
MAVİ

MODERNLİK,
HUZUR,

PROFESYONELLİK,

BARIŞ,

RENK

BELİRLEYİCİ,

HİJYEN,

İLETİŞİM,

VERİMLİLİK
YENİLİK,

BEYAZ

HİJYEN,

GÜVENİLİRLİK,

MASUMİYET,

ASALET, YALINLIK, TEMİZLİK
KAHVERENGİ

HIZ,

RAHATLIK,

RESMİYETSİZLİKLİK
UNUTMAYIN, KORONAVİRÜS
ALACAĞIMIZ
SÖZ-SLOGAN

TEDBİRLERDEN

DAHA

UMUT, GÜÇ, ÖNLEM, BAŞARI

GÜÇLÜ DEĞİLDİR
MASKE, MESAFE, TEMİZLİK
NESNE

BASTON

DAYANAK,

DESTEK,

GÜÇSÜZLÜK,

ZAYIFLIK,

YAŞLILIK
HAYAT, YENİLENME SAĞLIK,

AMBLEM

EDEBİ

YAŞAM,

YAŞAM,

GÜÇ,

OTORİTESİ

Görsel 2. “Maske, Mesafe, Temizlik” Kamu Spotuna Ait Bazı Görseller
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TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR” ve “MASKE, MESAFE, TEMİZLİK” sloganları
kullanılmıştır. Sloganlar ile maskenin gerektiği şekilde kullanılıp, dışarıya maskesiz
çıkılmadığında, insanlarla araya mesafe koyup, çok acil durumlar dışında görüşülmediğinde ve
kişisel temizliğe önem verildiğinde kazananın virüs değil kişilerin olacağı mesajı verilmektedir.
SONUÇ
Sağlık içerikli bir sosyal sorumluluk kampanyası, herhangi bir sağlık sorununa karşı toplumu ya
da bireyleri, sağlık konularında bilinçlendirmeyi ve bireylerde farkındalık oluşturmayı
hedeflemektedir. Bu kampanyalar, o toplumdaki her bireyin sağlık konusundaki tehdit ve
tehlikelere karşı tedbirli ve bilinçli olmasını amaçlamakla birlikte, sağlığa aykırı hatalı
davranışlarını da değiştirmeye çalışan sistematik ve planlı etkinlikler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Koronavirüs Kişisel Önlemler kamu spotunda “Mucize doktor” dizisinde Dr. Ali
Vefa karakteri ile yer alan Taner Ölmez’in ve Koronavirüs 14 Gün Kuralı kamu spotunda ise
“Hekimoğlu” dizisinde Dr. Ateş Hekimoğlu karakterini canlandıran Timuçin Esen’e kamu
spotunda yer verilmesindeki temel yaklaşım, verilen mesajın hatırlanabilirliğini artırmanın
yanında, insanlar üzerindeki yüksek ikna etme gücünden de kaynaklandığı söylenebilir. Sağlık
içerikli bu popüler dizilerin beğenilen aktörleri gerek sevilen kişilikleri gerekse doktor olarak
uzmanlık belirten bir karakteri canlandırmaları nedeniyle toplum tarafından güvenilir bir kaynak
olarak görülmekte ve bu da mesajların inandırıcılığını artırmaktadır. Sağlık Bakanlığının
koranvirüs pandemisiyle ilgili halkı bilgilendirme noktasında yaptığı video çalışmalarında,
verilmek istenen mesajın, toplumun bütün kesimleri tarafından açık ve anlaşılabilir olduğu
görülmüştür. Çalışmalarda seçilen renk ve harf karakterlerinin göstergebilimsel anlamda sağlık
ve temizlik gibi hastalıktan korunmada önemli olan unsurları çağrıştırmanın yanında kırmızı
renkte verilen metinlerde dikkat ve korku unsuruna da vurgu yapılmıştır. Ayrıca, renk, söz,
müzik, yazı, cihaz sesi vb. ses ve görüntülerle, insanlar üzerinde korku, kaygı ve ölüm gibi
psikolojik negatif tesirler yaratma amacı güdülmüştür. Tüm olumsuz görsellerin yanında,
belirtilen tedbir ve kurallara uyulduğunda bireysel ve toplumsal sağlığın korunabileceği gibi
umut verici mesaj ve sloganlarla spotlar sona ermiştir. Hastalıktan korunmada dikkat edilecek
temizlik, maske ve sosyal mesafe gibi temel unsurlar mesajlarda net bir şekilde aktarılmıştır.
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