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PISA SINAVININ ÖTEKİ YÜZÜ
THE OTHER FACE OF THE PISA EXAM
Prof. Dr. Sadık KARTAL
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ÖZET
Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA,
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık
dönemler hâlinde, uluslararası alanda15 yaş grubundaki öğrencilerin
kazanmış oldukları bilgi ve becerileri ölçen bir sınavdır. PISA’nın amacı,
öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda
kullanmalarını ölçmek, onları daha iyi tanımak, öğrenme isteklerini,
derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha
açık bir biçimde ortaya koymak olarak belirtilmektedir. PISA mevcut
yapısıyla katılımcı ülkelerin eğitim sistemlerinde etkili olmaktadır. PISA’nın
yaygınlaşması için yeni katılımcı ülkelerle küresel boyutta artması
konusunda OECD’nin çabaları gün geçtikçe artmaktadır.
PISA sınav
sonuçlarına göre ülkeler başarı puanlarına göre tablolaştırılmakta, ülke
eğitim politikaları bu sıralamaya göre belirlenmektedir. PISA pek çok
eğitimcinin sorgulamadan doğruluğunu ve geçerliliğini kabul ettiği bir
kaynak haline gelmiştir. OECD, PISA’yı uygulamakla her türlü yoksunluktan
kazanç sağlamaya çalışmaktadır. Sonuçta PİSA sınavı ile eğitim
standartlaşmakta, piyasalaşmakta ve rekabet yönü güçlü hale gelmektedir.
Bu çalışmada belirtilen kavramlar ekseninde PİSA diğer yüzü ile ele
alınmaktadır.
Anahtar kelimeler; Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
(PISA), OECD, Eğitimde Rekabet, Eğitimde Standartlaştırma.
ABSTRACT
PISA, which is an International Student Assessment Program, is a test
which measures the knowledge and skills acquired by students in the
international age group in three years periods by the Organization of
Economic Cooperation and Development (OECD). The aim of PISA is to
measure the students' use of knowledge and skills they learn in daily life, to
get to know them better, to know their learning needs, their performance in
the courses and their preferences about learning environments. PISA is
effective in the education systems of the participating countries with its
current structure. The efforts of the OECD are increasing day by day with
the increasing participation of the new participating countries in the
globalization of PISA. According to the results of the PISA exam, countries
CONGRESS BOOK

June 10-14, 2019
1

Rome, ITALY

10th International Congress on Social
Sciences, China to Adriatic
are tabulated according to their success points and the country's education
policies are determined according to this ranking. PISA has become a source
where many educators have accepted the validity of the question. The OECD
is trying to profit from all kinds of implementing PISA. As a result, education
is becoming more standardized, marketed and competitive. In the context of
the concepts mentioned in this study, PISA is discussed with the other side.
Key Words: International Student Assessment Program (PISA), OECD,
Competition in Education, Standardization in Education.
GİRİŞ
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), 15 yaşındaki
öğrencilerin bilgi ve becerilerini test ederek dünya çapında eğitim
sistemlerini değerlendirmeyi amaçlayan üç yılda bir yapılan uluslararası
düzeyde bir sınavdır. 2015 yılında, 72 ülke ve ekonomide 15 yaşındaki 28
milyon öğrenciden yarım milyondan fazlası uluslararası düzeyde kabul
görmüş iki saatlik sınava girmiştir. Öğrenciler fen, matematik, okuma,
işbirlikçi
problem
çözme
ve
finansal
okuryazarlık
alanlarında
1
değerlendirilmişlerdir.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan
PISA’nın temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri
günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmek, onları daha iyi tanımak,
öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile
ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymak olarak belirtilmektedir.
PISA’da zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş
grubundaki
öğrencilerin;
Matematik
okuryazarlığı,
Fen
Bilimleri
okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu alanlarının dışında, öğrencilerin
motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul
ortamları
ve
aileleri
ile
ilgili
veriler
toplanmaktadır.
PISA
araştırmasında kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve
potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda
bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme
ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası düzeyde ülke
konumunu belirlemek, belirli referans noktalarına göre düzey tespitinin
yapılması, giderilmesi gereken eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi için Türkiye bu sınava katıldığını belirtmektedir.2
OECD’nin yaptığı PISA sınavında belirlenen standartlar ve bilgi yüklü
testlerle ülkeler sıralanmaktadır. İlginçtir ki PISA pek çok eğitimcinin
sorgulamadan doğruluğunu ve geçerliliğini kabul ettiği bir kaynak haline
gelmiştir. Katılımcı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı
1

2

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa.
http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=18.
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ve akademik çevreler PİSA sonuçlarına göre eğitimle ilgili değerlendirme ve
önerilerde bulunmaktadır. Başarılı görülen ülkelerin eğitim modelleri
ulaşılması gereken hedefler haline gelmiştir. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı
PİSA sınavına benzer olacak şekilde ABİDE3 projesini uygulamaya
sokmuştur. OECD, PISA’yı uygulamakla her türlü yoksunluktan kazanç
sağlamaya çalışmakta ve çok-uluslu kar amacı güden şirketlerle ittifaklar
oluşturmaktadır. OECD, PISA sınavı ile eğitimin piyasalaşmasına olanak
sağlamaktadır. Bu çalışmanın ana hedefi PİSA’nın nicel verilerinin dışında
PISA ekonomi ilişkisini ve sonuçlarını eğitimde standartlaşma, eğitiminin
piyasalaşmasına olan katkısına dikkat çekmektir.
Bir Ekonomik Örgüt Olarak OECD ve PISA
Günümüzde sağlık, tarım, enerji, taşımacılık, eğitim gibi alanlar
ekonomik bir örgütlenme olan OECD’nin ilgi alanına girmiş ve çalışmalarına
konu olmuştur. Konu piyasa ekonomisi olunca, ticareti piyasalarda
gerçekleştirilen her şey gibi eğitim de uygun koşullar ortaya konarak bu
çerçeveye yerleştirilmiştir. Örneğin PISA için OECD uzmanlarının yanı sıra
ülkelerin PISA’yı en üst düzeyde yönlendirme mekanizması olan PISA
Yönetim Kurulu üyelerinin teknik uzmanlardan değil üst düzey
yöneticilerden oluştuğu görülmektedir. OECD’nin eğitimle olan bağlantısı
okulun hem ekonomik büyüme ve gelişmeye olan katkısı hem de genel
refahın ortaya çıkışında oynadığı rol nedeniyle çözümlemelere tabi
tutulmaktadır. Bu amaçla üye ülkelerde okulu ekonominin istediği formatta
oluşturmak amacıyla çeşitli programlar gerçekleştirilmiştir. OECD’nin
kuruluşuyla birlikte başlatılan Akdeniz Bölge projesi bu çalışmaların en
kapsamlısı olarak tarihsel bir öneme sahiptir. Akdeniz Bölge Projesi, eğitimi
ekonomik kalkınma ile ilişkilendiren ve bunun toplumsal ilerlemeye yol
açacağı öngörüsü ile hazırlanmış ve Akdeniz bölgesinde yer alan, eğitim ve
ekonomi alanlarında diğer OECD üyelerine kıyasla olumsuz koşullara sahip
Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya, Türkiye ve Yugoslavya’da
uygulanmıştır. Proje, uygulandığı ülkelerde, “kalkınma” için insan gücü
gereksinimlerini tahmin etmeyi, eğitim planlaması yoluyla onu yetiştirmeyi
hedeflemiş ve bu ülkeler yöntem bilimsel araçların yokluğunda birer
laboratuvar görevi görmüşlerdir. Bu proje ABD tarafından sağlanan
finansman ve OECD’nin uzman desteği ile uygulanmıştır. Projenin
uygulanmasında çalışmalara isteksiz yaklaşan ve ağırdan alan eğitim
yetkilileri ile kurumları üzerinde bir baskı oluşturulması söz konusu
olmuştur. OECD’nin uzman desteği ve finansman kaynağı ortadan kalkınca
ülkeler de bu projeyi kendi olanaklarıyla sürdürememişlerdir. Ancak Akdeniz
Bölge Projesi, kuramsal ve uygulamaya dayalı bir çalışma olması sayesinde,
3
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eğitim ile ekonomik büyüme arasında ilişki kurmayı ve bunu yaparken
OECD’nin uzmanlık ve danışmanlık rolünü öne çıkarmayı başarmıştır.4
Tröhler (2013) OECD’nin eğitim alanında izlediği seyirde kurumun en
büyük finans sağlayıcısı olan ABD’nin rolünün belirleyici olduğunu
söylemektedir. Soğuk savaş döneminde Batı Blokunun liderliğini üstlenen
ABD’nin, Doğu Blokuna karşı yürütülen anti propaganda çalışmalarında
eğitimde öne çıkan önemli girişimleri olmuştur. Eğitim alanında yeni hedef
ve önceliklerin tanımlanması ile eğitime yapılan yatırımların yöntemsel
olarak ölçülebilmesini sağlayacak çalışmaların ve kurumsal yapıların ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Ford Vakfı gibi destekçilerin yer aldığı çeşitli
kuruluşlarca sağlanan kaynaklarla eğitim alanında çalışma ve düzenlemeler
yapılmıştır. Devlet finans sağlayıcıları tatmin etmek ve kaynak kullanımını
meşrulaştırmak için, eğitim alanında yapılan harcamaların, en azından
okullarda hangi sonuçlara yol açtığını bilmek için karşılaştırmalı sınav ve
değerlendirmeleri yapabilecek araç ve kurumların geliştirilmesi için
çalışmalara girişmiştir. Bu amaçla Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi
kurulmuş, bu merkez ile PISA ve benzeri programlarda kullanılan
kıyaslamalı çalışma araçlarını geliştirmeyi ve ülke eğitiminin ölçme ve
değerlendirme rolünü üstlenmişti. ABD’de eğitim alanında yapılan bu
düzenleme ve çalışmalar yalnızca ülkenin eğitim sistemi ile sınırlı olarak
düşünülmemiş, diğer batı ülkelerinde de bunların benimsemesi ve
uygulamaya konması hedeflenmiştir. Bu politikaları yaygınlaştırma
konusunda en büyük rolü, ABD’nin en büyük finans sağlayıcısı olduğu,
OECD üstlenmiştir. Sonuçta
Rubenson (2008)’nin de belirttiği üzere
teknolojideki değişimler eğitim talebine yol açmakta, artan eğitim ise
teknolojik gelişme ve verimlilik artışını sağlamaktadır. Bu nedenle eğitime
yalnızca bir yatırım olarak değil bir üretim faktörü olarak bakılmaya
başlanmıştır. 5
PİSA ve Ötesi
PISA, dünyada çok güçlü olarak ortaya konmasına rağmen
sorgulanmasına yol açan önemli göstergeleri barındırmaktadır. Sorular,
anketler, örneklem gibi geniş bir yelpazede ortaya konulan tartışma ve
eleştiriler, PISA’nın eğitim politikaları için ne kadar doğru bir zemin olduğu
konusunda kuşku yaratmaktadır. PISA sonuçları katılımcı ülkelerdeki eğitim
politikası tartışmalarına, küreselleşme ve neo liberalizme katkısı nedeniyle
tepkilere neden olmaktadır. Örneğin kullanılan istatistiki yöntemdeki bir
4

Ejder Yelken, Eğitimi Uluslararası Sınavlarla Yeniden Düzenlemek: Bağlamı, Kapsamı Ve Dönüştürücü

Gücüyle Pısa- Doktora Tezi- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-2016.
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hata PISA sonuçlarını tartışmalı hale getirmekte ve bu sonuçlara dayalı
politika önerilerinin altını boşaltmaktadır. PISA’nın ana hedefi olan politika
odaklılık, değerlendirme, veri toplama araçları, temsil, kıyaslanabilirlik,
içerik gibi yapısından kaynaklanan sorunların yanında PISA sonuçlarının
tartışmasız kabulü, PISA’ya duyulan inanç apayrı birer sorunu teşkil
etmektedir. Hal böyle olunca söylenenlerle gerçeklerin uyuşmadığı, yapısal
kusurların olduğu biçiminde eleştirilerle karşılaşmaktadır. PISA’ya yöneltilen
eleştiriler arasında, değerlendirmeye katılan ülkelerin öğrenci örneklemi
konusu yer almaktadır. PISA öğrencileri birçok ülkede zorunlu eğitimin sonu
olan 15 yaş grubundan oluşmaktadır. PISA örneklemi bu yaş grubunun
devam ettiği okullarda bulunan öğrencileri içermektedir. Okul dışı kalan,
çoğunluğu
düşük
sosyoekonomik
kesimlerden
gelen
çocukların
değerlendirmeye dâhil edilmemesi, PISA örneklemini çağ nüfusunu temsil
açısından sorunlu hale getirmektedir. Örneklem konusunu tartışmalı hale
getiren diğer bir nokta, bazı ülkelerin bir bütün olarak değil belli bir bölge ile
PISA’ya katılmaları uygulamasıdır. PISA 2009’da Venezuela’dan Miranda,
Hindistan’dan Tamil Nadu ve Himaçal Pradeş bölgeleri ve Çin’den Şanghay,
bölge olarak yer almışlardır.6
PISA’yı popüler kılan konuların başında, lig tablosu biçiminde verilen
sıralamalı sonuçlar yer almaktadır. Bu sonuçlar ülkelerin eğitim
sistemlerinin kıyaslanmasında kullanılmaktadır. Kıyaslamaya dayalı
çıkarımlar ve politika önerileri açısından sorgulanır hale gelmektedir.
PİSA, okuma, matematik ve fen alanlarındaki okuryazarlılığı yeterli
bulmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca önemini ortaya koyan ve ülke
müfredatlarında yer alan tarih, felsefe, sanat ve benzeri birçok alan PISA’da
yer almamıştır. Buna karşın PISA’nın OECD’nin ekonomik amaçlarından
kopuk olmayacağını örneklercesine, PISA 2012’de ilk defa 18 ülke “finansal
okuryazarlık” değerlendirmesine katılmıştır. PISA 2012, sonuçlarından farklı
olarak, finansal okuryazarlık sonuçlarının açıklanması, PISA’da, eğitim
sisteminde yer alan birçok alan kapsam dışı bırakılırken, yeni bir
okuryazarlık kavramı dünya eğitim sistemlerine “program hedefi” olarak
sunulmaktadır. İstatistiki açıdan geçerli ve güvenilir olma dışında, ülkeler
arası değerlendirmelerde dil farklılıkları ve yanlılık da görülmektedir.
Yanlılık, eğitim sistemleri, kültürel normlar ve çeşitli yorumlama gibi birçok
farklılıklardan, tercüme ve yöntemsel hatalardan kaynaklanabilmektedir.
PISA ülkeler için politikalarının doğruluğu, yapılan reformların istenen
sonuçlara ulaşıp ulaşmadığı konularında sorgulamaya yol açmakta, bir nevi
“yüksek etkili” değerlendirme olarak işlev görmektedir. Öğretmenler için
henüz “düşük etkili” olan PISA’nın, öğrencilerin aldığı sonuçlardan hareketle
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hesap verebilirlikle karşılaşmaları halinde kolayca “yüksek etkili” bir
konuma yükselebileceği görülmektedir.7
PISA’nın ölçme hedefleri ve yapısı OECD tarafından belirlenmekte ve
sonuçlar bu hedefler doğrultusunda değerlendirilmekte, eğitim ile ekonomi
arasındaki ilişkiye atıfta bulunulmakta ve PISA sonuçlarının ekonomik
büyüme için bir gösterge oluşturduğuna yer verilmektedir. OECD bu
sonuçların ülkeler ve eğitim sistemleri için ne anlama geldiğini açıklamakta
ve PISA başarısını artıracak eğitim politikası önerilerinde bulunmaktadır. Bu
öneriler arasında, başka ülkelerin eğitim politikalarından yararlanmak da
bulunmaktadır. Bu ülkelerin eğitim sistemlerini örnek almanın, diğer
ülkelerin PISA’da başarılı olmalarına ve bilgi çağında rekabet edecek eğitim
sistemlerine ulaşmalarına katkı sağlayacağı savunulmaktadır. OECD
kaynakları, PISA sonuçlarının, hem bireyler hem de ülkeler için gelecekteki
ekonomik refahla ilişkili olduğu konusunu rahatça dillendirmektedir. PISA
bu süreçte oynadığı rol ile metalaşmaya yol açan bir yapıya karşılık
gelmektedir. Pearson, Financial Times, Penguin Books, The Economist gibi
iştirakleri olan, 70 ülkede yayıncılık yapan, paralı sınavlar düzenleyen,
standart testler, ders kitapları hazırlayan küresel bir eğitim kuruluşudur. Bu
durumda Pearson, bir yandan çerçevesini hazırladığı PISA ile OECD adına
değerlendirmeler yürütmekte diğer yandan da bu ülkelere eğitim sistemlerini
başarıya ulaştıracak ticari ürünler sunmaktadır .8
PISA eğitim sistemlerini karşılaştırırken standardizasyonu pekiştirdiği,
eğitim sistemleri üzerinden bir rekabet alanı yarattığı söylenebilmektedir. Bu
bağlamda PIAAC9 gibi iş gücüne dair araştırma ve uluslararası
karşılaştırmaları, söz konusu ölçme değerlendirme programlarının
ekonomideki muadili olarak görmek mümkündür. Ortak hedef ve dil
oluşturmayı amaçlayan OECD’nin 2030 için Öğrenme Çerçevesi ve
Uluslararası Öğretim Programı Analizi’nin öğrenme içeriklerine, küresel
yetkinlikleri de içine alacak şekilde kapsam genişleten PISA’nın ise ölçme
değerlendirmeye verdiği yön, aslında bu durumun önemli birer göstergesidir.
Bu sayede sadece eğitim sistemleri değil, aynı zamanda eğitimin içerikleri de
standartlaşmaktadır. Bu noktada Birleşmiş Milletler ve OECD gibi
uluslararası örgütlerin uzun vadeli olarak ortaya koydukları vizyonların,
standartlaşma ve rekabetin eğitim alanında pekişmesine hizmet ettiği
söylenebilmektedir.10
Son yıllarda PISA ile ilgili yayınlanan üst politika belgelerinde PISA’nın
2015 değerlendirmesi sonrasında ciddi bir dönüşüm geçireceğine ilişkin
7

Ejder Yelken, a.g.e.
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TEDMEM, Eğitimin Geleceği: 2030 Projeksiyonları Üzerine, 2016.
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değerlendirmeler yer almaktadır. PISA’nın eğitim politikalarında olası
etkilerini anlamaya yardımcı olacak bu dönüşüm sürecini üç temel başlık
altında ele almak mümkündür:
1.
PISA’nın içeriği ve uygulama sürecine ilişkin yönelimleri
2.
PISA’nın ölçme kapsamının genişlemesi
3.
PISA’nın araştırmaya dahil ettiği ülkelerin ve ekonomilerin
genişlemesi
OECD, PISA’nın analitik gücünü ve politika süreçlerine etkisini
artırabilmek amacıyla bir dizi yeni hedef belirlemiştir. Testlerin bilgisayar
ortamında uygulanmasının sağladığı avantajlardan daha çok yararlanılması
ifade edilmektedir. PISA’da ilk elektronik modülün 2006 yılında yer
almasından bugüne kadar geçen süre içinde testlerin bilgisayar ortamında
gerçekleştirilme oranı kademeli olarak artmaktadır. PISA’ya ilişkin epey yol
alınan hedeflerden bir diğeri PISA’nın TALIS, PIAAC ve iPIPS gibi uluslararası
değerlendirmelerle ilişkilendirilmesidir. OECD bu hedef doğrultusunda bahsi
geçen değerlendirmeler arasında daha yüksek sinerji oluşturabilmek
amacıyla çalışmalarını hızlandırmıştır. Örneğin öğretmenlerin öğretim
süreçleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik değişkenler üzerine yoğunlaşan
TALIS, 2013’te yer alan soruların bir bölümü PISA 2015 öğretmen anketinde
de yer almıştır. Böylece farklı iki değerlendirmede aynı değişkenler hakkında
veri toplanmış ve daha ileri analizlerin gerçekleştirilmesinin önü açılmıştır.
PISA, okulun 15 yaş grubu öğrencileri hayata ne kadar hazırladığı ve onlara
hangi becerileri kazandırdığı üzerine yoğunlaşırken PIAAC 16-65 yaş
aralığındaki yetişkinlerin okulda kazandıkları becerilerin hayata katılımda
ne kadar etkili olduğunu değerlendirmeye almaktadır. OECD, birbirinin
tamamlayıcısı olarak görülen bu iki değerlendirmeyi daha ilişkisel hale
getirmek ve politikalar üzerinde daha etkili olabilecek boylamsal araştırmalar
gerçekleştirebilmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. OECD,
PISA’nın ülke düzeyinde politikalarda etkisini artırabilmek amacıyla PISA’nın
ölçtüğü becerilerle ulusal sınavların odaklandığı öğrenme çıktıları arasında
karşılaştırma yapabilmeyi mümkün hale getirecek yöntemler üzerinde
durmaktadır. PISA eğitim sistemleri düzeyinde nitelik, eşitlik ve verimlilik
gibi temel çıktılara ilişkin karşılaştırılabilir veriler sunmaktadır. Bazı ülkeler
ise PISA örneklemine dahil edilen okullara okul düzeyinde geri dönüt vermek
istemekte, bu kapsamda çeşitli yöntemler geliştirmektedir. OECD,
sonuçların genellenebilirliğini sağlayan yazılımlar geliştirmeyi ve okul
düzeyinde rapor hazırlanabilmesi için taslak rapor formatları oluşturmayı
çözüm olarak görmektedir. OECD, özel gereksinimli öğrencilerin PISA
örneklemine dahil edilebilmesinin daha olası hale geldiğini düşünmekte ve
bu konuda ses dosyaları, kelime işlemcileri, yazılımlar geliştirilmesi gibi
hazırlıklarını sürdürmektedir. PISA her döngüde okuma-yazma becerileri,
matematik okuryazarlığı ve fen okuryazarlığı gibi temel alanların dışında bir
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de yenilikçi bir ölçme alanı belirlemektedir. Örneğin, PISA 2018
değerlendirmesinde yer alacak yeni ölçme alanı “küresel yeterlik” olarak
belirlenmiş, bununla ilgili kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. OECD
küresel yeterlik kavramını şöyle tanımlamaktadır: “Küresel ve kültürlerarası
meseleleri, eleştirel olarak ve birkaç farklı bakış açısından analiz etmek;
farklılıkların, kişinin kendisi ve başkaları hakkındaki düşüncelerini,
algılarını ve yargılarını nasıl etkilediğini anlamak; insanlık onuruna duyulan
ortak saygıya dayanarak farklı kökenlerden gelen diğer insanlarla açık,
uygun ve etkin iletişim kurmak” Gelişmekte olan ülkelerde veri temelli
politika belirleme süreçlerini desteklemek amacıyla 2013 yılında PISA for
Development isimli projeyi başlatmıştır. Bu proje kapsamında OECD, PISA
ölçüm araçlarının gelişmekte olan ülkelerin bağlamlarına uyarlanması
çalışmalarına devam etmektedir. OECD bu projeyle etki alanını artırmayı ve
daha çok ülkede eğitim politikalarına yön vermeyi hedeflemektedir. 11
PISA sonuçlarının açıklanması sonucunda tüm dünyada yarım
milyonun üzerinde 15 yaş grubundaki öğrenciden elde edilen veriler ile
ülkelerin başarılarına göre küresel lig tabloları oluşturulmaktadır. Bu
sıralamalar ülke kamuoyunda önemli tartışmalara neden olmaktadır.
Finlandiya’da medya 2009’da matematikte 6. sırada olan ülkelerinin 12.
sıraya düşmesini işaret ederek Fin okul sisteminin çöktüğünü, İsveç haber
ajansları ise daha da ileri giderek ülkenin her daim düşük olan PISA
sonuçlarını ülke geleceğini risk altına alan “ulusal felaket” olarak
değerlendirdi. Amerika’daki otoriteler Amerikan ve Asyalı gençler arasında
açılmakta olan öğrenme farkından ve bunun Amerika’nın ekonomik
rekabetini olumsuz etkilemesinden endişe duyduklarını belirttiler.12
Çeşitli ülkelerden 100’e yakın akademisyen, PISA’yı farklı bir bakış
açısıyla değerlendirerek PISA direktörlüğüne bir görüş mektubu
yazmışlardır. Mektupta PISA’nın sonuçlarının hükümetler, eğitim bakanları
ve gazeteler tarafından endişeyle beklendiği, ülkeler kendi sıralamalarını
iyileştirmek umuduyla eğitim sistemlerini revize ettikleri, PISA’da ilerleme
kaydedilememesinin kriz deklarasyonlarına ve “PISA şokuna” neden olduğu
belirtilmiştir. Mektupta PISA sıralamalarının olumsuz sonuçları şu şekilde
sıralanmıştır:13
 Birçok ülkede standartlaştırılmış sınavlar (geçerliliği ve güvenilirliği ile
ilgili ciddi çekincelere rağmen) on yıllardır kullanılırken PISA, benzeri
sınavların sayısının ve nicel ölçümlere güvenin önemli ölçüde artmasına
neden oldu.
 Eğitim uygulamalarında kalıcı değişikliklerin sonuç vermesi için on
yıllar gerektirmesine rağmen, üç yıllık değerlendirme döngüsüyle PISA,
11

TEDMEM, PISA’nın Dönüşümü, 2017.
TEDMEM- PISA 2012 Sonuçları ve Piyasa Temelli Eğitim, 2013.
13
TEDMEM Akademisyenlerden PISA’ya Farklı Bir Bakış Açısı, 2014.
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eğitim politikalarında bir ülkenin sıralamada hızla yükselmesini sağlamak
için tasarlanmış, kısa dönemli düzenlemeler üzerine kaymasına neden
olmuştur.
 PISA eğitimin ölçülebilir boyutlarının dar bir aralığına vurgu yaparak,
fiziksel, ahlaki, yurttaşlık ve sanatsal gelişim gibi eğitimin daha az ölçülebilir
(ya da ölçülemez) hedeflerinden uzaklaştırmaktadır.
 Eğitimi ve dünya çapındaki çocukların hayatını iyileştirmek için yasal
yetkileri olan UNESCO ve UNİCEF gibi Birleşmiş Milletler örgütlerinin yerine
OECD’nin böyle bir yetkisi yoktur. Yetkisi olmadığı gibi şu an eğitimle ilgili
karar alma süreçlerine demokratik katılım için etkin mekanizmaları da
bulunmamaktadır.
 OECD, PISA’yı uygulamak ve takip sistemleri oluşturmak için “kamuözel ortaklıklar” oluşturmayı benimsemiş ve PISA tarafından ortaya
çıkarılmış gerçek ya da algılanan- her türlü eksiklikten finansal kazanç
sağlamaya çalışan, çok-uluslu kar amacı güden şirketlerle ittifaklar
oluşturmuştur. Bu şirketlerden bazıları Amerikan okullarına ve okul
bölgelerine bir yandan kar amacı güderek devasa eğitim hizmeti sağlarken,
diğer yandan yine aynı amaçla OECD’nin şu an PISA programını başlatmayı
planladığı Afrika’da, ilköğretim seviyesinde eğitimi geliştirme planlarını
sürdürmektedir.
 Süregelen küresel sınav döngüsüyle PISA, kaçınılmaz olarak daha
fazla ve daha uzun süre çoktan seçmeli sınavlara, dışarıdan dayatılmış her
yönüyle planlanmış derslere ve öğretmenler için daha az özerkliğe neden
olarak, çocuklara zarar verip, sınıfları zayıflatmaktadır. Böylece PISA
okullarda zaten yüksek olan, öğrencilerin ve öğretmenlerin iyi olma hallerini
tehlikeye sokan stres seviyesini daha da arttırmaktadır.
 PISA’nın birçok ülkeyi daha yüksek sınav sonuçları elde etmek için
uluslararası rekabete sokması nedeniyle, OECD kendi hedeflerinin
gereklerini ve sınırlarını düşünmeden, dünya çapında eğitim politikalarını
şekillendirme gücünü kendinde görmektedir. Eğitim geleneklerinin ve
kültürlerinin çeşitliliğini tek, dar, yanlı kıstaslarla ölçmek, sonunda
okullarda ve öğrencilerde onarılamaz zararlara neden olacaktır.
Yukarıda bahsedilen endişelerin giderilmesi için yapıcı fikirler ve
öneriler de mektupta şu şekilde sıralanmıştır.
1. Ülkelerin sıralama tablolarına alternatifler geliştirilmelidir. Çünkü
kıyaslama birçok haksızlığa neden olmaktadır. Örneğin, 15 yaş grubu
öğrencilerin sürekli olarak çocuk iş gücüne dâhil edildiği gelişmekte olan
ülkeler ile birinci dünya ülkelerini karşılaştırmak, ne eğitimsel olarak ne de
siyasi olarak anlamlı değildir ve bu durum OECD’yi eğitimsel kolonizasyon
suçlamalarına açık hale getirmektedir.
2. İlgili tüm paydaşların ve akademisyenlerin katılımına olanak
sağlanmalıdır. Bugüne kadar öğrenmede ve bunun nasıl ölçüldüğü üzerinde
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en büyük etkiyi yaratan gruplar psikometrist, istatistikçiler ve ekonomistler
oldu. Aileler, eğitimciler, yöneticiler, topluluk liderleri, öğrenciler, antropoloji,
sosyoloji, tarih, felsefe, dilbilim, güzel sanatlar ve beşeri bilimler
alanlarından akademisyenler dâhil birçok paydaşın görüşü alınmalıdır.
3. Sağlık, insani gelişim, iyi olma hali, öğrencinin ve öğretmenlerin
mutluluğuna odaklanan ve amaçları kar sağlamak olmayan ulusal ve
uluslararası örgütler ölçme metotlarının oluşturulma sürecine dâhil
edilmelidir.
4. PISA’nın doğrudan ve dolaylı maliyeti açıklanmalıdır. Böylece üye
ülkeler, bu testlere harcanan milyon dolarların alternatif kullanımlarını
değerlendirebilme imkânı bulsunlar ve katılmaya devam etmek isteyip
istemediklerine karar verebilsinler.
5. Uluslararası bağımsız gözetim ekiplerinin, PISA yönetimini
başlangıçtan uygulamaya kadar izlenmesine izin verilmelidir. Böylelikle
sınav formatı, istatistikleri ve puanlandırma prosedürü hakkındaki adil
olmayan veya taraflı karşılaştırmalar yönündeki suçlamalar bertaraf edilmiş
olacaktır.
6. PISA’nın hazırlanmasında, uygulanmasında, değerlendirmesinde ve
takip edilmesinde kar amacı güden özel şirketlerin rolü hakkında detaylı
bilgi paylaşılmalıdır.
7. Ölçmenin ezici gücü azaltılmalıdır.
Farklı ülkeler, diller ve kültürleri karşılaştırma amacı ile yapılan
sınavlara ilişkin DMF (Değişen Madde Fonksiyonu) belirleme çalışmaları da
bulunmaktadır. Bu kapsamda PISA’da kullanılan ölçme araçlarında, bir alt
gruba avantaj sağlayan maddelerin bulunması, elde edilen puanların
geçerliğini olumsuz yönde etkilediğinden bu sınavların sonuçlarına göre
alınacak kararlar doğru olmayacaktır. Kültürel denkliğin olmaması, çevirinin
yetersiz olması, hedef dilde tam karşılığı olmayan sözcüklerin kullanılması,
madde formatına aşina olmama ve eğitim programlarındaki farklılıklar DMF
kaynakları olarak çeşitli araştırmalarda belirlenmiştir. PISA verileri üzerinde
yürütülen araştırmalarda, dilsel ve kültürel farklar artıkça DMF içeren
maddelerin de arttığı görülmüştür.14
PISA 2009 okuma becerileri testinde Türk ve ABD’li, Türk ve Birleşik
Krallık’daki öğrenci grupları arasında en fazla oranda olmak üzere dört
numaralı kitapçıkta (%36 ve %49) DMF içeren madde bulunmaktadır. DMF
içeren maddeler madde formatı açısından incelendiğinde, ABD’li öğrencilerin
lehine olan açık uçlu maddeler bulunmaktadır. Altı numaralı kitapçıkta,
çoktan seçmeli maddelerin çoğunluğunun Türk öğrencilerin lehine olduğu
14

Deniz Tugce Ozmen,2014, Pısa 2009 Okuma Testi Maddelerinin Yanlılığı Üzerine Bir Çalışma-2014,
Educational Sciences and Practice, 13 (26), 147-165.
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görülmektedir. Bu durum PISA okuma becerileri testindeki çoktan seçmeli
maddelerde Türk öğrencilerin avantajlı olmalarını göstermektedir. PISA 2009
okuma becerileri testindeki maddeler, metne yaklaşım açısından
incelendiğinde, ikinci düzey olan “bilgiyi bir araya getirme ve yorumlama”
yaklaşımına göre geliştirilmiş maddelerin çoğunluğunun ABD ve Birleşik
Krallık lehine; alt düzey olan “bilgiye ulaşma ve bilgiyi hatırlama”
düzeyindeki maddelerin çoğunluğunun Türk öğrencilerin lehine DMF
gösterdiği saptanmıştır. Türk öğrenci grubu ile Birleşik Krallık ve ABD
öğrenci grupları ile yapılan DMF analizleri kıyaslandığında, aynı dilde testi
alan öğrenciler arasında DMF gösteren maddelerin oldukça az olduğu göze
çarpmaktadır. Diğer bir anlatımla, dil ve kültür farklılığı artıkça DMF
gösteren maddeler artmaktadır. Maddeler arasında DMF gösteren
maddelerin yanlılık kaynakları, sözcüklerin güç anlaşılması, madde
formatına aşina olma durumu, çeviri hataları ve kültürel farklılıklar olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucuna göre açık uçlu ve üst düzey
bilişsel görevler içeren maddelerde Türk öğrencilerin dezavantajlı olduğu
saptanmıştır.15
SONUÇ
Küreselleşme ve sermayenin ana aktörlerinden birisi olan OECD’nin
okuldaki araç-gereçler noktasında PISA ile olan ilişkisi belirgin hale
gelmiştir. OECD, eğitim sistemlerinin tüm yapı ve süreçlerini yeniden
sermayenin istediği şekilde yapılandırmayı hedeflemekte, uluslararası
sınavları da bu amaçla yapmaktadır. Eğitim, OECD’nin yönlendirmeleri
sonucunda ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmış bir
merkeze dönüşmektedir. Her bireye kendisini geliştirme sorumluluğu
yüklenmekte,
başarısızlıklardan
bireyler/okullar/ülkeler
sorumlu
tutulmaktadır. PISA bağlamında, eğitimin rekabet odaklı olması, nicel
verilerin önem kazanması ölçme ve değerlendirmelerin eğitimin en önemli
unsuru haline gelmesine yol açmaktadır. PISA sonuçları eğitimin amacı
haline gelmekte ve toplumun/ülkenin tarihî ve kültüründen koparılmasına
neden olmaktadır. 1980’lerdeki neo liberal politikalar sonucu oluşan hesap
verilebilirlik ve performansa dayalı yönetim/eğitim anlayışı yerleşmiş
olmaktadır.
PISA medyanın en çok ilgisini çeken eğitim konusu olmuştur. Medyanın
etkisiyle yaşanan yoğun PISA gündeminde ülkenin eğitim başarısı, ülkedeki
eğitim yapısı ve müfredatla uyumlu olup olmadığına bakılmaksızın PISA
sıralaması üzerinde durulmaktadır. Uluslararası kıyaslamalar ve PISA’da
başarılı ülkeler model olarak öne çıkarılmaktadır.
Ülke eğitiminin bu
15

Deniz Tugce Özmen, a.g.e..
CONGRESS BOOK

June 10-14, 2019
11

Rome, ITALY

10th International Congress on Social
Sciences, China to Adriatic
modellere uyumu, kültürel bağlam, öğrenci başarısındaki birçok etken,
müfredat
dikkate
alınmadan
tartışılmaktadır.
PISA
sonuçlarının
açıklanmasıyla politik/eğitsel tartışma oluşmakta, eğitimle ilgili akademik
çalışmalarda ve politika belirlemeleri için temel gösterge olmaktadır. Eğitim
ile ilgili düzenlemelerde PISA’ya vurgu yapılmakta ve uygulanan reformlar
PISA sonuçları ve/veya PISA ile uyumlu değişikliklerle kıyaslanmaktadır.
Hatta PİSA benzeri sınavları bile gündeme gelmektedir. Türkiye’de
uygulanmakta olan ABİDE projesi buna örnektir. PISA’da ölçülen beceri ve
yeterlikler doğrultusunda eğitim standartları, müfredat ve eğitim
programlarında değişiklikler yapılmaktadır.
PISA’nın yaygınlaşması konusunda yapılan çalışmalarla bu etkinin yeni
katılımcı ülkelerle küresel boyutta artacağı, eğitim sistemi seviyesinden
okullara kadar derinliğine nüfuz edeceği görülmektedir. Benzer biçimde,
yükseköğretimde ve yetişkinlere yönelik çalışmalarda PISA kapsamındaki
becerilerin ölçüleceği de görülmektedir. Örneğin, OECD örgün eğitimde
becerilerin değerlendirilmesinde PISA bulguları, yetişkinlerin becerilerinin
değerlendirilmesinde
ise
Yetişkin
Yeterliklerinin
Uluslararası
16
Değerlendirilmesi Programı (PIAAC)’ nı uygulamaktadır. Böylelikle veri
toplama kesimini genişletmektedir.
Sonuç olarak OECD ölçme kapsamındaki alanları çeşitlendirmekte ve
daha fazla ülkeyi sürece dahil etmektedir. PISA’nın yürütücü kuruluşu
OECD ekonomi temelli bir topluluktur. Yani OECD’nin önceliği
küreselleşmeyle birlikte standartlaşan işgücü için standartları sağlayacak
bireyler yetiştirilmesini sağlamaktır. OECD, PISA ve benzeri sınavlar ile
dünya çapında eğitim politikalarına yön verme gücünü artırmaya tüm hızıyla
devam etmektedir. PISA’nın tüm dünyada eğitimi etkileme potansiyeline
sahip olduğunu, katılımcı ülkelerin eğitim sistemlerini az ya da çok
dönüştürdüğünü ve bunun artarak süreceğini göstermektedir. OECD’nin
ekonomik hedefleriyle uyumlu olarak geliştirilen PISA’nın, bu gücü kullanma
biçimi de kaçınılmaz biçimde eğitimin ekonomik boyutunu öne çıkaracak
biçimde olmaktadır. Netice itibariyle eğitimde rekabet ve piyasalaşma gün
geçtikçe artmaktadır.
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ; ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE
ÖNLEMLER
SEASONAL AGRICULTURAL WORKERS; CHILDREN'S EDUCATION
PROBLEMS AND PRECAUTIONS
Prof. Dr. Sadık KARTAL
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Kumluca'da 13 yaşındaki Berivan Karakeçili, rüzgarın çatıdan uçurduğu
sac parçasının başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Karakeçili'nin
cenazesi yapılan incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna
konuldu. Berivan Karakeçili'nin Urfa'dan mevsimlik çalışmak üzere Finike'ye
bağlı Hasyurt Mahallesi'ne ailesiyle birlikte geldiği, Kumluca'ya da ailesiyle
birlikte portakal toplamaya gittiği belirtildi.(25 Ocak 2019 tarihli gazete
haberlerinden)
ÖZET
Nüfusun özellikle köylerde ikamet eden kısmının tarımla uğraştığı
Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin okul çağındaki çocuklarının eğitim/
öğretim hizmetlerinden yararlanmaları üzerinde durulması gereken bir
konudur. Ülkemizin sosyo-ekonomik yapısı ve coğrafi şartları gereği birçok
aile yılın belirli dönemlerinde ikamet ettikleri yerleşim birimlerinden
mevsimlik gezici tarım işçisi olarak yurdun farklı bölgelerine göç etmektedir.
Mevsimlik tarım işçilerinin okullar kapanmadan önce nisan mayıs
aylarından itibaren işçilik yapılacak bölgelere göç etmeleri ve okullar
açıldıktan bir süre sonra dönmeleri sebebiyle bu ailelerin çocukları okullara
uzun süre devam etmemektedirler. Eğitim ve öğretim dönemine rastlayan bu
göçler neticesinde zorunlu öğrenim çağındaki birçok çocuğun eğitim
ortamından uzaklaşmaları söz konusu olmaktadır. Bu durumdaki
çocukların
gittikleri
yerlerde
eğitim
ve
öğrenim
hakkından
faydalandırılmaları önem arz etmektedir. Konuyla ilgili bazı düzenlemeler
yapılmışsa da yetersiz oldukları araştırmalarla tespit edilmiştir. Türkiye’de
mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim sorunları belli dönemlerde
gündeme gelse de politika ve faaliyetler açısından öncelikli olarak ele
alınamamakta ve kapsayıcı bir çözüm sunulamamaktadır. Bu çalışmada
Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim sorunları ve bu
sorunlar için hayata geçirilmeye çalışılan önlemler ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eğitim Hakkı, Mevsimlik Tarım İşçilerinin
Çocuklarının Eğitimi
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ABSTRACT
The part of the population engaged in agriculture, especially the
children residing in the villages of seasonal agricultural workers in Turkey
where school-age education / training should focus on the benefit of the
service is an issue. Due to the socio-economic structure and geographical
conditions of Turkey, many families migrate to different regions of the
country as seasonal migratory agricultural workers from the settlements
they live in during certain periods of the year. Children of these families do
not attend schools for a long time, as seasonal agricultural workers migrate
to the regions where labor will be done from April to May and the schools
return before the schools close. As a result of these migrations that coincide
with the education and training period, there are many children in the
compulsory education age away from the educational environment. It is
important for children in this situation to benefit from the right to education
and education where they go. Although some regulations have been made on
the subject, they have been identified by their inadequate research.
Educational problems of the children of seasonal agricultural workers come
to the agenda in certain periods at Turkey. However, the issue cannot be
considered as a priority in terms of policies and activities and no
comprehensive solution can be offered. Educational problems of the children
of seasonal agricultural workers in this study deal with and the measures to
be implemented for these issues are discussed.
Keywords: Education, Education Right, Education of Children of
Seasonal Agricultural Workers
GİRİŞ
Her çocuk, eğitim hakkına sahiptir. Çocuğun eğitim hakkı birçok ülke
tarafından tartışmasız olarak ve sorgulanmadan kabul edilmektedir. Bunun
nedeni devletlerin/toplumların çocuğun eğitilmesine ihtiyaç duymalarından
kaynaklanmaktadır. Çünkü eğitim, devletin devamlılığını sağlayan güçlü bir
araçtır.
Okulların
çocukları
okul
dışında
yer
alan
dünyanın
olumsuzluklarından koruma görevi üstlendiği de söylenebilir. Bu nedenlerle
devletler tüm çocukları eğitimle buluşturabilmek için çeşitli eğitsel
düzenlemeler yapmaktadır. Alınan önlemlere rağmen birçok çocuğun sosyoekonomik durum, yaşam şartları, ebeveyn eğitim durumu, okula bakış açısı,
okula erişim vs. gibi durumlardan dolayı eğitim hakkının istenen düzeyde
olmadığı bilinen bir gerçektir. Türkiye’de birçok ailenin yılın değişik
mevsimlerinde geçimlerini sağlamak için ikamet ettikleri yerlerden başka
yerlere kazanç için göç ettikleri bir gerçektir. Özellikle 20-45 yaş arası
yetişkinlerin bu göçün içinde yer almaları ve bu ailelerin okul çağındaki
çocuklarını da beraberlerinde götürmeleri, onların emeğinden faydalanmaları
bu çocukların eğitimlerinin gerçekleşmesini sorgular hale getirmektedir.
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Eğitim Hakkı Ve Çocuk
Eğitim hakkı eğitim literatüründe daha çok eğitimin sunumu olarak ele
alınmasına rağmen
mevcudiyet, erişilebilirlik, kabul edilebilirlik ve
uyarlanabilirlik şeklinde kapsamı geniştir1. Mevcudiyet, eğitime erişim
olanaklarının mevcut olması gerektiğini ifade eder. Erişilebilirliğin kendi
içinde üç boyutu vardır. Bu üç boyut, ayrımcılığın olmaması, fiziksel olarak
ve ekonomik olarak erişilebilirliktir. Eğitim hakkının gerçekleşebilmesi için
eğitim ile ilgili yasa ve kuralların toplum ve kültür bakımından kabul
edilebilir olması gerekir. Ayrıca eğitim hakkının gerçekleşebilmesi için eğitim
uyarlanabilir olmalıdır. Farklı koşullara uygun hale getirilemeyen bir eğitim
süreci varsa eğitim hakkının tam olarak gerçekleştiği söylenemez.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26. maddesinde2 her şahsın
öğrenim hakkının olduğu, temel eğitimin parasız ve zorunlu, teknik ve
mesleki öğretimden herkesin faydalanması gerektiği belirtilmektedir. Öğretim
bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu
teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletler ’in barışın idamesi yolundaki
çalışmalarını geliştirmelidir.
BM Çocuk Hakları Bildirgesi3, çocuğun istismar edilmesine karşı
korunması, hiçbir biçimde ticarete konu edilmemesi ve asgari bir yaştan
önce istihdam edilmemesini öngörmüş, çocuğun eğitimine ve gelişimine
engel teşkil edecek bir iş veya meslekte çalışmaya zorlanmaması ve böyle bir
işte faaliyet göstermesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulamıştır.
Bildirgeye göre taraf devletler çocuğun ekonomik sömürüye, her türlü
tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek, sağlığı veya bedensel, zihinsel,
ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte
çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul etmekte ve bunun uygulamaya
konulmasını sağlamak üzere taraf devletlerin yasal, idari, toplumsal ve
eğitsel önlemleri almakla yükümlü olduğu belirtilmektedir.
Avrupa Sosyal Şartı’nda4 “Çocukların ve Gençlerin Korunma Hakkı”
başlıklı maddesi ile anlaşmaya taraf ülkelere çocukların sağlık, ahlak ve
eğitimleri için zararlı olmayacağı belirlenen hafif işlerde çalıştırılmaları
durumu haricinde asgari çalışma yaşının en az 15 olması, tehlikeli ve sağlığa
aykırı sayılan işlerde asgari çalışma yaşının daha yüksek olması gerektiği,
zorunlu eğitim çağında olanların, eğitimlerini engelleyecek işlerde
çalışmalarının engellenmesi, 18 yaşından küçüklerin çalışma sürelerinin,
gelişmeleri ve öncelikle de mesleki eğitim gereksinmeleri uyarınca
sınırlandırılması yükümlülüğünü getirmiştir.

1

Gündem: Çocuk! Derneği. (2009, 05). Türkiye Çocuk Politikası. 11 08, 2015 tarihinde Google e-kitap:
https://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html.
3
https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23b.html.
4
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/sosyalsart.pdf
2

CONGRESS BOOK

June 10-14, 2019
16

Rome, ITALY

10th International Congress on Social
Sciences, China to Adriatic
AB Temel Haklar Bildirgesi5’nin “çocukların hakları” başlıklı 24.
maddesi ve “çocuk işçi çalıştırmanın yasaklanması ve çalışan gençlerin
korunması” başlıklı 32. maddesi ile çocuklar koruma altına alınmıştır. 32.
maddeye göre, çocuk işçi çalıştırılması yasaktır. Gençler için daha elverişli
olabilecek kurallar saklı kalmak üzere ve sınırlı istisnalar dışında istihdam
edilmek için asgari yaş sınırı, zorunlu eğitimin tamamlanması için belirlenen
asgari yaştan daha düşük olamaz.
İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı ILO Sözleşmesi’6nin
asgari çalışma yaşına ilişkin düzenleme ile 13-15 yaş aralığındaki gençlerin
gelişmelerine, sağlıklarına ve eğitimlerine zarar verilmeyecek şekilde hafif
işlerde çalışmalarına ulusal mevzuatlar ile izin verilebileceği hüküm altına
alınmıştır. Benzer şekilde en az 15 yaşında olmak şartıyla zorunlu
eğitimlerini tamamlamamış kişilerin belirtilen koşullarda çalışmasına izin
verilebileceği düzenlenmiştir. Ülkelere gelişmişlik durumlarına göre yaş
sınırını bir yaş geriye çekme olanağı da sağlanmıştır.
Türkiye, üye olduğu uluslararası kuruluşların çocuk işgücü
konusundaki kararları ve prensiplerini ülke gerçekleri ve gereksinimleri
doğrultusunda kendi mevzuatını oluşturmuştur.
Çocuğun korunması konusu, Anayasada7 güvence altına alınmıştır.
Anayasa’nın 50. maddesinde kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne
uymayan işlerde çalıştırılamayacağı ve küçüklerin çalışma şartları
bakımından özel olarak korunacağı öngörülmektedir.
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun8 59. maddesinde ilköğrenim
çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler hiçbir
resmi ve özel işyerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren
başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamaz hükmü yer almaktadır.
Milli Eğitim Temel Kanununda9 eğitim hakkı ve fırsat ve imkan eşitliği
ile ilgili maddeler bulunmaktadır. Eğitim hakkı ile ilgili 7. Maddede “
İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır, ifadesi yer almaktadır.
Fırsat ve imkân eşitliği ile ilgili 8. Maddede “Eğitimde kadın, erkek herkese
fırsat ve imkân eşitliği sağlanır, maddi imkânlardan yoksun başarılı
öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini
sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli
yardımlar yapılır.” hükmü bulunmaktadır.
Eğitim hakkı ile ilgili çeşitli ulusal ya da uluslararası mevzuatlarda yer
alan maddeler incelendiğinde, eğitim hakkının önemine yapılan vurgu göze
çarpmaktadır. Ortak noktaları, ırk, dil, din gibi ayrımlar yapılmaksızın tüm
çocukların eğitim hakkına sahip oldukları gerçeğidir. Eğitim hakkının
5

https://www.avrupa.info.tr/tr/avrupa-birligi-temel-haklar-bildirgesi-708
http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377287/lang--tr/index.htm
7
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2709&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=anayas
a&Tur=1&Tertip=5&No=2709
8
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.222.pdf
9
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf
6
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sağlanmasının yanında çocukların çalışılamayacakları da vurgulan ikincil
bir noktadır.
Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarının Eğitimi
Nüfusun belirli bir kısmının tarımla uğraştığı Türkiye’de mevsimlik
tarım işçilerinin okul çağındaki çocukları ve benzer bir kitle olan çocuk
işçilerin öğretim hizmetlerinden yararlanmaları üzerinde durulması gereken
bir konudur. Çünkü Türkiye’de 392.000 çocuk tarım sektöründe
çalışmaktadır. Bu bağlamda tarımda çocukların istihdam edilmesi,
Türkiye’de yaygın uygulamalardan biri haline gelmiştir. Diğer sektörlere göre
ücretsiz aile işçisi olarak çalışmanın yaygın olduğu bu sektör, çocukların
özellikle eğitim, gelişme ve sağlık hakkını ihlal etmektedir.10
2015 yılındaki DİSK Türkiye'de Çocuk İşçiliği Gerçeği Raporuna11 göre
Türkiye’de 6-18 yaş arasında ekonomik faaliyette bulunan 900 bin çocuk
bulunmakta ve bu çocukların %44’ü mevsimlik tarım işinde çalışmaktadır.
Ayrıca 2014 yılındaki Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği Araştırma Raporuna12
göre mevsimlik tarım işinde çalışan çocukların hemen hemen yarısının okula
erişimi olmadığı gibi bu çocuklar haftada 40 saatten fazla çalışmaktadır.
Okula erişim sağlayabilen mevsimlik tarım işçisi çocuklar ise okullara
düzensiz olarak devam etmektedir. Ek olarak aileleriyle göçe çıkan ancak
tarlada çalışmayan çocukların %23’ü okulu terk etmiş, %43’ü okula
düzensiz olarak devam etmektedirler.
Araştırma sonuçlarına göre hemen her yaş grubunda kadın ve erkekler
tarlada çalışmaktadır. Bu durum tarlada çocuk emeğinin kullanılmasının
cinsiyetten bağımsız olduğunu göstermektedir. Mevsimlik gezici tarım
göçüne katılan çocukların tarlada çalışsın ya da çalışmasın, çok büyük bir
kısmının eğitim yaşamları da kesintiye uğramaktadır. Tarlada çalışan
çocuklar açısından daha yüksek oranda terk ve düzenli devam etmeme
durumu söz konusudur. Tarlada çalışan çocukların (18 yaş ve altı) yüzde
50’si eğitimlerini terk etmiştir, bu oran tarlada çalışmayan çocuklarda yüzde
21’dir. Tarlada çalışan ve eğitimlerine devam eden çocukların yüzde 57’si
okuluna düzenli devam edemiyorken, bu oran çalışmayan çocuklar arasında
yüzde 43’tür.13
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) ve UNICEF
Türkiye Temsilciliği işbirliğinde Temmuz 2016’da düzenlenen “Çocuk Hakları
ve İş İlişkileri” toplantısında UNICEF Türkiye Temsilcisi tarafından
“Türkiye’de halen 850 bin çocuğun işçi olarak çalıştırıldığı ve bunlardan
10

Ercüment Erbay, Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Büyük Resmi, , Toplum ve Sosyal Hizmet Cilt 24, Sayı 1, 2013.
https://disk.org.tr/2015/04/disk-ar-turkiyede-cocuk-isciligi-gercegi-raporu-2015/
12
Hayata Destek İnsani Yardım Derneği, Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014 Araştırma Raporu, 2014
http://hayatadestek.org/yayinlarimiz/Mevsimlik_Gezici_Tar%C4%B1m_%C4%B0sciligi_%202014_Arast%C4%B1
rma_Raporu.pdf
13
Hayata Destek İnsani Yardım Derneği, ag.e.
11
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yaklaşık 400 bininin mevsimlik tarım işlerinde çalıştırıldığı” ifade edilmiştir.
2017 Haziran ayında Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından
cevaplanmak üzere verilen soru önergesinde 2012-2017 yılları arasında
mevsimlik tarım işçilerinin zorunlu eğitim çağındaki çocuklarının sayısı,
mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarından kendi bölgelerinde eğitim
görenlerin sayısı, taşımalı eğitimden faydalananların sayısı, kaç gezici
öğretmen görevlendirildiği, kaç mobil okul/çadır okul açıldığı, eğitimi
bırakan ve eğitimine ara veren öğrenci sayısı, yapılan şartlı eğitim yardım
miktarı, bu çocukların eğitimlerine yapılan toplam harcama ve özel eğitim
alan öğrenci sayısı sorularına yer verilmiştir. Bakanlık tarafından söz
konusu soru önergesine verilen yanıta göre Türkiye’de 2016-2017 eğitim
öğretim yılı itibariyle mevsimlik tarım işçisi ailelerin e-Okul’a kayıtlı
çocuklarının sayısı 22 bin 414’tür. Bununla birlikte, mevsimlik tarım işçisi
çocukların eğitimine yapılan harcama miktarı, özel eğitim kapsamındaki
çocuk sayısı, taşımalı eğitimden faydalananların sayısı ve görevlendirilen
gezici öğretmen sayısı, mevsimlik tarım işçilerinin zorunlu eğitim çağında
olan çocuklarının sayısının ne olduğu ve bu çocukların ne kadarının
eğitimini bıraktığı veya ara verdiğine ilişkin sorular yanıtlanmamıştır14
Türkiye’de bölgelere göre öğrencilerin okula devamsızlıklarının
belirleyicileri araştırmasına göre okula en çok devamsızlık yapılan bölge
ortalama 15,59 gün ile Diyarbakır-Şanlıurfa bölgesidir. Bu bölgede
mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu göz önüne alınırsa öğrencilerin
mevsimlik göç nedeniyle okula geç başlama ve erken ayrılma ihtimalinin
diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu ileri sürülebilir.
Doğu ve
Güneydoğu Bölgeleri’nde ortalamanın üzerindeki devamsızlıklar mevsimlik
tarım işçiliğinin bu bölgelerdeki öğrencilerin eğitim davranışı üzerinde etkili
olabileceğini düşündürmektedir.15
222 sayılı Kanun kapsamında 21 Mart 2016 tarihinde Milli Eğitim
Bakanlığınca Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin
Çocukların Eğitime Erişimi konulu Genelge16 yayınlanmıştır. Genelge ile
mevsimlik gezici tarım işçisi, göçer veya yarı göçer olarak yurdun farklı
bölgelerine göç etmek durumunda kalan ailelerin zorunlu öğrenim çağındaki
çocuklarının gidilen yerlerde eğitim ve öğretin hakkından faydalanmaları
amaçlanmaktadır. Bu durumdaki çocukların gittikleri yerlerde eğitim ve
öğrenim hakkından faydalandırılmaları, eğitime erişimi, okullaşması ve
devamlarının sağlanması hususunda, “İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri ile
Göçer veya Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarını Takip Ekipleri” kurulacağı
belirtilmiştir. Okul müdürlükleri, muhtarlıklar, emniyet müdürlükleri, il/ilçe
14

TEDMEM, (2018), 2017 Eğitim Değerlendirme Raporu https://tedmem.org/yayin/2017-egitim-degerlendirmeraporu
15
İlköğretimde Devamsızlığın Belirleyicileri Ve İzlenmesi, http://www.egitimreformugirisimi.org/wpcontent/uploads/2017/03/ERG_%C4%B0lk%C3%B6%C4%9FretimdeDevamsizli%C4%9Fin-Belirleyicileri-ve%C4%B0zlenmesi.pdf
16
http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/28043457_genelge.pdf

CONGRESS BOOK

June 10-14, 2019
19

Rome, ITALY

10th International Congress on Social
Sciences, China to Adriatic
jandarma/karakol komutanlıkları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği
içerisinde alan çalışması yaparak illerine gelen veya illerinden giden
mevsimlik tarım işçisi ile göçer veya yarı göçer ailelerinin zorunlu öğrenim
çağındaki çocuklarının tespit edilmesi ve eğitime erişimleri için gerekli
tedbirlerin alınması istenmiştir.
Genelge ile mevsimlik tarım işçisi, göçer veya yarı göçer ailelere yönelik
muhtelif zamanlarda çocukların eğitime erişimleri hususunda bilinçlendirme
amaçlı ziyaretleri yapılması, mevsimlik tarım işçisi çalıştıranlar (toprak
sahibi/işleyen/aracı) ziyaret edilerek çocuk işçiliği ile ilgili müeyyideler
konusunda bilgilendirilmesi istenmiştir. Zorunlu eğitim çağındaki mevsimlik
tarım işçisi, göçer veya yarı göçer ailelerin ortaokul öğrencisi çocukları,
öncelikle kendi bölgelerindeki yatılı bölge ortaokullarına yerleştirilecek; yatılı
öğrenci olarak yerleştirme imkânı bulunmayan ortaokul çağındakiler ile
ilkokul çağındakiler, göç ettikleri yerlerde taşımalı eğitim uygulamasından
yararlandırılacaktır. Taşımalı eğitim kapsamına alınamayan mevsimlik tarım
işçisi, göçer veya yarı göçer ailelerinin çocuklarının yoğun olarak bulunduğu
yerlerde öğretmenler görevlendirilerek il/ilçe merkezindeki bir okulla
ilişkilendirilerek mobil, prefabrik ve benzeri sınıflar açılacaktır. Mevsimlik
tarım işçisi ile göçer veya yarı göçer ailelerin çocuklarının şartlı eğitim
yardımı ve diğer yardımlarından faydalandırılması için gerekli tedbirler
alınacağı belirtilmiştir.
2016/5 nolu genelge ile mevsimlik tarım işçisi ile göçer veya yarı göçer
ailelerine yaşam boyu eğitim felsefesinden hareketle halk eğitim merkezleri
bünyesinde eğitimin önemi, eğitime erişim, eğitim hakkından faydalanma
konularında bilgilendirme faaliyetleri, aile içi ve bireysel eğitim-danışmanlık
hizmetleri ve meslek edindirme kursları verilecek, imkânlar dâhilinde 1. ve
11. kademe okuma yazma kursları düzenleneceği ifade edilmiştir. Halk
eğitim merkezi müdürlüklerince, mevsimlik tarım işçisi ile göçer veya yarı
göçer ailelerinin çocuklarının eğitim eksikliklerinin tamamlanması amacıyla
yarıyıl ve yaz tatilinde telafi, yetiştirme ve destekleme kursları ile sosyal
etkinlik çalışmaları yapılacaktır. Mevsimlik tarım işçisi ile göçer veya yarı
göçer ailelerinin çocuklarının okul kıyafetleri, kırtasiye ve benzeri
ihtiyaçlarının temin edilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağı de
eklenmiştir.
Başbakanlık tarafından 2017/6 nolu genelge yayımlanmıştır. Bu
genelge ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirtilen genelgesine dikkat çekilmiştir.
Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden başka
illere giden ailelerin bu süreçte yaşadıkları sorunlarının giderilmesine
yönelik olarak geçici yerleşim alanlarında eğitim ve sosyal faaliyetler için
oluşturulan binanın, çocuklar için etkin bir eğitim merkezi olarak
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kullanılması istenmiştir. Şartlı nakit transferi, okul kıyafeti ve
malzemelerinin temin edileceği tekrar edilmiştir.17
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği’nde 2016 yılında yapılan değişiklikle ilk ve ortaokullarda ihtiyaç
olması hâlinde mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları için yetiştirme kursu
veya programları uygulanır, ifadesi eklenmiştir.18 Geçmiş yıllarda
yönetmelikte yer almayan mevsimlik tarım işçileri, göçer ve yarı göçer
ailelerin çocuklarıyla ilgili bu düzenleme önemli bir değişimi göstermektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 2010 yılından itibaren
yürütülmeye başlanan METİP (Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve
Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi), mevsimlik tarım işçisi
çocuklarının eğitimlerini de kapsayan ve işçilerin çalışma ve sosyal
hayatlarıyla ilgili bir dizi önlemi ve faaliyeti içerecek bir biçimde sorunu
bütünsel bir yaklaşımla ele alan önemli bir projedir. 19
Yukarıda belirtilen düzenlemelere istinaden tarım işçisi çocukların
eğitimi için adrese dayalı kayıt sistemi, şartlı nakit transferi, okul
giderlerinin karşılanması ve kırtasiye yardımı, çadır okul ve taşımalı eğitim
uygulaması Uysal ve arkadaşlarınca araştırma konusu yapılmıştır.20
Adres Kayıt Sistemi tarımsal alanlarda çocuk işçiliğinin önlenmesinde
önemli bir faktördür. Ancak tespit ve izleme çalışmaları göç alan ve göç veren
iller açısından farklı çalışmaları gerektirmekte, göç veren iller açısından
sorunun boyutları daha büyükken, göç alan illerde çadır alanlarındaki okul
yöneticilerinin ve onu destekleyen öğretmen kadrosunun özverili tarama ve
ikna çalışmaları sonucunda olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Öte yandan
çocuklar arasında nüfus kaydı yapılmayanlar da bulunmaktadır. Bu
durumda başka nüfus grupları için çözüm olacak bir düzenleme, tarım işçisi
aileler için yeterli sonucu üretememektedir. Eğitim alanında hayata geçirilen
sosyal yardım politikalarından biri olan şartlı nakit transferi ya da şartlı
eğitim yardımı, mevsimlik işçi çocuklarının eğitime erişimlerinde mevsimlik
tarım işçilerinin büyük çoğunluğunun bu uygulama konusunda yeterli
bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Uygulamanın yürütücüsü olan
eğitim yöneticilerinin hemen tamamı bu uygulamadan yararlanan kız ve
erkek çocukların okullulaşma oranının artığını belirtmelerine rağmen,
olumsuz yönlerine daha çok vurgu yapmışlardır. Yardımın aileleri
“dilenciliğe” ya da “tembelliğe” alıştırdığı, ailelerin bu desteği almak için
sadece çocuğu okula kayıt yaptırıp sonra devamını sağlama konusunda
ilgisizliğinin sürdüğüne yönelik bir durum söz konusudur. Okul giderlerini
17
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Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarının Temel Eğitim Sorunları, , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
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karşılama ve kırtasiye yardımı konusundaki desteğinin okula devamı
sağlama konusunda katkı sunmaktadır. Çadır okulu uygulaması konusunda
mevsimlik tarım işçisi aileler çocuklarına yakın çevrede eğitim olanağı
sunulmasına olumlu bakmaktadırlar. Taşımalı sistemin kimi sorunlara
rağmen, mevsimlik tarım işçilerinin temel eğitim çağındaki çocuklarının
okula erişimini sağlamada bir olanak sunduğu açıktır. Ancak bu hizmetlerin
daha özenli ve çocukların ihtiyacına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 21
Merkezi ve yerel kamu politikası düzeyinde mevsimlik tarım işçisi
çocukların eğitimi sorunun tanımlanmasına yönelik bir duyarlılık
görülmekle birlikte sorunun çözümü konusunda pek az girişimin yapıldığı
görülmektedir. Okul çağında çok sayıda mevsimlik tarım işçisi çocuğun
olduğu, ancak çocukların okullulaşmasına ve eğitimlerinin aksamamasına
yönelik çabaların oldukça sınırlı olduğu, çocukların tespiti ve takibi
konusunda yeterli bir mekanizmanın kurulmadığı, okul dışında kalan
çocukların tespitine ilişkin sayısal verilerin bulunmadığı, çocukların okula
erişimlerinin sağlanması konusunda yeterli ilgi ve kaynağa sahip
olmadıkları, sorunun çözümüne yönelik kamu kurumları arasında işbirliği
ve
koordinasyonu
sağlayacak
herhangi
bir
girişimin
olmadığı
anlaşılmaktadır. Çocukların okula erişim, devam ve tamamlama konusunda
şu sorunlar içinde okula tutunmaya çalışmaktadırlar:22
 Kesintili öğrenim hayatı, çocukların okul başarısını ve öğrenmeyi
birikimli ve ilerleyen biçimde sürdürmelerini engellediği,
 Öğrencilerin verili müfredatı sürekli biçimde geriden izledikleri,
 Kesintili öğrenim hayatının anadili Türkçe olmayan çocuklar için
öğrenme güçlüğüne yol açtığı,
 Sık okul ve öğretmen değişikliği okula, öğrenmeye uyumu
güçleştirdiği,
 Okuldaki sosyalleşmeye dâhil olma, bir çevre yaratma ve aidiyet
geliştirmekte zorlandıkları,
 Okul materyalleri, giysi, hal tavır, kişisel bakım alanlarındaki
yoksunlukları onların marjinalleşmesini derinleştirdiği,
 Dezavantajlar nedeniyle okul ve sınıf ortamında öğretmenlerinin
olumsuz ilgisini çektikleri,
 Okul ve çevresinde dışlanma ve ayrımcılığa maruz kaldıkları,
 Ailelerinden aldıkları yetersiz destek ile bu olumsuz tablo içinde
okulda var olmaya çalıştıkları,
 Öğretmenlerin bu çocuklar için temel okuma yazma ve aritmetik
becerilerini öğretmekten daha ileri bir beklentilerinin olmadığı hatta

21
22
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pek çok öğretmenin kendilerinin asıl işlevinin bu olduğunu
düşündüğü ve onları ‘adam etmeye’ odaklandıkları tespit edilmiştir.
SONUÇ
II. Dünya Savaşı sonrası devletler, barışa daha yakın olabilmek adına ve
bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda
fikir anlamında birleşmişlerdir. Bunun sonucunda İnsan Hakları Evrensel
Bildirisi hazırlanarak kabul edilmiştir. 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları
Evrensel Bildirisinin 26. Maddesine göre “her insanın eğitim hakkı vardır”.
Eğitim hakkı, bireyin en temel haklarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 42. maddesinde de eğitim hakkıyla ilgili “Kimse, eğitim ve
öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” ifadesi bulunmaktadır. 1989
yılında ise Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler tarafından kabul
edilmiştir. Bu bildirinin 28. ve 29.maddeleri çocuğun eğitim hakkını güvence
altına almaktadır. Türkiye, eğitim hakkı ile ilgili maddeleri gerçek hayata
yansıtmak adına özellikle ilkokul düzeyinde yeterli sunumun sağlandığı
söylenebilir. Ancak mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukların eğitiminde hak
ve sunum konusunda yeterli uygulamanın olduğu söylenemez.
Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 182 nolu "En Kötü
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi" ve 138 nolu "Asgari Yaş Sözleşmesini"
imzalamış ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini, çocuk işçiliğinin en kötü üç
biçiminden biri kabul ederek, 2015 yılına kadar tamamen ortadan
kaldırmayı Uluslararası Çalışma Örgütü’ne taahhüt etmiştir.23 Ancak
uygulamada sorun hala devam etmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinde öngörülen yatılı bölge okullarına
yönlendirme, sıkıştırılmış eğitim uygulaması (YSÖP), yaz okulu, ailelere
yönelik mesleki kurslar, bilinçlendirme eğitimleri, mobil okul gibi
uygulamaların hayata geçirildiğine ilişkin veri bulunamamıştır. Göçe dayalı
yaşam, düşük ücret, ebeveynlerin düşük okuryazarlık düzeyi gibi
etmenlerin, çocukların eğitime katılma ve sürdürmeleri için elverişli koşulları
barındırmadığı görülmüştür. Tarımda çocuk işçiliği olgusunun tüm
yasaklayıcı ve eğitime katılmayı destekleyici düzenlemelere rağmen devam
ettiği saptanmıştır. Okul saatleri de dâhil olmak üzere gün içinde tarlada çok
sayıda çalışan çocuk olduğu, ailelerin çocuklarını çalıştırma konusunda
yasal denetim olduğuna dair baskı hissetmedikleri de görülmüştür.24
Mevsimlik tarım işçilerinin okullar kapanmadan nisan mayıs aylarından
itibaren işçilik yapılacak bölgelere göç etmeleri ve okullar açıldıktan bir süre
sonra dönmeleri sebebiyle bu ailelerin çocukları okullara uzun süre devam
etmemektedirler. Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim
23
24
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sorunları belli dönemlerde gündeme gelse de politika ve faaliyetler açısından
öncelikli
olarak
ele
alınamamakta
ve
kapsayıcı
bir
çözüm
sunulamamaktadır.
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarıyla çocuklarının
eğitimi konusunda son dönemdeki kimi olumlu adımlara rağmen sorun
devam etmektedir. Üzerinde durulması gereken asıl konu kuralların
işleyişinden ziyade ailelerin içinde bulunduğu dramatik yoksunluk
koşullarıdır. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının temel eğitime erişim ve
devamlarının sağlanmasında da en temel sorun, ailelerin, içinde
bulundukları ekonomik koşulların çocuk emeğini zorunlu kılmasıdır. Yani
ailelerin içinde bulundukları yoksunluk koşulları eğitimsel sorunların temel
kaynağını oluşturmaktadır.
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AKDENİZ’ DEKİ İTALYA PROJESİ (MARE NOSTRUM) VE TÜRKİYE’NİN
KARŞI POLİTİKASI: NYON KONFERANSI (10-14 EYÜL 1937)
Taner GÜR
Erciyes Üniversitesi
ÖZET
Birinci Dünya Savaşı öncesi blok ülkelerin netleşmeye başladığı bir
dönemde çeşitli çıkarlar vesilesi ile ortaya çıkan sorunları itilaf devletleri
önce kendi aralarında gizli antlaşmalar yaparak çözmeye çalıştılar. Aynı blok
ülkeleri karşı ittifaklara da ağır şartlar dayatıp gerilen ortama sert rüzgarlar
estirerek savaşı kaçınılmaz hale getirmişlerdir. 1914 yılı başlarına
gelindiğinde ülkeler artık taraflarını açıkça belirtmişlerdi. Savaşın büyük bir
bölümünün kendi eski toprakları ve hâkimiyet alanı üzerinde olacağını gören
ve bu taraflar arasında kendine uygun bir yer edinerek kaybettiği toprakları
tekrar kurtarmayı amaçlayan Osmanlı devlet yönetiminde söz sahibi bir
İttihatçı grup ortaya çıktı. Bir dönemin Devlet-i Muazzama’sı (Güçlü Devlet)
ve 3 Kıtanın hakimi Osmanlı İmparatorluğu, İttifaklar için başta İngiltere,
Fransa ve tarihi rakibi Rusya ile görüşmüş lakin bu görüşmeler bir sonuç
vermemiştir. Bu devletlerin kendisi aleyhinde yaptıkları açık-gizli paylaşım
antlaşmalarını Osmanlı Devleti görünce İttihatçıların telkinleri ile
istemeyerek de olsa 3’lü İttifakın etken ülkesi Almanya’nın yanında I. Dünya
Savaşı’na girmeyi göze almıştır.
İtalya ise bu dönemde Üçlü İttifak’ın (Almanya, Avusturya-Macaristan)
içinde olmasına rağmen savaşın başlangıcında tarafsız kalmayı tercih etmiş
duruma göre pozisyon almaya çalışmıştır. Akdeniz de yayılma politikasını
benimseyen İtalya’nın bu tutumu Osmanlı’yı tedirgin etmiş ve İtalya
hakkında çeşitli diplomatik ve istihbari çalışmalara koyulmuştur. Ancak
emperyalist felsefenin doğası gereği diplomasinin artık ikinci plana atıldığı
bu ortamda kaçınılmaz olarak sonuçları tüm ülkeleri etkileyen I. Dünya
Savaşı başlamıştır.
Savaşın sonucunda avantajlı olarak çıkan aktör ülkelerden ikisi olan
Fransa ve İngiltere sömürgeleri aracılığıyla konumlarını daha da
güçlendirmişlerdir. Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya ise
buna karşın ittifak oluşturarak mevcut statükoyu bozmaya çalıştılar.
Akabinde İtalya Akdeniz de yayılma çabası içerisine girdi. Türkiye ve
dönemin aktör ülkeleri çıkarları gereği bu politikayı bertaraf etmek amacıyla
çeşitli stratejiler geliştirerek ittifaklar arayışına girmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: İtalya’nın Akdeniz Politikası, Aktör Ülkeler ve
Türkiye, İttifak.
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ABSTRACT
In the period before the World War I, the bloc countries tried to solve
the problems that emerged with the interests of various interests by making
secret treaties among them. The same bloc countries have made the war
inevitable with strong winds imposing heavy conditions on counter-alliances.
By the beginning of 1914, the countries had clearly stated their sides. A
Unionist group who had a say in the Ottoman state administration emerged
in order to save the lost lands by finding a large part of the war on its former
territory and dominance and by taking a suitable place among these parties.
The Ottoman Empire of a period (the powerful state) and the ruler of the 3
continents met with the former rival of England, France and Russia for the
alliances, but these talks did not yield any results.
When the Ottoman Empire saw the open-secret sharing treaties that
these states did against itself, they took undeserved access to World War I
along with Germany's influential country, irrespective of the suggestions of
the Unionists. Italy tried to take a position in this period despite the fact that
it included in the Tripartite Alliance (Germany, Austria-Hungary) and chose
to remain neutral at the beginning of the war. Adopting the policy of
spreading in the Mediterranean, this attitude of Italy aggravated the
Ottomans and put various diplomatic and intelligence studies on Italy.
However, due to the nature of imperialist philosophy, diplomacy is now in
second place. In this environment, World War I inevitably started to affect
the results of all countries. As a result of the war, the advantageous actors
have further strengthened their position through the French and British
colonies, two of the countries. Germany and Italy, which completed their
political unity, however, tried to break the existing status quo by forming an
alliance. Italy then entered into an effort to spread in the Mediterranean. The
actors in the interests of Turkey and the country entered the era of alliances
seeking to develop a variety of strategies in order to eliminate this policy.
Keywords: Italy's Mediterranean policy, Actor Countries and Turkey,
Alliance.
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AKDES NİMET KURAT’IN HAYATI VE TÜRK TARİHİ ÜZERİNE
ÇALIŞMALARI
THE LIFE OF AKDES NİMET KURAT AND THEIR STUDIES ON
TURKISH HISTORY
Taner GÜR
Erciyes Üniversitesi
ÖZET
XVIII. ve XIX. Yüzyılda Rusya, Çar’ın yaptığı modernleşme hamleleri
sonucu hem ekonomik hem de askeri güç açısından hızlı bir kalkınma
içerisine girdi. Gittikçe büyüyen bu devlet, hemen hammadde ve yaşam alanı
olarak gördüğü yanı başındaki Türkistan bölgesine gözünü dikmiştir. Rusya,
öncelikle bölgedeki Türk boy ve hanlıkları arasında ihtilaflar çıkartarak
onları güçsüzleştirip bir çatı altında toplanmasını engellemiş oldu. Akabinde
“Böl-Parçala-Yönet’’ politikasıyla sistematik olarak Kazan, Kırım ve Türkistan
civarındaki bölgeleri işgal etmeye başladı. Böyle bir ortamda işgallere karşı
hem milli bir kimlik oluşturma çabasına giren, hem de Rus yenileşme ve
entelektüel hayatından etkilenen bir grup Türk aydını ortaya çıkmıştır.
Rusya daki ilerlemeler I. Dünya Savaşı ile hız kesmiş ve savaşa bağlı olarak
ekonomik, siyasi ve sosyal krizler “Bolşevik İhtilalini’’ doğurmuştur. 1917
Bolşevik ihtilalinin doğal sonucu olarak kısa ömürlü, yarı demokratik bir
siyasi ortam meydana gelmiştir. Bu süreçte bağımsızlıklarının peşine düşen
ve kısa süreli de olsa kendi yönetimlerini kurma başarısını gösteren Orta
Asya daki Türk Dünyası, baskılardan uzak rahat bir nefes almıştır. İlerleyen
dönemde klasik Rus sömürü anlayışı tekrar canlanmaya başlayınca,
özgürlükleri kısıtlanmış ve siyasi baskılara maruz kalmış olan bilim, fikir ve
bürokrasi camiasından Anadolu’ya gelen bölge aydınları genç Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin teşkilatlanmasında önemli roller üstlenmişlerdir.
Rus Bolşevizm’inin özgürlük ve demokrasi vaatleri çok kısa sürmüş,
Türkistan da kurulmuş olan Türk Cumhuriyetleri, Kızıl Ordu tarafından çok
sert yöntemlerle teker teker ortadan kaldırılarak tekrar Moskova’nın
merkeziyetçi yönetimi hakim kılınmıştır. Özgürlük hareketleri ve
mücadelenin tetikleyici sorumluları olarak bu cumhuriyetlerdeki aydınlar
görülmüş ve gereksiz uzun sorgulamalara maruz bırakılmışlardır. Aydınların
birçoğu bu mücadele uğruna gözünü kırpmadan haksızlıklara karşı durarak
hayatını kaybetti. Bu mücadele de hayatta kalmayı başarabilenler ise uzak
diyarlara ya sürgüne gönderildi ya da kendilerinin gitmesi için çeşitli basit
suçlamalar yapılarak ülkeyi terk etmeleri sağlandı. Kardeş ülke olarak
gördükleri Türkiye’ye gelen mevcut bu aydınlar, özellikle sosyal bilimler
alanında ülkenin olması gereken seviyeye ulaşması adına kayda değer
çalışmalar yapmışlardır. Türkiye de tarih bilimine farklı bir bakış açısı
kazandırarak tarih ve tarihçilik anlayışının gelişmesine Rusya dan sürgün
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edilen bu Türklerin büyük katkısı olmuştur. Türkistan bölgesinden gelen ve
Türk Tarihinin kökenlerine önemli araştırma ve prensipler kazandıran
isimlerden biri de Akdes Nimet Kurat olmuştur. Kurat, öncelikle Türk Tarihi
tezine milli bir kimlik kazandırarak, tarih öğreniminin genç kuşaklara
aktarılması gerektiğini belirtmiş ve bunun için Tarih araştırmalarının
evrensel bir metot da yapılması, akademik ve bilimsel bir mecrada olması
hususlarına vurgu yapmıştır. Bu çalışmamızda Akdes Nimet Kurat’ın hayatı,
ailesi, ilmi- akademik faaliyetleri, Türk tarihi ve tarihçilik öğretimi ile ilgili
görüşleri hakkında bilgi verilerek bazı değerlendirmelere gidilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akdes Nimet Kurat, Türk Tarihi, Çalışmaları
ABSTRACT
XVIII. and XIX. Century, Russia, the Tsar's modernization moves as a
result of both economic and military power in terms of rapid development.
This rapidly growing state has stood out for the Turkestan region, which it
immediately sees as raw materials and habitat.
Russia, primarily in the region between the Turkish boy and khanate
disagreements, and by disrupting them under one roof was prevented.
Subsequently, with the policy of m Divide and rule-Manage, systematically,
Kazan began to occupy the regions around Crimea and Turkistan. In such
an environment, a group of Turkish intellectuals emerged, both influenced
by Russian innovation and intellectual life, against occupations. Advances in
Russia were decelerated by World War I and economic, political and social
crises, depending on the war, gave rise to the Bolshevik-Revolution Rusya.
1917 As a natural consequence of the Bolshevik revolution, a short-lived,
semi-democratic political environment occurred. In this process, the Turkic
World in Central Asia, which pursued its independence and succeeded to
establish its own administrations for a short time, took a breath away from
the pressures. Progressive era classic Russian exploitation concept began to
revive, freedom restricted and science that have been subjected to political
pressures, ideas and the young Republic of Turkey of intellectuals came to
Anatolia from the bureaucracy community have played important roles in
the organization of the Turkey. The promises of freedom and democracy of
Russian Bolshevism were very short, and the Turkic Republics, which were
established in Turkistan, were eliminated by the Red Army with very harsh
methods and the centralized rule of Moscow was again dominated. The
intellectuals in these republics have been seen and subjected to unnecessary
long questioning as the trigger-makers of the liberation movements and the
struggle. Many of the intellectuals for the struggle for this fight blinking in
opposition to injustice. Those who managed to survive in this struggle were
either sent into exile or were forced to leave the country by several simple
accusations to go away. hese intellectuals came to Turkey to present what
they see as sister countries, particularly in the social sciences have done
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remarkable work on behalf of the country to reach the level required to be in
the area. Turkey also giving them a different perspective on the history of
science and the history of Russia from exile to the development of this
approach has been a major contribution to the Turkish historiography.
Akdes Nimet Kurat was one of the names who came from Turkestan region
and brought important research and principles to the origins of Turkish
History. Kurat, first of all by giving a national identity to the Turkish History
thesis, should be transferred to the younger generations of history learning,
and to do this, a universal method of historical research, the emphasis
should be on academic and scientific field. In this study, information about
Akdes Nimet Kurat's life, family, scientific activities, teaching of Turkish
history and historiography was given and some evaluations were made.
Keywords: Akdes Nimet Kurat, Their Studies, Turkish History
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AFGANİSTAN’DA SU SORUNU
Firoz FAOZİ
Kocali Üniversitesi
ÖZET
Orta Asya’nın en sorunlu ülkesi olan Afganistan sürekli savaş ve
istikrarsızlıklarla anılmaktadır. Afganistan savaşını ve dış destekli iç
kargaşayı meydana getiren reflekslerden biri de ülkedeki su sorunudur.
Afganistan’da dünyaca tanınan nehirler bulunmaktadır. Hilmend,
Amuderya, Kökçe başta olmak üzere, bu nehirlerdeki suyun kaynağı
Himalaya ve Hindukuş dağlarından akan tatlı sulardır. Bahsi geçen
Hilmend, Amuderya, Kökçe gibi zengin su kaynakları, Himalaya ve Hindukuş
dağlarından akan tatlı sularını kontrol edememektedir. Elbette bunun
muhtelif sebepleri bulunmaktadır. Bunca zengin su kaynaklarına rağmen
maalesef ülkenin birçok vilayetinde içme suyu yoktur ya da çok zor şartlarda
şehirler içme suyuna erişebilmektedir. Öyle ki ülkede yirmi yılı aşkın bir
süre dere ve ırmak yataklarından su ihtiyacını gideren yerleşim bölgelerine
rastlanmaktadır.
Halen birçok şehirlerde ya da köylerde insanların dere ve nehirlerden
sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda içme suyu ihtiyacı görmelerine
mukabil, söz konusu şartları belli oranda iyileştiren kardeş ülke Türkiye’nin
çalışmalarını anmadan geçemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, TİKA vasıtasıyla
ülkenin birçok yerleşim merkezinde su kuyuları açarak Afgan halkına
yardım elini uzatmıştır.
Bildirimizde Afganistan’ın zengin su kaynaklarına değinerek sözü
edilen su kaynaklarından Afgan halkının ne oranda faydalanabildiği
üzerinde duracağız. Halen su sıkıntısını derinden yaşayan birçok Afgan’ın
yaşadığı zorluklara dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyeti’nin bilhassa TİKA
vasıtasıyla ülke geneline yaydığı su kuyuları hakkında bilgi vereceğiz. Kardeş
ülke Türkiye’nin yaptığı fedakâr yardımların Afgan halkı üzerindeki
izdüşümüne değineceğiz.
Anahtar Kelimeler: Afganistan, Türkiye, su, savaş, nehirler, su
kuyuları.
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TÜRK AKIM VE MODERN İPEK YOLUNUN ENERJİ POLİTİK İLİŞKİSİ
TURKISH STREAM AND ENERGY-POLITIC RELATION WITH NEW SILK
ROAD
Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL
İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada, Türk Akımı söz konusu karakteri ile teknik, stratejik ve
enerji-politik bağlamda ele alınmakta ve tanıtılmaktadır. Fazla olarak,
Türkiye’nin “Türk akım ile kazanmakta olduğu konum ve Modern İpek Yolu
içindeki durumu detaylı olarak irdelenmektedir. Öte yandan, akışkan
iletiminde en önemli taşıma ağını oluşturan boru hatları, petrol ve doğal
gazın taşınmasında kullanılmasıyla enerji politiğin stratejik konuları
arasında yadsınamaz öneme sahip bulunmaktadırlar. Bu bağlamda, kısaca
“Türk Akımı” olarak nitelenen ve Rusya ile Türkiye arasında Karadeniz
üzerinden döşenen doğal gaz boru hattı bu bağlamda Modern İpek yolu
projesi ruhuna hizmet eden bir karakter taşımaktadır. Zira Avrasya ile
Balkanları ve dolayısıyla da Avrupa’yı birbirine bağlayan bir enerji hattı
durumundadır. Öz olarak ifade edilmek istenirse; Modern İpek Yolu veya
günümüzde (diğer bir nitelemeyle) “Bir Kuşak-Bir Yol (One Belt-One Road)”
Projesi olarak betimlenmekte (yoldan önce ifade edilen) “Bir Kuşak”
tanımlaması içinde ve de Çin’den Adriyatik’e kavramı bağlamında Türk
Akım’ın yeri ve önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bir Kuşak-Bir Yol, Enerji Politikaları, Modern İpek
Yolu, Türk Akım
Abstract
In this study, “Turkish Stream” explains with the characteristics with
the strategic and energy-politic view of points. Moreover position of Turkey in
the project of “New Silk Road “examines and determines in details. On the
other hand, pipelines that is the most important network for fluid
transportation having indispensible importance for hauling of the oil and
natural gas. Therefore, shortly calling as “Turkish Stream” that is connecting
between Russia and Turkey through Black Sea is having a character for
serving for the soul of the New Silk Road project because of it is a pipeline
which joins Eurasia and the Balkans. As the conclude of the study, it can be
said that importance of the “Turkish Stream” is clarified in the “New Silk
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Road” or (with the other calling as) “One Belt-One Road” project and
explained by the concept of “China to Adriatic”.
Keywords: Energy Policy, New Silk Road, One Belt-One Road, Turkish
Stream
Giriş
Uygarlık tarihinde ve insanlığın gelişim serüveninde yollar, daima
önemli olagelmiş ve ticaretin de temel taşlarını oluşturmuşlardır. Bir başka
deyişle, yollar; medeniyet tarihine yön veren gelişim hatları olmuşlardır.
Burada şunu belirtmek gerekir ki; tüm yollar aynı öncelik ve önem
fonksiyonuna sahip olamamıştır. Ancak, geçmişte “İpek Yolu” olarak
nitelenen ve Çin’i Avrupa’ya bağlayan hat tarihte en önemli ve de öncelikli
yol olma niteliğini hayli uzun süre taşımış bir ticaret yoludur. Günümüzde,
tarihi ipek yolunun canlandırılması çalışmaları bölge ülkeleri için hayli öne
çıkmış bir konu halini almış bulunmaktadır [1-2].
Günümüzde önemli diğer hatlar, enerji hatları ve geçtikleri güzergâhlar
olmaktadır. Hali hazırda küreselleşen dünyada önemli sorun; belirli
bölgelerde yer alan petrol ve doğal gazın halen söz konusu bu enerji
kaynaklarına en çok gereksinim duyan ülkelerden ve bölgelerden hayli
uzakta yer alıyor olmasıdır denebilir (Şekil 1). Bir başka deyişle, büyük
ölçüde petrol ve doğal gaza ihtiyacı olan gelişmiş ülkelere bu enerji
kaynaklarının ulaştırılması dünya enerji-politiğinin başat sorunu
olmaktadır. Dolayısıyla, petrol ve doğal gazın bulunması, çıkarılması ve
taşınması günümüzün enerji-politik olduğu kadar ekonomik, konjüktürel ve
de siyasi sorunlarını oluşturmaktadır.

Şekil 1 Dünyanın Enerji Tüketim Bölgeleri ile Petrol ve Doğal Gaz Bölgeleri [3]
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Sanayi devriminden sonra enerji hatları ile ana arter durumundaki
karayolları örtüşen şekilde gelişim göstermektedirler. Zira yolların geçtiği
yerlerde gelişim ve kalkınma hızlanmakta ve dolayısıyla enerji gereksinimi
artmakta ve enerji hatlarının bu bölgeleri desteklemesi gerekmektedir.
Aksine olarak enerji hatları geçen bölgeler, enerjiden pay alarak kalkınma
faaliyetlerini kolaylıkla hayata geçirebilmektedirler. Öz olarak belirtmek
istenirse; enerji hatları ve ana yollar birbirini destekleyen ve geliştiren bir
karakter göstermektedirler. Dolayısı ile, modern ipek yolu düşüncesi ile yeni
enerji hatları projelerinin birlikte düşünülmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Modern İpek Yolu Projesi
21. yüzyılın ilk 20 yılında doğu kültürlerinin yeniden eski kimliklerine
dönme eğilimi gösterdikleri görülmektedir. Bu bağlamda, Çin önceleri olduğu
gibi yine tarihi ipek yolundakine benzer şekilde yerini almaya çalışmaktadır.
Yüzyılın projesi kapsamında Çin Devlet Başkanı tarafından lanse edilen “One
Belt One Road –OBOR (Bir Kuşak Bir Yol)” sloganı Pekin’de düzenlenen
zirveyle Türkiye de dahil olmak üzere 29 ülkenin üst düzey katılımıyla
dünyaya ilan edilmiş bulunmaktadır. Asya’dan ayrı olarak Avrupa ve de
Afrika’da devasa altyapı yatırımları projelerini öngören “Modern İpek Yolu”
projesi, tüm dünyayı ilgilendiren cesamette bir proje görünümündedir. Bir
başka deyişle, kara ve deniz yolu bağlantılarıyla “Modern İpek Yolu” projesi
65 ülkeyi ve hatta daha fazlasını ilgilendiren büyük bir proje niteliği
taşımaktadır [1-2].
Burada şunu belirtmek yerinde olacaktır ki, Modern ipek yolu güzergahı
ile tarihi ipek yolu güzergahı hayli benzerlik göstermektedir. Bununla
beraber sadece kara yolu ile değil deniz yolu önerisiyle bütünleşik olarak
sunulmaktadır. Dolayısıyla, iddialı ve kapsamlı bir proje niteliğini kuvvetle
taşımaktadır (Şekil 2).
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Şekil 2 Modern İpek Yolu [4]

Projenin tanıtımı, ‘Bir Kuşak, Bir Yol: Ortak Refah İçin
İşbirliği’ ifadesiyle yapılmaktadır. Bu betimleme, özellikle modern ipek yolu
üzerinde bulunan ülkeler için “Kazan-Kazan” felsefesini ifade ediyor
olmaktadır. Dolayısıyla projenin hayata geçirilmesi tamamlandığında,
tarihsel süreçte olduğu gibi bölge ülkelerinin zenginleşmesi ve etkinleşmesi
sonucunu doğuracağı söylenebilir.
Tarihsel ipek yolu geçiş bölgeleri için benzer coğrafyayı ilgilendiren
enerji yolları projeleri de hayata geçirilmek üzere planlanmaktadır. Bu
bağlamda ipek yolunun yeniden canlandırılması sadece ekonomik açıdan
değil enerji-politik açıdan da önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, günümüzde
ülkelerin kalkınmasına doğrudan etken olan bir argüman enerji
kaynaklarıdır. Dolayısı ile de enerji kaynakları ve enerji arz güvenliği dünya
ülkeleri için temel konu durumundadır. Bu bağlamda, modern ipek yolunu
betimleyen “One Belt One Road –OBOR (Bir Kuşak Bir Yol) sloganı sadece
yol güzergahını ifade etmemekte bir kuşak nitelemesi ile birlikte (enerji
politiği de içeren) daha derin ve etkin anlamlar ifade etmektedir. Ayrıca,
sloganda ilk ifade edilen yol değil kuşaktır.
Modern ipek yolu projesinin gerçekleşmesiyle, bölge ülkeleri arasında
farklı diyalog ve işbirlikleri gelişecek ve de ortak yatırımlarla birlikte devasa
alt yapı projeleri hayata geçirilebilecektir. Böylesi büyük projelerin enerji
hatları projeleri ile beslenmesi doğal bir gereklilik oluşturacaktır.
Günümüzde zaten var olan enerji hattı projeleri, modern ipek yolu
projeleriyle birleşince yerel olmaktan çıkarak organize ve koordineli bir
nitelik kazanarak küresel projelere evrilecektir. Nitekim, şimdiden Modern
İpek Yolu projesi kurgulanırken Pekin Zirvesi’nde ulaştırma, altyapı ve
sanayi yatırımlarıyla birlikte enerji kaynakları ve enerji hatları konusunda
da işbirliği gündeme gelmiş bulunmaktadır.
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Enerji hatlarına ilişkin olarak düşünülen projelerin geçiş güzergahlar
ana hatlarıyla belirlenmiş bulunmaktadır. Şekil 3’te Asya bölgesi için enerji
hatları projeleri görülmektedir. Burada dikkat çeken bir fark, enerji hatları
için çıkış bölgesinin Çin olmayıp, Orta Asya ve Hazar bölgesi olmasıdır ki; bu
projeye farklı bir veçhe kazandırmaktadır.

Şekil 3 Orta Asya Bağlantılı Enerji Hatları Projeleri [5]

Türkiye’nin Modern İpek Yolu içindeki Yeri
Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konum, tarihte olduğu gibi Modern
İpek Yolu içinde de önem arz etmektedir. “Bir Kuşak Bir Yol” projesi
kapsamında hem ana karayolu bağlantıları ve hem de enerji hatlarına ilişkin
olarak kilit ülke niteliği taşıyacaktır. Jeopolitik açıdan Türkiye, Modern İpek
Yolu’nun Avrupa’ya bağlantı bölgesinde yer almaktadır. Bir başka deyişle,
Avrupa Birliği (AB) ile direkt sınırı olan ülke durumunda olup aynı zamanda
da AB’ne aday bir ülkedir. Dolayısıyla, anahtar ülke konumundadır [1-2].
Tarihi ipek yolu incelendiğinde de Türk Devletleri her dönemde ipek
yolu için önemli olmuşlar ve ipek yolu üzerinde etkin olarak kilit ülke
olmuşlardır. Nitekim, Hun İmparatorluğu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu,
Anadolu Selçuklu İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu u özellikleriyle
akla ilk gelen Türk devletleri olmaktadırlar. Ayrıca, Türk devletleri ipek
yolunun güvenliğinin sağlanmasında da daima önemli rol üstlenmişlerdir.
Bu bağlamda, dini nedenler her ne kadar önde gösterilse de esas itibariyle
ticaret yolları üzerinde etkin olmaya ilişkin olarak yaşanan Haçlı Seferleri
sırasında da bölgeyi savunan ve güvenliği sağlayan yine Türk devletlerinin
olduğu görülmektedir. Nitekim, Türk devletleri zayıfladığında ipek yolunun
etkinliğinin zayıfladığı çoğu kez gözlenen bir durum olarak ortaya çıkmıştır.
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Tarihte olduğu gibi Modern İpek Yolu projesinde de Türkiye, hayli
önemli rol üstlenecek gibi gözükmektedir. Zira Avrupa pazarına giriş bölgesi
olmanın yanı sıra Modern İpek yolu güzergahı üzerinde yer alan farklı Türk
Devletleri ile doğu-batı ekseninde koordinasyonu sağlayabilecek bir ülke yine
Türkiye olarak görünmektedir.
Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, Modern İpek Yolu projesi
içinde Türkiye’nin ana arter karayollarının yanı sıra enerji hatları ile de
büyük projelerde yer alması ve doğu-batı ekseninde uyumu ve
koordinasyonu sağlaması gerekmektedir. Bunlardan ayrı olarak Modern İpek
yolu projesinin deniz yolu güzergahı bağlamında da etkin rol üstlenmesi söz
konusu olabilecektir.
Ana arter yollar bağlamında büyük bazı projeler geliştirilmiştir ve bir
kısmı da hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Hayata geçirilmiş olanlar
arasında İstanbul Boğazındaki üç köprü, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Osman
Gazi köprüsü, TEM Otoyolu, Üçüncü Havalimanı gibi projeler akla gelen ilk
projelerdir. Yapılmakta olan ve planlananlar arasında ise, Çanakkale Boğazı
Köprüsü, İstanbul-İzmir otoyolu, Kanal İstanbul sayılabilir.
Yapılmış ve/veya yapılmakta olan enerji hatları bağlamında ise;
Yumurtalık-Kerkük hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı, Mavi Akım, TANAP
(Trans Anatolian Pipeline) ve Türk akım gibi hatlar ifade edilebilir. Bu enerji
hatlarının Avrupa’ya doğru uzantısı olacak (TAP-Trans Adriatic Pipeline, ITGI
Interconnection Turkey-Greece-Italy gibi) hatlarla birlikte düşünüldüğünde
Modern İpek Yolu projesi ile örtüşmesi daha net olarak ortaya çıkmaktadır.
Anlaşıldığı üzere Türkiye, Modern İpek Yolu’nun “One Belt One Road –
OBOR (Bir Kuşak Bir Yol)” sloganı bağlamında hem kuşak ve hem de yol
kapsamında yerini etkinlikle alacağı gözünmektedir. Bu durum, aynı
zamanda Türkiye’nin tarihi misyonunu yeniden üstleneceği anlamına da
gelmektedir.
Türk Akımın Önemi
Kısaca Türk Akım olarak nitelenen doğal gaz boru hattı, Rusya ile
Türkiye arasında yapılmakta olan boru hattı olup, iki paralel hattan
oluşacaktır (Şekil 4). Boru hatlarından biri Türkiye’nin gereksinimini
karşılamak üzere çekilmekte olup halen bu hat önemli ölçüde tamamlanmış
bulunmaktadır. İkinci hat ise Güney ve Güneydoğu Avrupa’nın gereksinimi
olan doğal gazı karşılamak üzere planlanmaktadır [6-7].
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Şekil 4 Türk Akım Geçiş Hattı [8]

Türk Akımı doğal gaz boru hattı, Karadeniz’in Kuzey Doğusunda yer
alan Rusya’nın Anapa limanından başlamakta ve Güneybatı Karadeniz’de
Türkiye’nin
Kıyıköy
bölgesinden
karaya
çıkarak
Lüleburgaz’a
bağlanmaktadır. Hattın Karadeniz’de geçtiği güzergâh tümüyle Türkiye ve
Rusya karasularını ve münhasır bölgelerini kat etmektedir. Önemli bölümü
deniz altında olan Türk Akım hattının deniz altı uzunluğu 930 km.dir ve 700
km.si Türkiye’nin münhasır bölgesinden geçmektedir.
Türk Akımın ikinci hattı Modern ipek yolu açısından ayrı bir öneme
sahip bulunmaktadır.
Şekil 5’den hemen görüldüğü üzere; Türk
Akım, Türkiye’den Yunanistan’a ve Balkan ülkelerine yol alması
planlanmaktadır. Takiben ise, Makedonya ve Sırbistan’ı yönlenmesi ve fazla
olarak Bosna, Kosova ve Arnavutluk’u beslemesi mümkün olabilecektir.
Ayrıca, Bulgaristan’ın da Türk Akım’dan doğal gaz alabileceği olasıdır. Bu
durum, Türk Akımın ve bu bağlamda Modern İpek Yolu kuşak stratejisi
bağlamında Balkanlarda etkinliğinin artıracağı anlamına gelmektedir. Bir
başka deyişle, Modern İpek Yolu’nun enerji-politik gelişiminin siyasi
etkinliğine evrilebileceği anlaşılmaktadır.
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Şekil 5 Türk Akım ve Bağlantıları [9]

Sonuç
Modern İpek yolu projesi ile beraber paralel yürütülecek enerji hatları
projeleri, Avrasya bölgesinde
yeni ve etkin işbirliklerine olanak
sağlayacaktır. Böylelikle, geçtiğimiz yüzyılda coğrafi olarak birbirinden çok ta
uzak olmamalarına karşın konjüktürel ve siyasi olarak birbirlerine pek de
yakın olmayan ülkeler ve bölgeler arasında etkileşimler ve ötesinde
kaynaşmalar olması beklenmektedir. Özellikle, enerji hatlarının döşenmesi
ile geçiş güzergahları üzerindeki ülke ve/veya bölgelerde ekonominin
canlanmasıyla refah seviyesi yükselecektir. Bir başka deyişle, ilgili ülke ve
bölgelerin zenginlikleri artacaktır. Yeni işbirliği teşkilatlarının oluşması olası
olduğundan dünyada yeni dengeler oluşacak ve Avrasya bölgesi ülkeleri
giderek etkinleşecektir. Bu durum, muhtemelen yeni bir dünya düzeni
anlamına gelecektir. Bir başka deyişle, Modern İpek yolu projesi ile bu yeni
yüzyılda zenginlik ve refahın batıdan doğuya doğru yönleneceği söylenebilir.
Türkiye’nin önemi, jeopolitiğinin yanı sıra jeoekonomisi ve konjüktürel
durumuyla birlikte (sahip olduğu öneme ilaveten) giderek artacağı ifade
edilebilir. Tüm bu olabilecek gelişmelere Türkiye; siyasi erkiyle beraber
işadamları, teknokratları, sanayicileri ile birlikte ekonomik, enerji-ekonomik
ve de enerji-politik büyük proje ve misyonları üstlenmeye hazır olması
gerekmektedir. Dolayısıyla toplumsal olarak değişimi, gelişimi ve yenilikleri
destekleyeci vizyona sahip olunması bir zorunluluk haline gelmektedir. “One
Belt One Road –OBOR (Bir Kuşak Bir Yol)”un geniş ve kapsamlı projelerinde
etkin olarak yer almasıyla belki de bölgesi içinde parlayan yıldız olarak
nitelenen ülkeler arasında yer alabilecektir.
Burada, kilit ve/veya düğüm noktası enerji kaynakları ve bu enerji
kaynaklarının taşınması olacaktır. Günümüzde, enerjiyi kontrol eden, bilgi
çağında hızla yol alan dünyamızı kontrol edebilecek ve küresel inisiiyatifi
kullanabilecektir. Buradan anlaşılan odur ki; “One Belt One Road –OBOR
(Bir Kuşak Bir Yol)” projesinin başarılı olması ve gelecekte olası genişlemeleri
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ve gelişimiyle hayata geçirilmesi, enerji projeleriyle desteklenmesiyle
mümkün olacaktır. Bu hatlardan önemli bir tanesi Türk Akım olup, Avrasya
enerji kaynaklarını Balkanlara ve dolayısıyla Avrupa’ya bağlayan bir hat
durumundadır. Bu bağlamda, “One Belt One Road –OBOR (Bir Kuşak Bir
Yol)” projesinin hayata geçirilmekte olan ilk Avrupa bağlantılı enerji
ayaklarından birini oluşturacaktır.
Burada da şunu özellikle belirtmek
gerekir ki; Türkiye’nin durumu ve önemi (Rusya ile birlikte) yadsınmaz
boyutlarda olacaktır.
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PATERNALISTIC LEADERSHIP MODEL IN TERMS OF TURKEY’S
POLITICS OF THE MIDDLE EAST
Zeynep ÖZALP
İstanbul Medeniyet University
Abstract
Paternalism is a type of leadership and governance commonly observed
in collectivist societies. Even though western literature tends to give an
adverse meaning to the notion of paternalism, this type of governance and
leadership has practical meanings in some regions such as Asia-Pasific,
Latin America, and the Middle East. Paternalistic leadership is engaged with
hierarchical structure of family’s father and its authority and protectionism.
Turkey as a country willing to become leader of the Middle East and its
paternal relations improved with the countries in the same geography
strengthed its claim of being the pivotal country in the region. During the era
of Turgut Özal, the Ottoman sovereignty lasted on the Middle East for
centuries was emphasized and social/economic relations were improved with
the Middle East. Thus, Turkish foreign policy was transformed. Once the
concept of Neo-Ottomanis
m disseminated, the paternalistic reflexes of Turkey gained much more
strength. Rising the ideology of Islamism after 1970s and the actions of
radical groups affiliated with Islamism caused negative impacts on the
politics of western states for the Middle East. Hence, western states have
endorsed and presented parties representing Moderate Islam and working
coherently with the international system. In this conjuncture, Turkey gained
a new leadership status with AKP in the Middle East. Despite the fact that
the Turkey’s ideal, zero problems, was not viably applied in the regional
politics, it helped Turkey to improve its relations and become an archrival
against Iran and Saudi Arabia in the region. By ameliorating views increased
against Turkey’s secular image in the Arab world, AKP followed politics
enhancing its bond with Islam and Ottoman history.
Keywords: Paternalism, Turkey, Middle East
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MEDIA AND TERRORISM: A COMPARATIVE ESSAY ON SRI LANKA
AND NEW ZEALAND ATTACKS
Harun DAĞ
Selçuk University
ABSTRACT
In this study,the reflection of the 15th of March 2019 New Zealand
attacks against Muslims during Friday prayer and the attacks against
Christians in Sri Lanka on the 21st of April 2019 on Turkish media has been
discussed in detail in this study. Critical discourse analysis has been used
as the method. The samples picked are Sabah, Sözcü, BirGün, Yeni Akit,
and Yeni Şafak newspapers. In the study, the shared content of sample
newspapers on their official Twitter accounts has been examined. As the
result of the analysis, in generating news about acts of terrorism an
ideological approach has been followed. Also, Yeni Şafak and Yeni Akit, both
religious newspapers, are treating attacks against Muslims as islamophobia.
Keywords: Sri Lanka, New Zealand, Media and Terrorism, Ideology,
Critical Discourse Analysis
Introduction
In today’s world, any social event is transferred to the society through
mass media devices. In media, the enformation that is prepared to be
presented to the society passes through a lot of media professionalists’
inspection and turns into an ideologic, biased text. News are one of the most
important ideological texts on media. The economic-political structure of the
institution determines the ideological background of the media output. While
the news are generated, certain ideas may be highlighted while some
important points could be ignored. The media professional assigned with
producing news presents the news to the society after shrouding it
accordingly to the institution’s political-economic structure. A global problem
such as terrorism is one of the leading topics being reached ideologically. As
terrorism affects communities in many different aspects by causing both
regional and global losses it has wide media coverage. Aside from what’s
been on the media about terrorism, the broadcasting policies and ideologies
of media organizations also affect the context of the news. In this regard, the
media organizations decide on the context after an editorial process. Even
though it has the same effect in the name of humanity, terrorism acts are
approached differently in media. The question of what kind of an approach
the media follows when it transmits the products through an ideological
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perspective draws attention. It is very important to examine the issue of
media and terror at this point.
News, Discourse and Ideology
The relationship of news, discourse and ideology is highly important in
studies that are conducted in the field of media. In this context, it is needed
to explain these concepts and reveal their relationship with each other. The
concept of ideology is a main instrument that is used by the dominant class
in the society to create and sustain its power. So, according to Althusser
(2014), ideology is materialized in the ideological instruments of the state,
while Gramsci (Ives, 2011: 23; Eaglaton, 2011) explained it with the concept
of “hegemony” defined as the state’s imposition of its dominant view upon
the society. Althusser and Gramsci, who adopted a critical approach, stated
that the media is a significant tool for justification of the dominant ideology
in the society. This is because the media is one of the most important
sources of information for the society. Baudrillard (2008: 127-128)
emphasized that the values that are attributed to different dynamics in the
society are increasingly transferred to the society through the media, or in
other words, what is shared in the society is now being shared through
technical instruments rather than symbolic instruments. The media, which
covers these technical instruments, sends a lot of messages to individuals
every single day. Ideological preferences are important in terms of which
development will be presented by the media and how it will be presented.
The most significant contents where the relationship between the media and
ideology is prominent include news texts.
News, in which the developments that are experienced in the society
are presented, is defined in different forms. Tokgöz (2012: 235) defined news
as a report of an event, a literature written loosely, or the history of
tomorrow. News refers to presentation of a current and interesting
development as objectively and realistically possible (Schlapp, 2000: 17).
News is the social construct of reality, the summary of what is real (Girgin,
2000: 76). In addition to such definitions, there are different approaches on
the relationship of news with the reality. According to the critical approach,
news stories pass through a completely speculative process from production
to publication, and they develop a discourse in favor of the dominant class
(Poyraz, 2002: 60-64). Not only does the biased and one-dimensional nature
of news stories in favor of the political power manipulate the society, but
which news contents are included in the media is another factor that
manipulates the society (Budak, 2018: 56).
A news story, which is encountered as an ideological text, carries
within itself the discourse suitable for its ideology. In news texts, discourse
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is a message, and ideology is a code hidden within the discourse (Sancar,
2014). Hall asserted that dominant discourses are reconstructed within
news texts. In this sense, news is not independent of the dominant ideology
and the discourse of this dominant ideology (İnal, 1996: 97). According to
van Dijk, the information that circulates in the world and the views stated by
societies for it are based on the discourses in the news. No other type of
discourse in the world is distributed to such a large audience or creates such
a widespread effect (1999: 370-371). This is why van Dijk stated that the
ideological background of news texts should be examined and proposed the
critical discourse analysis method that examines the discursive constructs
within news texts.
Method
Critical discourse analysis, which is in the critical Marxist approach, is
inspired by Western Marxism which emphasizes the presence of ideological
and cultural effects on revealing the relationships of interest that are created
by the labor-related and financial exploitation in the modern capitalist social
order (Dursun, 2013: 76). Van Dijk had awareness of all minority
communities in the environment he lived in and criticized the negative and
unequal presentations in news stories about minorities and migrants (İnal,
1996: 74). In this sense, critical discourse analysis aims to examine the
social inequality that is justified via the means of language or discourse (van
Dijk: 2001: 96). Van Dijk discusses critical discourse analysis under two
different types of structures (Özer, 2011: 83). These are macrostructures and
microstructures. This study examined the headings found in
macrostructures.
Findings
New Zealand Attack - Headings
When the headings related to the attack on a mosque in New Zealand
were examined, it was seen that newspapers occasionally included similar
statements, whereas they presented events with different expressions at
some points. Accordingly, there were headings under which the same topics
were discussed by all five newspapers that were examined. One of these
headings stated that, in the Grand National Assembly of Turkey (TBMM), five
political parties published a joint condemnation text. In these news
headings, this solidarity among the parties was similarly emphasized with
positive statements.
“Joint condemnation from 5 parties” (Sabah)
“5 parties, one voice! They condemn [the attack] with a joint statement”
(Yeni Akit)
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“Joint New Zealand statement from TBMM” (Yeni Şafak)
“Joint condemnation of the attack in New Zealand from 5 parties in the
Parliament” (Birgün)
“Joint condemnation of the terrorist attack in New Zealand from TBMM”
(Sözcü)
The reactions from around the world to the attack that happened were
included in all studied newspapers except for Sözcü.
“Reactions to the treacherous mosque attack from the world!” (Sabah)
“Condemnation of the attack in New Zealand from leaders” (Birgün)
“New Zealand statement from Russia: Atrocious..”. (Yeni Akit)
“UN: the attack in New Zealand is an Islamophobic, terrorist and racist
attack” (Yeni Şafak)
There were also news headings which stated that the assailant who
perpetrated the mosque massacre has been in Turkey in the past.
“The terrorist in New Zealand was in Turkey in the past” (Sabah)
“Breaking news: the weapon used by Brenton Tarrant who perpetrated
the attack in New Zealand was examined! An utter enemy of Turks!” (Sabah)
“New Zealand massacre perpetrator was in Turkey in 2016” (Yeni
Şafak)
“It was found that the perpetrator in New Zealand was once in Turkey”
(Birgün)
“Breaking claim! He stayed in Turkey for a time” (Sözcü)
Additionally, there were headings about Erdoğan’s presentation of
condolences.
“Condolence message from President Erdoğan” (Sabah)
“Statement from President Erdoğan on the massacre in New Zealand”
(Yeni Şafak)
“Erdoğan phones Reddy: We condemn the attack”(Birgün)
In the contents of these news stories, two Islamist conservative
newspapers, Yeni Akit and Yeni Şafak, and one right-wing conservative
newspaper, Sabah, acted in their ideological stance, presented the news as a
massacre, a terrorist act and used statements such as “enemy of Islam” for
the attack and “treacherous” and “terrorist” for the assailant, while Yeni
Şafak and Yeni Akit used the Islamic term for “martyr” about the victims.
Moreover, the funeral prayer held in Turkey about the deceased victims was
presented as a news.
“Funeral prayer in absentia all around Turkey for 49 martyrs” (Yeni
Şafak)
“Turkish citizen who survived the attack in New Zealand where 49
Muslims were martyred with injuries speaks up” (Yeni Akit)
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“Terrorist attack against those who pray at mosque in New Zealand: 49
martyrs” (Yeni Şafak)
“Funeral prayer in absentia at Al-Aqsa with 40 thousand people for
those killed in New Zealand” (Sabah)
“Citizens start campaign following Cristian terrorism in New Zealand:
Open Hagia Sophia [back as a mosque], hold a funeral prayer in absentia!”
(Yeni Akit)
“Funeral prayer in absentia at Al-Aqsa with 40 thousand people” (Yeni
Şafak)
News of an investigation opened against a user who commented on the
attack in New Zealand on the website Ekşi Sözlük was reported by all
included newspapers except Sözcü. In these news stories, Yeni Şafak and
Sabah criticized the user in question by presenting them in a negative way
by including statements in their headings such as “who said if only that
happened in Turkey” and “praised the attack”.
“Istanbul Office of Chief Public Prosecutor opens an investigation on Ekşi
Sözlük user who praised the terrorist attack in New Zealand” (Sabah)
“Prosecutor’s Office takes action for Ekşi Sözlük user who said, “if only
that happened in Turkey”!” (Yeni Akit)
“Chief Public Prosecutors Office starts investigation on Ekşi Sözlük user”
(Yeni Şafak)
“Investigation on ‘New Zealand’ post by Ekşi Sözlük user” (Birgün)
The newspapers Yeni Akit, Yeni Şafak and Sabah, which take part in
pro-government publications, published news stories that criticized the main
opposition leader Kemal Kılıçdaroğlu over the attack in New Zealand. These
texts included heavy criticisms that Kılıçdaroğlu did not target the terrorist
who perpetrated the massacre but target the Islamic world, and he did not
show a reaction against the terrorist.
“Kılıçdaroğlu targets the Islamic world, not terrorists!” (Sabah)
“Turkish Jewish Community shows the reaction Kılıçdaroğlu cannot
show” (Yeni Akit)
“Controversial statements on mosque attack by Kılıçdaroğlu” (Yeni
Şafak)
The newspaper Birgün, which has a critical approach on the
government and a left-wing stance, criticized a post shared by Misvak, a progovernment humor magazine and called the magazine “regressive”.
“Controversial ‘New Zealand’ post from regressive Misvak” (Birgün)
The newspapers chose their sources based on their ideologies. In this
sense, Sabah, Yeni Akit and Yeni Şafak included comments from partner of
the government Devlet Bahçeli, President Erdoğan and Defense Minister
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Hulusi Akar. On the other hand, Birgün reported a statement by ÖDP
(Freedom and Solidarity Party).
“Bahçeli: This horrifying picture frustrates the human conscious”
(Sabah)
“Bahçeli: This picture destroys the human conscious” (Yeni Şafak)
“Strong response from Minister Akar: This is a massacre...” (Yeni Akit)
“Akar: the massacre yet again reveals Islamophobic fascist terrorism”
(Yeni Şafak)
“Statement from ÖDP on the massacre in New Zealand” (Birgün)
Sri Lanka Attack - Headings
Headings about the attacks in Sri Lanka were not found to be included
as frequently as those about the New Zealand attack. While some
newspapers published only one article, others published a few articles on the
issue. In this sense, it was determined that the newspapers in question did
not include an attack towards Christians as much as they did about an
attack towards Muslims. The event was presented with statements in the
headings as “attack” and “terrorist attack”. The heading of Yeni Akit focused
on the probability of Sri Lanka turning into Rakhine. Here, an Islamist
publishing policy was preferred by emphasizing the potential of the cruelty
towards Muslims in Rakhine being repeated in Sri Lanka by using this
attack as an excuse.
“Attack on churches and hotels in Sri Lanka: 207 deaths” (Birgün)
“Bomb attack on churches and hotels in Sri Lanka in Easter” (Sözcü)
“Breaking news from Sri Lanka! Identities of Turks who died in Sri Lanka
confirmed” (Sabah)
“Breaking News: President Erdoğan’s Sri Lanka statement!” (Sabah)
“Intelligence previously received about attack in Sri Lanka” (Yeni Şafak)
“Terrorist attack in Sri Lanka: 310 deaths including 2 Turks, more than
500 injured” (Yeni Şafak)
“Merkel: As Germany, we are with the people of Sri Lanka” (Yeni Akit)
“Shocking detail about the terrorist attack by Abdullah Ağar! Is this a
plant to turn Sri Lanka into Rakhine?” (Yeni Akit)
“Terrorist attack in Sri Lanka” (Yeni Akit)
Conclusion
In recent years, terrorist attacks have largely occupied the worldwide
agenda. These attacks that are very frequently included on media constitute
a field that attracts ideological approaches. This situation is also clear if one
examines the news stories on attacks that occurred in New Zealand and
those in Sri Lanka. While the attacks in New Zealand against Muslims were
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included more in Turkish press, the attacks on Christians in Sri Lanka were
less frequently reported. The two terrorist attacks were differently discussed
in different newspapers. The attack in New Zealand was discussed in the
context of Islamophobia in especially the newspapers Yeni Akit and Yeni
Şafak. Moreover, the pro-government newspapers Sabah, Yeni Akit and Yeni
Şafak used terrorist attacks as material for domestic politics by using the
one in New Zealand. As it is seen here, even the issue of terrorism, which is
a significant crime against humanity, passes through an ideological filter
while being included in newspapers. Of course, it is not possible to argue
that newspapers can approach events in an unbiased way in today’s
capitalist media structure. However, a universal problem like terrorism
should be handled objectively as terrorist attacks may harm anyone.
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TERÖRİZMİN ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA: BİR İNŞACI YAKLAŞIM
ANALİZİ
THE SOCIAL MEDIA IS AS A TOOL OF TERRORISM: A CONSTRUCTIVIST
APPROACH
Arş. Gör. Çağıl DURDU
Ardahan Üniversitesi
Özet
İletişim teknolojileri; kamuoyu, terörizm ve devlet arasında sosyal bir
inşanın oluşması bağlamında önemli araçlardır. Bu bağlamda, yeni medya
araçları üzerinden yapılan terörizm propagandasına bakılırken inşacı bir
yaklaşım kurulabilir. İnşacı yaklaşıma göre uluslararası toplumda dolaşan
değerler ve kimliklerdir. İlişkiler söz konusu değerler ve kimliklere bağlı
olarak dinamik süreçlere sahiptirler. Bu bağlamda inşacı yaklaşımla
günümüz teknolojilerinde var olan terörizm propagandasına bakıldığında çok
taraflı bir etkileşim sürecinin sosyal medya sayesinde gerçekleştiği
görülmektedir. Kullanıcılar kendi medyalarını oluşturmakta, kimliklerine ait
görüşlerini yeni medya içerisinde aktif olarak bildirmektedirler.
Terörizm, 21. yüzyıl dünyasında zaman ve yer bakımından herhangi bir
engele sahip değildir. İnşacılık yaklaşımına göre
sosyal medyada aktif
terörizm olarak DAEŞ incelendiğinde yeni medya teknolojileri aracılığıyla
kendine dair algısını küresel olarak inşa etmektedir. Bu sayede örgüt farklı
ülkelerden birçok insanı kendi kimliğine çekebilmektedir. Söz konusu
durum
ise
ulus
devletlerin
vatandaşları
üzerindeki
kontrolünü
zayıflatmaktadır. İnşacılık anlayışının belirttiği, koşullara anlam veren
kimlik ve anlamın kendisinin yarattığı eylem ise makalenin içeriğinde başat
belirleyici
olarak
vurgulanmaktadır.
Böylece
maddi
kapasite
boyutunun(teknoloji materyalleri) uluslararası ilişkiler aktörleri olarak
terörist ve devletler nezdinde nasıl değerlendirildiği incelenebilmektedir.
İnşacılık perspektifine göre terörizm kamuoyunun yaptığı şeydir. Kamuoyu
dışında verili olarak bulunmamaktadır. Dolayısıyla DAEŞ’ in yeni terörizmin
başat aktörü olmadığına dair analiz çerçevesi ortaya konulabilir. Bu
bağlamda terörizmin 21.yüzyılda nasıl tanımlanacağı ile ilgili inşacılık
yaklaşımının altı çizmek mümkündür.
Devletlerin çıkarlarının realizmin anlattığı gibi salt ve verili olan ‘’devlet
dışı’’ yapı tarafından belirlenmesi yerine inşacılık perspektifi için belli
inançların etkisini anlamak söz konusudur. Devletlerarası etkileşim,
çıkarların belirlenmesi bağlamında ön plana çıkarken sanki sabitlenmiş gibi
duran aktörler ve objektif çıkarlar yerine gelenek ve değerler belirleyici
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konumda görülmektedir. Bu bağlamda inşacılığın, terörizmin propaganda
faaliyetlerine dair bir incelemesi önemlidir.
İnşacılık perspektifinde var olan dinamik ilişkiler bütününün varlığı,
devletlerin terörizme karşı olan cevabında önemli bir nokta olarak
anlaşılabilir. Bu noktada, değerlerin ve düşüncenin özneler arası oluşan
varlığı güvenliğe dair esnek yaklaşımı getirebilir. Çünkü inşacı yaklaşıma
göre ilişkilerde bir sabitlik söz konusu değildir.
Anahtar Kelimeler: İnşacı yaklaşım, terörizm, Sosyal Medya.
Abstract
Communication technologies is an important tool in terms of the
formation of a social construction between terrorism, state and public
opinion. In this context, a constructive approach can be established when
the propaganda of terrorism, which is made by the new media tools, is
examined. According to the constructivist approach, values and identities
are circulated in the international community. Relationships have dynamic
processes depending on these values and identities. In this context, when
the propaganda of terrorism exists in today's technologies is analyzed, it is
seen that the process of multilateral interaction is realized through social
media. Users create their own media and actively communicate their views of
their identities in the new media.
Terrorism does not have any obstacles in terms of time and place in the
21st century world. When the DAES is examined as active terrorism in social
media, according to the construction approach, it builds its own perception
globally through new media technologies. In this way, the organization can
attract many people from different countries to their identity. This situation
weakens the control of nation states on their citizens. The conception of
construction, the identity and meaning that gives meaning to the conditions,
is emphasized as the dominant determinant in the content of the article.
Thus, it can be examined how the dimension of material capacity (technology
materials) is evaluated by terrorists, states and international relations
actors. According to the perspective of construction, terrorism is what public
opinion does. No public opinion is given. Therefore, an analysis can be
demonstrated that ISIS is not the main actor of new terrorism. In this
context, it is possible to underline the conception of the construction of
terrorism in the 21st century.
It is possible to understand the influence of certain beliefs for the
perspective of constitution rather than the determination of the interests of
states suggested by realism. While interstate interaction comes to the fore in
the context of the determination of interests, traditions and values are seen
as decisive rather than actors and objective interests that seem to be fixed.
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In this context, it is important to examine the construction activities of
terrorist propaganda.
The existence of a dynamic relationship that exists in the perspective of
constitutionalism can be understood as an important point in the state's
response to terrorism. At this point, the intersubjective existence of values
and thought can bring about a flexible approach to security. Because there
is no stability for relations in the constructivist approach.
Keywords: Constructivist approach, terrorism, Social Media.
Giriş
Terörizm, 21. yüzyıl dünyasında zaman ve yer bakımından herhangi bir
engele sahip değildir. Siber alanda; hem günlük hayatta kişiler arasında var
olan hem de ülkeler arasındaki mülki ayrımı belirten sınırlar billurlaşmış
durumdadır. İnşacılık yaklaşımına göre sosyal medyada aktif terörizm olarak
DAEŞ incelendiğinde yeni medya teknolojileri aracılığıyla kendine dair
algısını küresel olarak inşa etmekte iken bu sayede örgüt farklı ülkelerden
birçok insanı kendi kimliğine çekebildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu durum
ise ulus devletlerin vatandaşları üzerindeki kontrolünü zayıflatmaktadır.
İnşacılık anlayışının belirttiği, koşullara anlam veren kimlik ve anlamın
kendisinin yarattığı eylem ise makalenin içeriğinde başat belirleyici olarak
vurgulanmaktadır. Böylece maddi kapasite boyutunun(teknoloji materyalleri)
uluslararası ilişkiler aktörleri olarak terörist ve devletler nezdinde nasıl
değerlendirildiği incelenebilmektedir. İnşacılık perspektifine göre terörizm
kamuoyunun
yaptığı
şeydir.
Kamuoyu
dışında
verili
olarak
bulunmamaktadır. Dolayısıyla DAEŞ’ in yeni terörizmin başat aktörü
olmadığına dair analiz çerçevesi ortaya konulabilmektedir. Bu bağlamda
terörizmin 21.yüzyılda nasıl tanımlanacağı ile ilgili inşacılık yaklaşımının
altını çizmek mümkündür. Örgütlerin kimliklerinin varlığı kişilerin onları
nasıl tanımladığı ile alakalıdır. İlişkisel anlamda ise terörizm sürekli değişen
dinamikleri ile kendini sürdürmekte iken inşacı anlayışa göre DAEŞ ‘in sabit
bir anlama sahip olmadığı görülebilmektedir.
Daeş’in Sosyal Medya Propagandasına Karşı İnşacı Bir Yaklaşım Analizi
Suriye’deki iç savaş, derin etnik bölünmeleri daha da derinleştirmiş ve
bu durum kimliksel krizlere neden olmuştur ve DAEŞ bu krizden
yararlanmıştır. Bu noktada, inşacı yaklaşım içinde görülen kimliğin
kurulumunda ilişkisellik önemli durmaktadır. DAEŞ onlara kendi anlamını
hatırlatmış ve onlara ayrı bir kimlik vermiştir. Çünkü kişiler kendileri için
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ideolojik, kültürel ve etnik anlamda Maliki ve Essad rejimi ile bir bağlantı
kuramaz olmuşlardır. 1
ABD’nin Irak işgalinin de DAEŞ’in kimliğini oluşturduğunu
söyleyebiliriz. Şii tabanlı maliki yönetimi Sünni gruplara fiziksel, sosyal,
kültürel ve politik baskı uygulamış ve bu sayede DAEŞ’in bir kimliği
oluşmuştur. İnşacı yaklaşımda yer alan ilişkisellik boyutuna tekrar
bakıldığında DAEŞ’in kendi normlarını ve değerlerini bu baskının
oluşturduğu ötekileştirme ile sağladığı görülebilir. Sonuç bağlamında, Irak ve
Suriye’deki rejimlerin çökmesi ile DAEŞ, güçlenme zemini bulabilmiştir.2
DAEŞ’in kimliği, dünya barışına tehdit olarak gözükmektedir. Çünkü
örgüt modern devlet sistemine zıt bir konumda durmaktadır. Egemenlik
üzerine kurulmuş uluslararası normların dışında bir kimliği temsil
etmektedir. Bu bağlamda inşacı yaklaşımda yer alan iki taraf arasındaki
ilişki sonucu kimlikler oluştuğu ve bu ilişkilerin dinamik olduğuna dair
çıkarıma gelinebilir. Çünkü DAEŞ, Anti-Batı algısına sahip olarak kendi
kimliğini kurmuştur ve bu durumu da dini boyutunu öne çıkararak
sağlamıştır.
Realist teori; tehditlere ve devletlere verili olarak, nesnel ve sabit
bağlamda bakmaktadır. Söz konusu teori hep devletler üzerinden
konuşurken devlet dışı aktörler hakkında örneğin terörizmin ne olduğuna
dair bir tanımlamaya ihtiyaç duyulmaz. Realist teoriye göre varoluşa yani
toplumun hayatta kalmasına yönelik tehdit, politikanın normal kurallarının
askıya alınması ile sonuçlanmaktadır. Bu noktada yönetici elitler olağanüstü
önlemler alırlar. 11 Eylül saldırıları sonrası ABD Bush yönetiminin tavrı,
hukuk dışı politikalarını ‘teröre kadar dünyada savaş’ politikası çerçevesinde
kendini ifade etmesi olmuştur. İnşacı yaklaşım ise 11 Eylül saldırılarına
anlam ve yanıt vermekte ilişkisel perspektiflerin olup olmadığına bakar
ancak güvenlikleştirme yaklaşımı ve savaş çerçevesini Bush seçmiştir.3
Devletlerin tavrı ve politikası, terörist örgütlerin nasıl kimlikler altında
kendilerini kamuoyuna sunacağını göstermektedir. Bush yönetimi üzerinden
örgütler Müslümanlara zulüm yapıldığı şeklinde propaganda faaliyetlerini,
11 Eylül saldırıları sonrası ABD hapishanelerinden gelen tutuklulara yönelik
işkence fotoğraflarını göstererek gerçekleştirmektedir. Söz konusu Bush
yönetiminin Müslüman karşıtı politikası sosyal medya içerisinde teröristin
ideolojisinin oluşmasında etkili olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 4

1

Çağıl Albayrak, Terrorism is What we make of it: Construction of Terrorism Designation, The degree of master
thesis, Political Science and the Graduate Faculty of the University of Kansas, p. 23.
2
K.M. Fıerke , ‘’İnşacılık’, Tım Dunne, Mılja Kurkı, Steve Smıth(der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri-Disiplin
ve Çeşitlilik, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, p.214-215.
3
K.M. Fıerke, a.g.e. , s. 215.
4
A.e. , s. 215.
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Terörizm, insanların tehdit algısından bağımsız olmayan sosyal bir
sorundur. Sosyal problemler, nesnel tarafına bakılmaksızın kamuoyu
nezdinde kaygı ilişkilerini oluşturmaktadır. ABD ise kara listeye giren
terörist gruplarla ilgili olarak bir politika ve norm girişimcisidir. Hangi
grupların terörist olarak nitelendirileceği ve hangilerinin nitelendirilmeyeceği
devletlerin kimlikleri ve kimlikler tarafından belirlenen çıkarları ile alakalıdır.
Diğer taraftan bir sorunun toplumsal önemi; (bu bağlamda DAEŞ’in siber
alanda yaptığı propaganda faaliyetlerine bakıldıktan sonra terörizm için
tehlike algısı eşiği yükselmektedir)soruna dair algılayış ve öneminin nasıl
vurgulandığı ile alakalı olarak onu politik ajandanın gündemine
getirmektedir.
Global terörizm endeksine göre(2015) terörizmden yaşanan can
kayıpların sayısı diğer öldürülenlerin 13 kat aşağısındadır. Ölüm sayılarının
bu kadar az olduğu gerçeği nesnel bağlamda ortada iken yine de ABD’nin
terörle mücadelesi politik ajandanın ilk sırasındadır. Örneğin ülke
ekonomisini güçlendirmek gibi bir hedef başat sırayı almamaktadır. 5
Terörizm en derinde bekleyen normlarımızı ve beklentilerimizi bozar.
Ulus devletlerarasında ki savaş ve sivil anlaşmazlık kamuoyunu etkilesede
terörizmin verdiği şok ve korkunçluğa neden olmaz. Terörist şiddet kendini
tanıtır iken izleyicilerini kurbanlarından daha fazla etkilemektedir. Bunun
için de sosyal medyayı kendi propaganda faaliyetleri için kullanmaktadır.
Sonuç bağlamında terörün algılanan önemi diğer sorunlarından daha
yüksektir. Acil hükümet eylemlerine neden olur. Çünkü inşacılık anlayışına
göre tanımlamalar terörizmin kendi doğasını belirlemektedir. Terörizmin
nasıl tanımlandığı bu bağlamda önemli olmaktadır.
Terörizm yasa
uygulayıcısının üzerinde hareket ettiği bir suç olarak mı tanımlanıyor yoksa
ulusal güvenliği mi tehdit ediyor? Dini ve kültürel bir sorun olarak
bakılabileceği gibi ekonomik ve sosyal bir taraftan da incelenebilir. Diğer
taraftan arkasında medeniyetler çatışmasını da saklayabilir. Terörizmin nasıl
tanımlanacağı hangi devlet kurumun politik bir girişim yapacağını
belirlemektedir ve bu bağlamda sosyal medya üzerinde gerçekleştirilen
terörist propagandaya karşı kamuoyu algısı önemli bir ölçü birimi
olmaktadır.
Terörizmin nasıl tanımlandığı ona nasıl cevap verileceğini, politika
yapım sürecini etkilemektedir.

5

Erdem, Taşdemir ‘’ Terror Propaganda on Social Media: Deas,’’ Gümüşhane University E-Journal of Faculty of
Communication, Volume:5, Issue: 2 (September 2017), p. 727-752.
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Sonuç
Devletlerin çıkarlarının realizmin anlattığı gibi salt ve verili olan ‘’devlet
dışı’’ yapı tarafından belirlenmesi yerine inşacılık perspektifi için belli
inançların etkisini anlamak söz konusudur. Devletlerarası etkileşim,
çıkarların belirlenmesi bağlamında ön plana çıkarken sanki sabitlenmiş gibi
duran aktörler ve objektif çıkarlar yerine gelenek ve değerler belirleyici
konumda görülmektedir. Bu bağlamda inşacılığın, terörizmin propaganda
faaliyetlerine dair bir incelemesi önemlidir.
İnşacılık perspektifinde var olan dinamik ilişkiler bütününün varlığı,
devletlerin terörizme karşı olan cevabında önemli bir nokta olarak
anlaşılabilir. Bu noktada, değerlerin ve düşüncenin öznelerarası oluşan
varlığı güvenliğe dair esnek yaklaşımı getirebilir. Çünkü inşacı yaklaşıma
göre ilişkilerde bir sabitlik söz konusu değildir.
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NEW SOCIAL MOVEMENTS: SUDAN AND ALGERIA
IS THE ARAB SPRING GOING ON?
Res. Asist. Enes BALOĞLU
Selcuk University
ABSTRACT
Developments in communication technology shed light on the rise of
new social movements. This is because these developments provide an
alternative to the mainstream media controlled by oppressive governments
and communication opportunities interrupted by the state. Digital networks
that are actively used by activists allow communication and coordination for
participants. This is why communication technologies and the digital
environment have a significant function for new social movements. The Arab
Spring that was experienced in many countries in North Africa did not show
its effects on countries like Sudan and Algeria at those periods. The protests
that took place in late 2018 and the first half of 2019 in the aforementioned
countries resulted in a military coup in Sudan and a government change by
resignation of Bouteflika in Algeria.
Keywords: New Social Movements, Sudan, Algeria.
Introduction
With the developments in technology, emergence and prevalence of the
internet have clearly led to transformations and innovations in the field of
media. As the internet became widespread and easily accessible, a new
ecosystem emerged in the field of media. While this ecosystem is known as
digital media, it is especially described as the concept of new media. With the
development of Web 2.0 technology, social sharing networks where usergenerated contents are shared are in place. The digital media and social
sharing networks that emerged as a result of these developments
experienced in communication technology are being actively used by
activists in the process of new social movements.
Activists who are able to make themselves heard by masses by using
digital media actively can also get organized by utilizing social sharing
networks. In the process of social movements that are experienced, against
the conventional media that is controlled by governments, digital media in
general and social sharing networks in particular provide opportunities for
activists as an alternative channel. At this point, social sharing networks
have been the main driving force behind social movements against
authoritarian and oppressive regimes that started in North Africa and the
Middle East during the Arab Spring. On the other hand, some also think the
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role of social sharing networks in uprisings is exaggerated. The issue to be
considered here is that, with the advantages they provide in terms of the
social movements that were experienced in the region being carried on,
gaining proponents by spreading in the society and for the path that led to
certain outcomes, social sharing networks have played a central role. In this
sense, social sharing networks had a central significance in the case of the
Arab Spring. The uprisings that were experienced in Sudan and Algeria after
years that passed since make one consider the question of whether or not
the Arab Spring is still going on.
After describing the concept of new social movements, this study
reveals the main problems behind the uprisings experienced in Sudan and
Algeria, as well as the outcomes of these. This is a descriptive study.
New Social Movements
In the second half of the 20th century, social movements that focused
on the issues and demands that could not be covered by conventional labor
movements started to form and develop. Struggles towards women’s rights,
gay rights, peace and disarmament movements, ecology and environment
movements and ethnic and linguistic demands were becoming prominent,
and these new fields were being represented by new political actors. There
was now a new orientation towards more loosely structured groups
consisting of protesting women, supporters of peace, environmentalists and
citizens interested in other fields and a politics of movements (Sanlı, 2003:
9). Although social movements have a long historical past, it may be stated
that those that are considered new owe a lot to the visions that emerged in
1960s, and they were affected by the visions of the activists of those periods
(Dirlik, 2014: 83).
The paradigm of ‘gaining power’ became a central position in classical
social movements (Arpacı, 2014: 84). Classical social movements, especially
labor unionism, turned into mediators that supported the sectors that
employed a new, paid middleclass rather than the most impoverished
categories or groups under political oppression with a guild mentality, while
these new social movements are raising a new generation that consists of
problems and conflicts in both social and cultural spheres despite having
insufficient organization and capability of continuous protest. Now, the issue
in question is not fighting for control of means of production but fighting for
the teleology of new cultural productions such as education, medical
services and mass computation (Touraine, 2000: 274). As opposed to the
concept of old social movements that characterized the movements of the
labor class, the concept of new social movements is used to express a
qualitative innovation (difference) deliberately beyond a temporal innovation.
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However, this distinction may also imply that old movements have become
historically ‘archaic’. Accordingly, new movements correspond to a point that
is not only chronologically but also qualitatively more advanced. Such an
emphasis is felt especially in the dominant paradigm (Kaderoğlu Bulut,
2014: 51).
Charles Tilly stated that classical social movements were replaced by
new social movements as regular people increasingly and directly
participated in national politics. Three large changes contributed to
nationalization of public participation in the 18th century: commercial
expansion, spread of communication and parliamentarization. Commercial
expansion meant that markets made people more dependent on regional and
national capitals, which led workers to become sensitive to fluctuations in
the national economy. By proliferation of turnpikes, canals, newspapers and
other publications, the media circulated information faster and in a more
comprehensive way. Consequently, connections among people who might
share an identity, position or agenda increased substantially (Tilly, 2008:
124).
New social movements are also different to the utopian and romantic
movements of the past due to their goals. While utopian movements aim to
melt down the social, political and economic sphere within a pre-modern cult
mentality, new social movements support the structural differentiation of
modern society and open space for non-strategic movements (Çayır, 1999:
18).
New social movements have ideals of a happy future (Keane, 2002:
312), and they move towards positive goals (Touraine, 2000: 137). In this
sense, social movements refer to a mutual step and positioning towards a
mutual goal that is determined, beyond the existing ordinary relationships
and interactions among people (Uyar, 2003: 135).
With the new digital technology in their hands, actors of social
movements are able to access innovative media institutions that help feed a
new political sphere where they can discuss their complaints, distribute
information and make demands as a group (Carthy, 2018: 5). While
hashtags constitute a mutual platform of debate, they also allow protestors
to be heard worldwide.
Throughout the 20th century, the scope of social movements spread
towards some parts of Asia and Africa. However, social movements started to
form on a global scale in the 21st century (Tilly, 2008: 143). The number of
social movements that emerge in different regions in the world and different
times zones is very high. To restrict the scope of the study, the cases of
Sudan and Algeria where the movements that started in 2018 were still
going on in 2019 are examined in the study.
CONGRESS BOOK

June 10-14, 2019
59

Rome, ITALY

10th International Congress on Social
Sciences, China to Adriatic
Sudan: Protests Leading To The Coup
Although new social movements cannot simply economically be
determined as in the case of old social movements, they have one thing
described by Weber as “economic connection” (Buechler, 1995: 453). In this
context, the economic crisis that occurred after South Sudan gained its
independent in 2011 was effective on the protests in Sudan. In Sudan which
experienced a substantial decrease in oil income after three thirds of its oil
sources remained in South Sudan, the austerity measures had become
unbearable for the public. Tripling of bread prices in December 2018 and
increased oil prices are the main factors effective on people taking to the
streets. The movement which started with economic reasons also brought
about demands for freedom, justice and regime change.
The 22-year-old architecture student Alaa Salah became a symbol of
the constantly growing protests against the 30-year rule of Omar al-Bashir.
Salah was wearing a traditional white dress known as ‘toub’ in the capital
Khartoum while she climbed onto a car and led protestors with the slogan of
‘revolution’. This footage of Salah that was recorded was shared on social
media by several people. The white dress worn by Salah in these protests
became
the
symbol
of
protesting
women
in
this
process
(http://www.hurriyet.com.tr/dunya/sudanda-darbe-41180132).
Following the protests that lasted for days, the army carried out a
coup in Sudan. The Sudanese Minister of Defense Lt. General Awad Ibn Auf,
who declared that he took over the government, and a 2-year transition
period started, stated that President Omar al-Bashir who had been ruling
over the country was removed from power. Auf, who declared that Omar alBashir was no longer President of Sudan stated that there would be elections
following the transition period, and a new constitution would be drafted
(https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47893272).
After the coup that took place in Sudan, the public took to the streets
and celebrated removal of al-Bashir. The public who hugged the soldiers who
took part in the coup at squares showed their happiness with motorcades.
However, these images did not last long, and as the demand of the public to
transition into a civilian government as soon as possible was rejected by the
martial government, the protests continued. Sudanese soldiers who use live
bullet against the public who do not leave the squares cased several people
to die.
One of the main organizations that organize protests, the Sudanese
Professionals Association (SPA) declared that the statement of the army is
unacceptable. The statement by SPA declared that those who “destroyed the
country and killed dozens of people” still remained in power and called for
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Sudanese people to continue the protests in front of the Chief of Staff
Headquarters in the capital Khartoum and other cities. The protestors
demanded not only al-Bashir but also all ministers to leave their positions
(https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47893272).
Algeria: Search For A Government
The protests in Algeria, which started in mid-February followed by the
82-year-old Bouteflika who had been in power for the last four terms and
was experiencing various health problems declaring that he would be
running for office for a fifth term, resulted in Bouteflika announcing his
resignation with also the verbal intervention of the army at the end of 1.5
months. Although an interim President started working after Bouteflika’s
resignation, and it was announced that elections would be held on 4 July,
the mass protests in the country have been going on with the demand for
“substantial reform in the regime”. The protestors who started
demonstrations on 22 February and led to resignation of Bouteflika with the
intervention of the army are known as “Hirak”, meaning “Public Movement”.
Although most of the protestors consist of young people, all parts of the
society
participate
in
the
demonstrations
(https://www.haberturk.com/arap-bahari-devam-mi-ediyor-8-gunde-2-liderdevrildi-2431435).
Public opinion is always an important instrument for social
movements that aim to affect the decision-making mechanism by various
acts and behaviors. This is why social movements have a tendency to
continuously force people in the decision-making mechanism in the political
and government-related spheres into a certain behavior with the public
support they gain (Işık, 2013: 20). As officials who are elected have to
constantly spend effort for public support, when especially the majority feels
powerful about a topic, they respond to the demands of the majority
(Burstein, 1999: 4). For this reason, President of Algeria, even though as a
result of the ultimatum given by the army, listened to the reaction of the
public and announced that he would not run for the next election.
In the written statement published by the committee that was formed
following Bouteflika’s resignation, it was stated that, in the meeting that was
held to discuss applications for candidacy, the decision to not hold elections
on 4 July with the reason that the candidates were not known people and
did not submit the required documentation. The term given for the
candidacy applications for the presidential elections planned to be held in
the country on 4 July ended on 26 May, but none among the 77 people who
applied completed the application process.
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In his speech broadcast on Algeria’s national television, acting
President Abdelkader Bensalah announced that he will continue to serve his
position as the presidential election planned for 4 July was cancelled and
Bensalah’s term was extended until a new election.
Conclusion
From the past to the present, several social movements have been
experienced and are likely to continue to be experienced in the future.
Communication technologies that are still developing will continue to have a
significant role in new social movements. New social movements who
propose principle-based demands for humanity will continue to keep the
international public opinion busy.
In the demonstrations in Sudan, in addition to the impoverished part
of the society, participation took place from a broad social spectrum
including academics, artisans, young people and women. The public in
Sudan, which firstly protested against the government of al-Bashir,
continued their protests against the martial government that carried out the
coup and their demands to achieve a civilian government as soon as
possible. Calls for the Sudanese army to end the violence imposed upon the
people and transition to a civilian government were made by Turkey, the
United States of America and the European Union.
The health problems of Abdelaziz Bouteflika, who had been in power in
Algeria for four terms, continued in 2013 after he experienced hemiplegia,
and the public filled the streets after he announced that he would be
running for a fifth term. Bouteflika had to resign, but the uncertainty in
Algeria continues as no one completed the official presidential candidacy
application for the elections that were planned.
Although the examples of Sudan and Algeria were discussed in the
context of new social movements, they also carry the characteristics of
classical social movements. I believe it will be more useful to not make the
distinction between classical social movements and new social movements to
clear-cut in analysis and making sense of these movements. Rather than a
completed process for the African continent, the Arab Spring is a continuing
process which is projected to continue also in different countries in the
future.
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STOCHASTIC CONVERGENCE IN PER CAPITA ENERGY CONSUMPTION:
EVIDENCE FROM OECD COUNTRIES
Res. Assist. Dr. Esma GULTEKIN
Firat University
Abstract
This study examines whether stochastic convergence hypothesis in per
capita energy consumption is supported in thirty two OECD countries over
the period 1971-2015. In the study, the effect of shocks exposed to energy
consumption with the assumption of stochastic convergence investigated. In
this case, Permanent shocks provide evidence in favor of divergence, whereas
temporary shocks render evidence favorable to the stochastic convergence.
For this purpose, in study applied panel data unit root analysis. Firstly the
cross section dependency of the energy consumption variable was
investigated. According to the results obtained, it is seen that the series has
a cross section dependency for the OECD countries studied. Secondly, from
the unit root analysis without structural breaks, Breuer et al. (2011) SURADF and Pesaran (2007) CADF was applied. Both of test, in constant model
all thirty two OECD countries has unit root process and in constant and
trend model except Denmark other countries has unit root process too. Our
empirical results, it is seen that all countries except for Denmark are within
the unit root process. In this case, the shocks appear to be permanent for
the thirty one OECD countries thus this countries are divergence however
Denmark is convergence. From the view point of government policy, these
results imply that government’s energy policy not effective. But for Denmark,
this assumption is not valid.
Keywords: Energy consumption, convergence, panel unit root
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ENGLISH THROUGH TWO LANGUAGES: BILINGUAL ELT STUDENT
TEACHERS IN KAZAKHSTAN
Res. Assist. Zerde DUISEMBEKOVA
Akhmet Yassawi University
Abstract
This qualitative case study tries to shed more light on the effectiveness
of bilingualism on English language learning in Kazakhstan. The present
paper explores the beliefs of bilingual student teachers who study English as
a foreign language in Kazakhstan. Data were collected through a semistructured interview and essay. Content analysis was employed to
understand the impact of bilingualism. The bilingual student teachers in
this research, who use Kazakh and Russian language in their daily life,
stated that there is a benefit of being speaker of two languages. The findings
also indicated that bilingualism has a positive effect on English language
learning.
Key words: bilingualism, ELT student teachers, student teachers’
beliefs
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AN EVALUTİON OF THE HADİTH ABOUT “LOVE LIKE KNOT” THAT
ATTRİBUTED TO THE PROPHET MOHAMMAD
Ebru ADIYAMAN
Erzincan Binali Yıldırım University
Abstract
In our digital age, with the increase of using internet and technology,
access to all kinds of information has become easier, and also has become
easier to falsify them. Therefore, the separation of the correct information
from the wrong one has gained importance. This separation activity will only
be effective if done with the right methodology. In this study, it has been
tried to evaluate a narrative commonly used as a hadith in different area of
the internet in terms of hadith. According to this narration, Aisha asked The
Prophet how does he loves her, he answered saying “Like a strong binding
knot.” Sometimes Aisha asked “How is the knot?” and The Prophet said “As
strong as the first day you asked.” And sometimes they repeated this
dialogue.
During this study, the first source of this narration was tried to be
determined, and therefore the chains of narrators was examined. While the
first source of the survey was investigated, it was not limited to Kutub-ü
Tis’a, the nine main hadith books, and the hadith works belonging to the
previous periods were also investigated. In addition, the books of rijal were
examined. And it was found in Hilyat- al awliya wa tabaqat al-asfiya, book of
Abu Noaym. In the mentioned source, there is a chain of names of those who
mentioned it. In this study, the individuals who took part in the narration of
the narration were presented and analyzed. In addition, our study includes
the sahih hadiths about Aisha.
As a result of the study, this narration is not mentioned in any basic
hadith book with this text that is in social media-like platforms. Moreover,
this is not a hadith. It is a maudu’(fabricated).
Keywords: Ahadith, maudu’at, munkar
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VİETNAM’DA AHLAK EĞİTİMİ
Arş. Gör. Aslıhan KUŞÇUOĞLU
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Özet
Eğitim, dünyadaki tüm ülkeleri içeren ortak bir faaliyet olup her
ülkenin geleceğe yönelik belirlediği gelişim ve kalkınma planlamasında en
başta gelen unsurlardan biridir. Buna paralel olarak günümüzde kişi başına
düşen milli gelir miktarı yanında; ülkelerin eğitim ve sağlığa ayırdıkları bütçe
de onların gelişmişlik düzeylerini belirlemektedir. Dolayısıyla gelişmeyi ve
kalkınmayı hedefleyen ülkeler, aynı zamanda insana yatırım olan eğitime
büyük önem vermektedir. Tarihinde dünyanın en büyük savaşlarından birini
geçirmiş ancak perişan bir vaziyetten sanayileşmiş bir ekonomiye doğru
hızla büyüyen ve GSMH’nin %5,7’sini eğitime ayıran Vietnam, son yıllarda
kaydettiği bu gelişmenin yanı sıra eğitim alanında yaptığı reformlarla da
dikkat çekmektedir. Bu reformların amacı insana olan yatırımın gelişimini
ilerletmek, yükseköğrenim sistemini uluslararasılaştırmak ve ülkenin
küresel bir ortamda gereksinimlerini karşılamaktır. Eğitim kalitesindeki son
gelişmeleri takip eden Vietnam, 2012 yılında OECD’nin düzenlediği PISA
araştırmasına ilk kez katıldığında 65 ülkenin içinde 17. sırada yer almıştır.
Bu dikkate değer başarının arkasında eğitimin modernizasyonu çalışmaları
dâhilinde olan akıllı müfredat tasarımının olduğu iddiası dikkat
çekmektedir. Vietnam eğitim sisteminin arka planına bakıldığında Çin
egemenliği altındaki neredeyse bin yılın (M.Ö.111 - M.Ö.939) bir sonucu
olarak, Vietnam toplumunun entelektüel ve kültürel yapıları Çin
Konfüçyanizmi, Taoizm ve Budizm felsefelerinden büyük ölçüde
etkilenmiştir. Bunun bir sonucu olarak, geleneksel eğitimde Konfüçyüsçü
düşüncelerin öğretilmesine ve erdemlerin kendini yetiştirme ilkelerine,
toplumsal düzenin uygunluğuna ve politik uyumuna odaklanılmıştır. Bunun
yanında 1858-1945 döneminde eğitim sistemi Fransız sömürge-asimilasyon
politikasına dayanmıştır. Hatta Fransız sömürüsü esnasında konuşulan
Vietnam dilinin Batı Katolik misyonerleri tarafından oluşturulduğu iddia
edilmektedir. Görüldüğü üzere Vietnam’daki eğitimsel arka plan dini
geleneklerden haylice etkilenmiştir. Bunun yanında geleneksel ve sosyalist
ahlak olmak üzere iki farklı ahlak sistemi olan Vietnam’da geleneksel ahlak,
aile eğitimi ve dini kurumlar gibi gayri resmi eğitim kanalları aracılığıyla
iletilirken, sosyalist ahlak ulusal müfredatın resmi kanalları ve çeşitli sosyal
faaliyetler ve hareketler aracılığıyla uygulanmaktadır. Ayrıca Vietnam eğitim
sisteminde ahlakın rolünü daha iyi anlamak için temel basamak olan
ilkokulların girişindeki yazıya dikkat etmek son derece önemlidir.
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Vietnam'daki hemen hemen bütün ilkokullarda, 'Tien hoc le, ha ho hoc van'
sloganı ana girişte yayınlanan büyük kırmızı bir afişte görünür. Bu deyiş,
insan ilişkilerinde uygun görgü kurallarının okulda öğrenilen ilk şey olduğu
anlamına gelmektedir. Okullarda din eğitimi zorunlu olmamakla birlikte
ahlak eğitimi örgün müfredata dâhil edilmiştir ve eğitim sisteminin her
düzeyinde tek bir çalışma konusu olarak öğretilmektedir. İlköğretim 15.sınıflar arası ahlaki eğitimin odağı karakter ve kişilik gelişimidir.
Ortaöğretimde vatandaşlık eğitimine odaklanılır ve sosyalist bir vatandaş
geliştirme fikrini vurgulanmaktadır. Yükseköğrenimde ise karakter eğitimi
son derece önemlidir. Sonuç olarak üretmeyi ve gelişimi amaçlayan Vietnam,
vatandaşlarının ülkeyi inşa etme ve koruma misyonunu yerine getirmek için
gerekli kişiliği ve kabiliyeti besleyen ahlaki eğitime büyük ölçüde önem
vermekte, özellikle ilkokullardaki ahlak eğitimi müfredatı karakter ve
vatandaşlık eğitimini kapsayacak şekilde zorunlu ders olarak okutulmakta
ve merkezi olarak kontrol edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Vietnam, ahlak eğitimi, eğitim
Abstract
Education is a common activity involving all the countries in the world
and it is one of the most important elements in the development and
development planning of each country. Parallel to this, in addition to the
amount of national income per capita; countries' education and health
budget also determine their level of development. Thus, countries aiming at
development and development attach great importance to education, which
is also an investment in human. Vietnam has spent one of the world's
greatest wars in its history, but growing rapidly from a miserable to an
industrialized economy and allocating 5.7% of its GNP to education. The aim
of these reforms is to advance the development of investment in human
beings, to internationalize the higher education system and to meet the
needs of the country in a global environment. Following the latest
developments in the quality of education, Vietnam was ranked 17th in 65
countries when it joined the OECD's 2012 PISA survey for the first time.
Behind this remarkable success lies the claim that there is a smart
curriculum design within the scope of modernization of education. As a
result of the background of the Vietnamese education system, the
intellectual and cultural structures of the Vietnamese society as a result of
almost a thousand years under the Chinese rule (M.Ö.111 - M.Ö.939) were
greatly influenced by the Chinese philosophies of Confucianism, Taoism and
Buddhism. As a result, it focused on the teaching of Confucian ideas in
traditional education and the principles of self-cultivation of virtues, the
appropriateness of social order and political adaptation. In addition, in 1858CONGRESS BOOK
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1945 the education system was based on French colonial-assimilation
policy. It is even claimed that the Vietnamese language spoken during the
French exploitation was created by Western Catholic missionaries. As can be
seen, the educational background in Vietnam is deeply influenced by
religious traditions.
Socialist morality is practiced through official channels of national
curricula and various social activities and movements, while traditional
morality in Vietnam, which is the two different moral systems, traditional
and socialist morality, is transmitted through informal education channels
such as family education and religious institutions. It is also important to
pay attention to the entry at the entrance of primary schools, which is the
basic step to better understand the role of morality in the Vietnamese
education system. In almost all primary schools in Vietnam, the slogan 'Tien
hoc le, ha ho hoc van' appears on a large red poster printed at the main
entrance. This means that proper etiquette in human relations is the first
thing learned in school. Although religious education is not compulsory in
schools, moral education is included in the formal curriculum and is taught
as a single subject at all levels of the education system. The primary focus of
moral education is the character and personality development. It focuses on
citizenship education in secondary education and emphasizes the idea of
developing a socialist citizen. In higher education, character education is
extremely important. As a result, Vietnam, which aims to produce and
develop, attaches great importance to the moral education that nourishes
the personality and ability to fulfill its mission of building and protecting the
country.
Keywords: Vietnamese, moral education, education
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OTOMOBİL VE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDEKİ MARKALARA YÖNELİK
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ
ANALYSİS OF COLLEGE STUDENTS' PREFERENCES FOR AUTOMOBİLE
AND HOME APPLİANCE BRANDS
Assist. Prof. Niyazi GÜMÜŞ
Bolu Abant İzzet Baysal University
Sümeyye DURNA
Kastamonu University
Özet
Marka ve firmaların karşı karşıya kaldıkları yoğun rekabet, zaman
zaman ortaya çıkan ekonomik durgunluklar onları daha fazla pazarlama
çabası içinde olmaya zorunlu kılmaktadır. Hedef kitleleri nezdinde daha fazla
kalıcı olmaya yoğun çaba gösteren markalar bir yandan da pazardaki mevcut
tüketicilerin yanı sıra potansiyel tüketicileri de etkilemeye çalışmaktadırlar.
Çünkü müşterilerin gelecekte nasıl karar vereceğini ve ne gibi değişiklikler
olacağını önceden tahmin etmek büyük önem taşımaktadır. Marka ve
firmalar bugünün tüketicilerinin geçmişte herhangi bir geliri olmayan
sıradan vatandaşlar olduğunu bilmektedirler. Bundan dolayı gelecekte pazar
paylarını korumak ya da büyütmek istiyorlarsa geleceğin potansiyel
tüketicilerinin zihnîne çok daha öncesinde markalarının ismini
yerleştirmeleri gerekmektedir. Bunun için öncelikle geleceğin tüketicilerinin
henüz marka ya da firma ile herhangi bir etkileşimi olmamasına rağmen
marka ya da firmaya yönelik tutum ve algılarının öğrenilmesi ve bu
doğrultuda bu hedef kitleye uygun pazarlama iletişimi çalışmalarının
geliştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde tüketicilerin kararlarını çok sayıda
değişken etkilemektedir. Sosyal medyanın, dijital pazarlama çalışmalarının,
teknolojik
gelişmelerin,
tüketicilerin
doğaya
ve
çevreye
yönelik
duyarlılıklarında ki gelişmelerin tüketici davranışlarında ki tahmin
edilemeyen etkisi düşünüldüğünde gelecekte de çok farklı gelişmelerin
tüketici davranışlarını etkileme ihtimalinin olduğu unutulmamalıdır.
Gelecekteki tüketicilerin tercihlerini etkileyen değişkenlerin ve gelişmelerin
tahmin edilmesi markalaşma, ürün geliştirme ve pazarlama çalışmalarına
önemli ipuçları sağlayacaktır. Gelecekte ancak erken yaşta tüketicilerin
zihnine yer edinmiş marka ve firmaların bunu başaramamış rakiplerine göre
daha avantajlı olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın
amacı beyaz eşya ve otomobil pazarının yakın gelecekte tüketicisi olacak
olan gençlerin bugünden marka ve firmalara yönelik tercihlerinin
öğrenilmesi olarak belirlenmiştir.
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Bu amaç kapsamında Kastamonu Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı
güz döneminde eğitim gören 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden oluşan ve kolayda
örnekleme yöntemine göre belirlenmiş toplamda 231 öğrenci ile yüz yüze
anket yapılmıştır. Araştırma 2018 yılı Kasım ve Aralık aylarında
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda geleceğin tüketicisi olan
gençlerin beyaz eşya sektöründe satın almak istedikleri ilk marka Arçelik
olmuştur. Katılımcıların beyaz eşya marka tercih kriterlerinde kalite, yerli
üretim olması ve sağlamlık öne çıkmıştır.
Otomobil konusunda ise
öğrencilerin tercih ettiği marka Volkswagen olmuştur. Katılımcıların
otomobil markası tercihlerindeki temel faktörler tasarım, kalite ve sağlamlık
olarak tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yarının tüketicileri, tüketici davranışları, beyaz
eşya, otomobil.
Abstract
Intense competition and economic stagnation push firms to be more
involved in marketing efforts. Firms that wish to stay in the market and
build a customer base focus on influencing not only existing customers but
also potential customers because it is very important for them to gain insight
into the changes in consumer preferences. Firms know that their existing
customers are people who had no income of their own in the past. Therefore,
if they want to stay in the market or expand their share in the future, they
need to focus on positioning their brands in the minds of the customers of
the future. To achieve this, they should find out about future customers'
attitudes and perceptions before they even start interacting with their
brands, and they should develop marketing communications that appeal to
their target audience. Today, consumer decisions are influenced by a large
number of variables such as social media, digital marketing studies,
technological advances and increase in consumers' environmental
awareness. It is, therefore, likely that consumer behavior will be affected by
different variables in the future as well. Predicting the variables and
developments that might affect future customers' preferences will provide
important clues to branding, product development and marketing efforts.
Firms that achieve to position their brands in the minds of the customers of
the future will have competitive advantage over their rivals. In this context,
the aim of this study is to determine the preferences of young people who
will be the customers of home appliance and automobile markets in the near
future.
The study was conducted between November and December 2018. The
study sample consisted of 231 junior and senior students of Kastamonu
University in the fall semester of the 2018-2019 academic year. Participants
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were recruited using convenience sampling. Data were collected using faceto-face survey method. Participants’ favorite brand in the home appliance
sector was Arçelik. Their criteria were quality, domestic production and
durability. Participants’ favorite brand in the automobile sector was
Volkswagen. Their criteria were design, quality and durability.
Keywords: Future consumers, consumer behavior, home appliance,
automobiles
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THE HAFIZ MUSICIANS GROWN AT BUYUK AGA MADRASAH IN
AMASYA
AMASYA BÜYÜK AĞA MEDRESESİ’NDE YETİŞEN HÂFIZ
MÛSİKÎŞİNASLAR
Res. Asist. Sümeyye TORUN
Tokat Gaziosmanpaşa University
ÖZET
Osmanlı Devleti döneminde birçok padişah ve şehzadeye ev sahipliği
yapması sebebiyle tarihten günümüze kadar “Şehzâdeler Şehri” olarak
bilinen Amasya; ilim, kültür ve medeniyet açısından önemli bir merkezdir.
Burada farklı alanlarda otorite olan ilim adamları yanında, devlet adamları
da yetişmiş ve yaşamıştır. Özellikle Osmanlı Devleti zamanındaki
sancaktarlık görevi, bu şehrin tarihteki önemli rolüne katkılar sağlamıştır.
Bunun yanında Kurtuluş Savaşı sıralarında
“Amasya Genelgesi“nin
yayınlanması ile Millî Mücadele’nin fiiliyata geçmesi burada gerçekleşmiştir.
Görüldüğü üzere Amasya, tarihinde yalnızca kültür ve medeniyeti taşıyan bir
şehir niteliğinde değil, aynı zamanda dönemin ülke siyaseti bakımından da
önemli ve kritik sorumlulukları taşımış bir vilayet olmuştur. Bu bağlamda
Amasya üzerine yapılan ve yapılacak olan çalışmaların hem akademik
alanda hem de sosyal ve kültürel düzlemde ehemmiyeti göz ardı edilemez.
İlmî, kültürel ve sanatsal yönü tarihe dayanan Amasya, geçmişten gelen
mirasını yeni nesillere aktarmaya devam etmektedir. İlim ve sanatın pek çok
dalında olduğu gibi hafızlık ve mûsikî alanında da hali hazırda devamlılığını
sürdüren eğitim merkezleri vardır. Bu merkezlerden biri olan ve Osmanlı
Devleti zamanında Sultan II. Bayezid’in Kapı Ağası Hüseyin Ağa tarafından
yapımı 1488 tarihli Büyük Ağa (Kapı Ağası) Medresesi, Amasya’da
günümüzde de faaliyetine devam etmekte olan köklü bir hafızlık ve mûsikî
eğitim merkezi olarak karşımıza çıkar. Belli bir dönem eğitime ara verilse de
Cumhuriyet Dönemi 1980’li yıllarda tekrar faaliyete geçip canlılık kazanan
Büyük Ağa Medresesi’nde yetişmiş hafız ve aynı zamanda mûsikî eğitimi
almış kişiler vardır. Tebliğimizde bu medresede Cumhuriyet Dönemi sonrası
yetişen hem hafız hem mûsikîşinas olan kişiler ile yapılan mülakatlardan
elde edilen veriler ışığında ilim ve sanata yönelik yaptıkları çalışmalar üst
başlığı altında mûsikîye ve özelde de dinî mûsikîye katkıları ele alınmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Amasya, Büyük Ağa Medresesi, Kapı Ağası
Medresesi, Büyük Ağa Medresesi’nde Yetişen Hâfız Mûsikîşinaslar, Hafız,
Mûsikîşinas, Cumhuriyet Dönemi.
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ABSTRACT
Amasya known “city of sultan’s sons” to date for hosting a lot of sultan
and sultan’s sons in Ottoman Imperial period, was being with regard to an
important center science, culture and civilisation. Government men next to
scientists with authority in different fields grown and lived in here.
Expecially, flagbearer mission in Ottoman Imperial period, was contributed
in history important role of this city. Besides puted National Struggle into
action with published of “Amasya Circular Letter” in times of Turkish War of
Independence was occured in here. As is seen in Amasya’s history, not only
it has been carring culture and civilisation but also critical and important
reponsibilities in terms of the country politics. In this context, significancy of
studies about Amasya don’t ignore either academic area or social and
culture.
Amasya dated scholarly, cultural and artistic, has been continued to
transfer heritage younger generation. There are education centers in hafiz
and music field gone on now. Buyuk Aga Madrasah is one of these education
center in hafiz and music field. Buyuk Aga Madrasah made by II. Sultan
Bayezid’s Door Aga Hüseyin Aga in 1488. The Madrasah was paused
education. But education continued in the Madrasah after Republic Period.
In presentation, will be told contributions of the hafiz and musician are
grown at Buyuk Aga Madrasah in Amasya.
Keywords: Amasya, Buyuk Aga Madrasah, Door Aga Madrasah, The
Hafiz Musicians Grown At Buyuk Aga Madrasah, Hafiz, Musician, Republic
Period.
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ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMUN GÜÇ KAYNAKLARI
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Özet
Çeşitli isimlerle adlandırılan yeni dünya düzeni etkisini bütün
dünyada sürdürmektedir. Küreselleşme, bilgi toplumu, medeniyetler
çatışması, medeniyetler buluşması, tarihin sonu, postmodernizm, post
endüstriyalizm gibi isimlerle adlandırılan bu yeni dönem dünyanın her
tarafında toplumsal yapıları, kültürleri, ekonomik yapıları siyasal sistemleri
alt üst eder bir biçimde değiştirmektedir.
Bu yeni sürecin bir diğer ifade edilişi olan endüstri sonrası toplum
bilgili olanların güçlü olmasından dolayı bilgi toplumu adıyla da
anılmaktadır. Bu isimlendirmelerden hangisi kullanılırsa kullanılsın dünya
yeniden yapılandırılıyor. Bu yeniden yapılandırmanın oluşumunu sağlayan
güç kaynakları mevcuttur. Bu güç kaynakları; ekonomi kuruluşları, medya
ve sivil toplum şeklinde sıralanabilir. Aslında her üç güç kaynağının da temel
altyapısı ekonomik kaynaklara bakmaktadır. Ekonomik kaynakları elinde
toplayan güçler sırasıyla medya ve sivil toplum gücünü de elinde toplamayı
başarmaktadır.
Bu bildiride endüstri sonrası toplumun karakteristik özelliklerinden
olan güç kaynaklarını sosyolojik analiz ile izah etmek amaçlanmaktadır.
Yapılan analize göre dünyadaki küresel sistemde söz sahibi olanların
ekonomi kuruluşlarının yanı sıra medya sektörünü ve sivil inisiyatif
gruplarını kontorllerinde tuttukları görülmüştür. Ymöntem olarak teorik
analiz yöntemi benimsenmiş olup materyal olarak kütüphenlerdeki kitaplar
ve ulsal-uluslararası veri tabanları kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Endüstri sonrası toplum, küreselleşme, güç
kaynakları, küresel güç kayanakları
Giriş: Kapsam, Amaç, Sınırlılıklar, Materyal ve Metod
Toplumları, kültürleri ve toplumsal yapıları derinden etkileyen
küreselleşme olgusu, aşağı yukarı kırk ya da elli yıldır dünyada etkisini
sürdüren önemli bir meseledir. Aslında, çok eski zamandan beri insanlığın
değişimini ortaya çıkaran keşif ve icatlara bağlı olarak gelişen olay ve
olguların kartopu etkisiyle bileşimini ifade eden küreselleşmenin en yoğun
bir biçimde toplumsal yapıları, kültürleri ve ekonomileri etkilediği bir dönemi
yaşamaktayız. Bir anlamda mazisi insanlık tarihi kadar eski olan ama
güncel sosyal olgular topluluğundan küreselleşme adıyla sözettiğimizi
söyleyebilmemiz olasıdır.
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Küreselleşme, gücünü ekonomik ve teknolojik faktörlerden alan bir
sosyal gerçekliktir. Bir bakıma birbirini besleyen ve geliştiren bu iki faktörler
topluluğunun bileşimini anlatmaktadır. İşin doğrusu ekonomik faktörler
olmadan teknolojik seviyeyi yakalayabilme şansı olmadığı için, teknolojik
seviye yakalanmadan da ekonomik bakımdan güçlü olunamadığı için, bu iki
faktörler topluluğu birlikte sosyal sistemleri ve kültürleri etkilemekte ve
dönüşüme zorlamaktadır. Bununla da kalmayıp kendilerine sahip olana güç
ve otorite kaynağı olabilmektedir.
İşte bu bildiride, dünyayı meşgul eden küreselleşme olgusunun güç
kaynaklarını sosyolojik olarak analiz etmek istedim. Küreselleşmeye güç
kazandıran ekonomik ve teknolojik faktörleri analiz ederek, küreselleşme
olgusunun daha anlaşılabilir olmasını amaçlayan bu çalışma iki bölüm
olarak tasarlanmıştır. Birinci bölümde küreselleşmenin ne olup ne olmadığı
tartışılırken, ikinci bölümde bu küreselleşmeye güç veren faktörler analize
tabi tutulmuştur.
Bildiri için materyal olarak şahsi kütüphaneler ve üniversite
kütüphanesinde bulunan kitaplar ve veri kaynakları ve ayrıca web
ortamında erişimi mümkün olan makaleler kullanılmıştır. Metod olarak ise
teorik analiz metodu benimsenmiştir.
Bu izahlardan sonra, bildirinin birinci bölümü olan küreselleşmenin
ne demek olduğunun anlatılacağı bahse geçilmesi gerekmektedir.
1. Küreselleşme
Dünyanın sıkışması ve tek bir yer olarak algılanma bilincinin artışı
olarak tanımlanmakta olan küreselleşmenin süreç ve eylemlerinin birkaç
yüzyıldır devam ettiği söylenebilir ancak küreselleşme tartışmalarının
yoğunluk kazanması son dönemlere rastlamaktadır.
Küreselleşmeyi Waters, sosyal değişmeyi milenyumda açıklayacak
anahtar kavramlardan biri olarak nitelendirmektedir. Wood için
küreselleşme, kapitalizmin evrenselleşmesi sürecidir(Talas, 2005:99-101).
Küreselleşme araştırmalarının önemli simalarından biri olan Roland
Robertson, küreselleşmeyi, hem dünyanın küçülmesi, hem de bir bütün
olarak dünya bilincinin güçlenmesi olarak tanımlamaktadır(Robertson,
1998:22-33). Gencay Şaylan küreselleşmeyi, pazarın egemenliği, devletin
küçülmesi ve özelleştirme, uluslararasılaşmış sermayenin sınırsız hareketi
biçiminde izah etmektedir. Martin Albrow, küreselleşmeyi insan yaşamı
üzerinde dünya çapında etkiye sahip olan pratikler, değerler ve teknolojinin
yayılması olarak tarif etmektedir.
Küreselleşme konusunda, Fuat Keyman, küreselleşme ile kastedilen
durumun çok net olmayıp, kavramın zaman zaman dünya toplumlarının
birbirine benzeyişleri ve buna bağlı olarak tek bir global kültürün ortaya
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çıkışını, zaman zaman da toplumların, toplulukların ve kimliklerin kendi
farklılıklarını ifade ediş ve tanımlayış süreci için kullanılabildiğini beyan
etmektedir(Keyman-Sarıbay, 1998:7).
Rana Aslanoğlu ise küreselleşmeyi kültürel bir karışım alanı olarak
modernite projesinin krizi olarak görmektedir(Aslanoğlu, 1998:124-125).
Paul Hirst, Graham Thompson ve Robert Wade, küreselleşmeye yapıcı
ve yerici yaklaşanların aksine, mesafeli yaklaşmaktadırlar. Onlar, modern
dünyanın diğer özelliklerine ve ulus devlete meydan okumada küreselleşmeyi
yetersiz bulmaktadırlar. Ayrıca, onlar küreselleşmeyi zayıflık süreci olarak
görmektedirler(Hırst, Poul ve Thompson, Grahame, 2000:26)
Bu aşamada, küreselleşmenin ne olup ne olmadığını anlattığımız ve
küreselleşme konusunda önemli bir yere sahip biliminsanlarına
dayandırdığımız birinci bölümden sonra, ikinci bölüm olan küreselleşmenin
güç kaynaklarını ele almamız icap etmektedir.
2. Küreselleşmenin Güç Kaynakları:
Küreselleşmeye güç sağlayıcı faktörler şeklinde de ifade edebileeğimiz
küreselleşmeyi sürükleyici güçler, dünyaya ve küreselleşmeye büyük oranda
siyasî, ekonomik ve kültürel olarak yön veren devletler, uluslar arası
kuruluşlar ve ulusötesi teşkilatlanmalar ile küreselleşmenin en önemli
dayanağı olan sermaye ve onun sağladığı iletişim imkânları diğer önemli
sürükleyici güçleri anlatmaktadır.
Küreselleşmeyi sürükleyici güçleri iki ayrı kategoride incelemek
mümkün olmaktadır: Bunların birincisi ekonomik, ikincisi teknolojik
boyutlu itici güçlerdir.
Çok uluslu ya da ulusötesi şirketler denilen dev kuruluşlar ile
bunların oluşturdukları siyasî organizasyonlar ve dünyanın finans
piyasalarına kabul ettirdikleri uluslar arası anlaşmaları küreselleşmenin
ekonomik boyutlu güç kaynaklarının en başında gelenleridir. Bunun yanı
sıra, sermaye akışını sağlayarak ortadan kaldırmak için hazırladıkları çok
kapsamlı çalışmaları, dünya çapında, ürettiklerini pazarlayabilmeleri
konusunda engel teşkil eden hususları bertaraf eden kurumsal nitelikli
uluslararası anlaşmaları da bu türdendir.
Çok uluslu şirketler, yeni dünya düzeninin oyun kurucuları olarak her
ülkeyi bir “pazar” olarak algılamakta ve onlar içerisinde yaşayan her birey bir
“müşteri” niteliğindedir. Sonuçta tasarlamış oldukları küresel projelerinin
amacı, dünya üzerinde yaşayan bütün milletlerin insanlarını kapsama
alanlarına almaktır(Eroğlu, 1999:149-150).
Hemen hemen tamamı G7 denilen Kuzeyli ülkelere mensup olan ulus
ötesi şirketler, Kuzeyin istek ve çıkarlarını dünya menfaati adını verdikleri
paravan şirketleri ve ortakları aracılığıyla oluşturdukları lobi faaliyetleriyle
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azgelişmiş ülkelere zorla kabul ettirmektedirler.. Adına MAI denilen çok
taraflı yatırım anlaşmalarının verdiği güçle, çok uluslu şirketlerin önünde
bulunan engeller bir bir ortadan kaldırılmaktadır. Küreselleşmenin önemli
getirirlerinden biri olarak sermaye akışkanlığının sağlanmasıyla, çok uluslu
şirketlerin
ulus
devlet
müdahalelerinden
kolaylıkla
kurtarıldığı
gözlemlenmektedir(Kazgan, 2000:52).
Dev şirketler ve uluslararası kuruluşlar, Dünya ekonomisini
yönlendiren ve denetimi elinde bulundurmakla beraber, dünyadaki siyaseti
de kontrolleri altına almayı başarmışlardır(Ulagay, 2001:33-35).
Küreselleşmenin
güçlendirilmesini
temin
eden
uluslararası
kuruluşların önemli faaliyetlerinden biri de finansal olarak liberalleşme
programlarının devreye sokulmasıdır. Uluslararası Para Fonu, Dünya
Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslar arası finansal kuruluşlar
tarafından devreye sokulan finansal liberalleşme programları, finans
sermayesinin önündeki tüm engelleri kaldırıp, dizginsiz sermayeye meydan
okurcasına eşitlikçi, toplumsal adalete uygun olmayan politikalar icra
edilmektedir. Küreselleşmenin etkili araçlarından biri olarak görülen para ve
maliye politikaları, ülkeden ülkeye civa gibi akan sermayenin taleplerine göre
gerçekleştirilmekte ve finans sermayesi getirdiği kurallara uymayan ülkeleri
terk ederek adeta terör gibi yaptırımlar uygulamaktadır(Kozanoğlu, 2002:58).
Küreselleşme çağında sermaye akışkanlığının en somut göstergesi şeklinde
değerlendirilecek bir tespite göre, günlük olarak dünya üzerinde akışkan bir
biçimde dolaşan para miktarının 1.5 trilyon dolar olduğu anlatılmaktadır.
Sonuçta ekonomik anlamdaki avantajlarının bir getirisi olarak ifade
edilecek teknojik imkan ve fırsatlar da küreselleşmenin bir diğer grup güç
kaynaklarını temsil etmektedir.
Dünya üzerinde varolduğundan beri, çevresiyle bir başka deyişle doğa
ile mücadele halinde olan insanoğlunun mücadelesinin sonucunda teknoloji
ortaya çıkmaktadır. Dünyayı dönüştüren ve değiştiren tekerleğin, pusulanın,
matbaanın, buhar makinasının icadı ve atomun parçalanması gibi buluşlar
hep insanın doğaya karşı mücadelesinin ürünü olarak insanlık için devrim
sayılacak değişimler yaratmış yenilikler olarak öne çıkmaktadır(Kongar,
2002:1). İletişim sistemlerinde meydana gelen son bilişim-iletişim devrimi de,
benzer bir şekilde, küreselleşen dünyayı büyük ölçüde ortaya çıkarabilmiş
faktörler olmuşlardır.
Elektronik iletişim devriminin sonucu olan ulaştırma teknolojisinde,
bilgi - iletişim teknolojisinde sağlanan gelişmeler ile beraber fikirlerin ve
dünyadaki bilgilerin nakledilmesi, küreselleşme süreci için kaldıraç rolü
üstlenmiştir. Bu devrimsel değişmelerle ve yine iletişim sektöründe meydana
gelen yüksek düzeyli maliyet düşüşleriyle bireyler, gruplar, toplumsal
aktörler veya şirketler arasındaki milletler ötesi etkileşim sürekli yoğunluk
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kazanmaktadır. Küresel iletişim teknolojilerinin kıyas kabul edilemez olan
bir hızda gelişmesiyle, Kanada’daki bir işadamının Avustralya borsasında
anında işlem yapabilmesi mümkün olmuş, bu da finansal piyasaların tarihte
hiç olmadığı kadar etkin hale gelmesi gibi bir sonucu ortaya
çıkarmıştır(Yıldırım, 1998:136).
Teknolojik seviyenin yarattığı imkân ve fırsatlar yaratmakla
kalmamakta, aynı zamanda küresel kültürün gerçekleşme olasılığını da
arttırmaktadır. Teknolojik buluşların örnekleri olan internet, belgegeçer
makinaları,
uydular
ve
kablolu
TV,
eski
ulusal
sınırları
önemsizleştirmektedir. Dünyanın farklı bölglerinde faaliyet sergileyen
küresel ölçekteki şirketler, her nerede yaşıyorsa yaşasın vatandaşların
anlayış ve rüyalarını şekillendiren bir yapı kazanmıştır. Bunun nedeni ise
elde etmiş oldukları güce bağlı olmaktadır.
Elektronik iletişimin yarattığı yeni teknolojiler; bilgiye erişimi, medya
ve internet vasıtasıyla, devrim sayılabilecek tarzda değişim ortaya
çıkarmıştır. Bunların sonucuyla da, bilgiler fiilen aynı kullanıcının hizmetine
daha kolay bir biçimde sunulmakta ve her geçen gün herkes tarafından
sınırlama olmaksızın erişilebilme imkanı ortaya çıkmaktadır. Bunun
sonucunda; bireyler, gruplar, şirketler ve bütün toplumlar, bugüne kadar,
hiç görülmemiş tarzda şebekeleşmiş bir biçimde etkileşim kurmaktadır.
Sonuç
Dünyanın dönüşümü diye ifade edilebilecek olan küreselleşme
olgusunun gelişimi ve güçlenmesi üzerinde etkili olan pek çok faktör vardır.
Bu faktörler çok çeşitli olduğu için tasnif edilemesi gerektiği
düşünülmektedir. Bu düşünceye göre iki kategoride bu faktörleri toplamak
mümkün olmuştur. Birinci kategori ekonomik faktörler iken ikinci kategori
teknolojik faktörler olarak düşünülebilir.
Ekonomik olarak küreselleşmeye güç kazandıran ulusötesi şirketler ve
dünya ekonomisine yön veren uluslararası kuruluşlar bu kategoride
değerlendirilebilir. Microsoft, IBM, Toyota, General Motors başta olmak
üzere dünya ekonomisinde ülkeler, hatta kıtalar kadar güç sahibi olan bu
kuruluşlar, aynı zamanda, birer finans devi olarak öne çıkmaktadır. Bu
finnsal güçleriyle Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu gibi
kuruluşlar nezdinde de pay sahibi olan bu ulusötesi şirketler ve
kontrollerindeki uluslararası finans örgütleri ekonomik yönlü güç
kaynaklarını oluştrumaktadır.
İkinci güç kaynağı ise teknolojik faktörlerdir. Teknoloji ile barışık
olmak küreselleşmeyi daha iyi anlamak anlamına geleceği için, teknolojik
seviye de çok önemlidir. Çünkü küreselleşme olgusu teknolojik devrim türü
olan elektronik iletişim devriminin bir ürünü olarak açıklanabilir. Ancak
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teknoloji de finans ile gerçekleştirilme şansına sahip olan bir alandır. Bir
bakıma parasal kaynağınız olmadan teknoloji ile barışık olma şansınız
bulunmamaktadır.
Bu iki faktör aslında birbirini besleyen ve teikleyen bir yapıya sahiptir.
İnsanlar hem ekonomik hem de teknolojik anlamda gücü birlikte
yakalayabilme şansı bulmaktadır. Üretimin, sermayenin, yatırımın, ar-genin
kontrolüne sahip olan teknolojik seviyenin de en güçlü adresi olacaktır. Bu
bildiri ile anlatılmak istenen şey de tam budur. Ekonomik anlamda güçlü
olmanın yanı sıra teknolojik anlamda güçlü olan kişi, kurum, grup, toplum
ve devletler küreselleşmenin de lokomotifi olmaktadır. Yani takip edilen
kategoride olmaktadırlar.
Kaynaklar
Aslanoğlu, Rana (1998). Kent, Kimlik , Küreselleşme, Asa Yayınevi,
Bursa
Baştürk, Şenol; “Bir Olgu Olarak Küreselleşme: Sorunlar ve Bir Çözüm
Önerisi:Yönetişim, internet: http://www.isguc.org/senoll.htm
Alındığı
tarih:20.03.2002.
Eroğlu, Feyzullah (1999). ” Küreselleşme Süreci ve Kimlik Krizi”, Türk
Yurdu, Mart-Mayıs 1999, Cilt:19, Sayı:139-141, s.147-151
Hırst, Poul ve Thompson, Grahame, (2000). Küreselleşme Sorgulanıyor,
Çev. : Ç. Erdem ve E. Yücel, Dost Kitabevi Yay. Ankara.
Kazgan, Gülten (2000). Küreselleşme ve Ulus Devlet-Yeni Ekonomik
Düzen, İstanbul.
Keyman, E. Fuat-Sarıbay A. Yaşar (1998) Küreselleşme, Sivil Toplum ve
İslâm, Vadi Yay., İstanbul.
Kongar, Emre (2002) “Kültür ve Biliminsanının Sorumluluğu”, Emre
Kongar’ın İnternet Sitesi, internet:
http://www.kongar.org/makaleler/mak_kulb.php, Alındığı
tarih:01.04.2002, s.1
Kozanoğlu, Hayri (2002) “Küreselleşme ve Uluslarüstü Sermaye Sınıfı”,
Doğu Batı, Dergisi, Yıl:5, Sayı:18, s.165-174.
Robertson, Roland (1998), Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel
Kültür, (Çev. Ümit Hüsrev Yolsal), Bilim ve Sanat Yay., Ankara
Talas, Mustafa (2005), “Küreselleşmenin Sonucu Olarak Türkiye’de
Kimlik Krizi”, Tabula Rasa Felsefe-Teoloji Dergisi, Yıl:5, Sayı:14, MayısAğustos, s.99-115.
Ulagay, Osman (2001). Küreselleşme Korkusu, Timaş Yay., İstanbul.
Yıldırım, Zekeriya (1998). “ Türkiye Dünyanın Neresinde?”, Açık
Oturum, İktisat Dergisi, Temmuz, Sayı:380, s.136-139.
CONGRESS BOOK

June 10-14, 2019
80

Rome, ITALY

10th International Congress on Social
Sciences, China to Adriatic
PARENTAL ATTITUDES OF FAMILIES TOWARDS THEIR MENTALLY
RETARDED CHILDREN
Assoc. Prof. Dr. Eda PURUTÇUOĞLU
Cemile AKSEL
Ankara University
ABSTRACT
Mentally retarded people are a group with less social acceptance in
society unlike other disabilities. In addition, families with mentally retarded
children, generally, show more behavior of abstraction of children from the
society more. For this reason, the aim of this study is to determine the
parental attitudes of families who has mentally retarded children.
The sample of the study consists of the families with mentally retarded
children living in the Niğde province, registered with the Niğde Provincial
Directorate of Family and Social Policies and the Niğde Directorate of Public
Health. Totally 95 voluntary families were selected by a simple random
sampling method.
In the study, in order to measure the parental attitudes of families,
The Parental Attitudes Scale Towards Their Mentally Retarded Children
which the items prepared by Govender (2002) was used that was developed
using statements from the Parental Attitude Research Instrument – PARI
(Schaefer and Bell, 1958) and the Thurstone Sentence Completion Test
(Thurstone, 1959) and Parekh (1988). It was evaluated with 5-point Likert
scale. The questionnaire consists of the questions about behaviors,
perceptions, reactions, values and emotions of parents. For all variables
frequencies and descriptive statistics were first computed. The degree of
closeness to mentally retarded children, and income level of parents was
chosen as predictor variables. Due to the fact that, almost all of the
participants were mothers, parental attitudes were evaluated through only
mothers (96.8%). Considering the demographic characteristics of the
mentally retarded children, 36.8 % of them were girl, and 63.2 % were boy.
The ages of the children varied between 0 and 9 years (62.1 %). It was found
that 66.3 % of them received special education. While almost half of the
mothers were primary school graduates (49.5 %), 26.3% of the fathers were
high school graduates and 21.1% of them were university graduates. When
the parental attitudes of mothers were evaluated, a significant difference was
found among the sub-scales. According to this, mothers have experienced
frustration ( X =18.14) while the acceptance scores of mothers were low ( X
=6.22). To determine whether there was a significant relationship between
the monthly income level of parents and parental attitudes towards mentally
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retarded children, One-way ANOVA was conducted. Families whose monthly
income level is 2000 and over Turkish Liras (2000 TL=305 Euro, 344 US
Dollar) were found to be more protectionist than the other classes ( X
=10.65). On the other hand, the education level of mother had a significant
difference at the sub-scale of frustration ( X =3.093). In addition, it was
observed that the sentence in which the families most agreed is “Sometimes I
feel very ashamed because of my mentally retarded child” while the least one
is “I try to get my mentally retarded child to take care of himself/herself”.
Keywords: mentally retarded children, parental attitude, social work
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PRESENTATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE PRESS1
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN
Hakan ERDEM
Selcuk University
ABSTRACT
The concept of violence, which is considered only in face-to-face
relations and as a physically feasible action, changes every passing day with
many social, environmental and historical conditions and necessitates to
expand the diversity of actions that fill the concept.
Individuals position themselves in the face of self-imposition of violence
unavoidably in visual or written media and become affected by it. Especially
each event and/or situation which is newsworthy, the way a relevant
situation or event is introduced carries undeniable importance over the
concept of individuals over violence. Therefore, media became the main
factor through which violence stands out and makes the re-definition
obligatory. Undoubtedly, this situation does not mean that the main reason
of violence stems from media. The way the media describes an event or
situation to the target audience, in what manner it reflects it is accompanied
with an assessment of media as a means of violence or a way of coping with
violence.
This study draws a general frame work to the variations of violence in
today’s world and becomes specialized in women who are the leading in the
groups most affected by violence, the way women against violence is covered
and transmitted in media. In the study; news published in Posta, Sabah and
Hürriyet newspapers with high circulation in Turkey between May 1-31,
2017 was chosen as an example. In this news, the attitude of different types
of violence such as murder, injury, attack and threat was discussed.
Keywords: Woman, Violence, Presentation, Press.
INTRODUCTION
Violence is a phenomenon that has had a place in social structures
throughout the historical process and will continue to be so in the future. In
this sense, it displays social and historical variations. These variations make
it more difficult to define violence as a one-dimensional, one-origin, one-voice
concept. Interpretation of violence today is both inadequate and superficial,
and new insights are achieved with new phenomena that contribute to the
concept. Violence, when it is considered as one of the sources of violation of
1

This study is summary of the master thesis titled Presentatıon of Violence Against Women in The Press by
Hakan Erdem in Selcuk University
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rights by deviating from the normal, it leads to spiritual and psychological
damages. Cause is usually prominent while defining phenomena. The
relationships between the cause and the effect draw the lines of the concept.
Accordingly, violence is distinguished from other phenomena, and in cases of
inquiry on cause and effect, the phenomenon always transforms into another
point (Kocacık, 2001: 14).
At this point, another problem is that the reasons for and results of
violence are defined in a different way to those in fields of science. The same
problem is observed on the topic of violence towards women (İşleğen,
2002:8). Every field and construct that discusses the phenomenon is dealt
with in different ways with the additional contribution of social
characteristics. The media, that also has a significant function in the society,
shows a structure that constructs the continuity of functioning (Kitiş, 2007:
22). Considering the definition of violence towards women and studies on
violence towards women, it may be seen that relationships are established
between the media and violence, and it is revealed that symbols are effective
especially on the socialization process. This study discusses violence towards
women in terms of printed press as an instrument of the media.
This manuscript discusses the way women and violence towards them
are handled, reflected and interpreted in print media, which is an
instrument of traditional media. The effects of violence in the media on
aggressiveness are analyzed by theories prepared and developed in different
disciplines with an eclectic structure. In order to draw the lines of the topic
due to several phenomena in the media and underlying violence, there is a
need for a multidisciplinary approach (Gentile et al., 2007: 20).
Media is accepted to be a powerful tool in formation of ideas, behaviors
and value judgments and determination of the cultural and social structure
in the society. In addition to this, within the context of critical media studies,
it is argued that behaviors towards violence are promoted by the society, and
they are represented in mass communication tools, especially television.
Furthermore, focusing on topics about violence towards women being
normalized, taken for granted or encouraged is discussed as a relatively new
and important phenomenon (Karaca et al., 2017: 139).
News, as the foundation of print media, is generally defined as
information that is accessed through an event or a phenomenon and
distributed through mass communication tools or communication channels
(Yüksel and Gürcan, 2001: 57). In a different approach, news was explained
as a set of developments that essentially concern a person and pieces of
information on these developments. Mass communication tools inform their
readers/viewers on local, regional, national or international levels about
developments in social, political, financial and cultural life with the news
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stories they put into circulation. Functions of news stories include
informing, educating, entertaining, saddening, gratifying, encouraging or
discouraging individuals (Girgin, 2002: 3).
News stories are constructed texts rather than reflectors of simple
reality. The news is interpreted and constructed in the process from
selection of news topics to transformation of them into a textual form (Köker
and Doğanay, 2010: 16). News media have great power in determining the
agenda of a country and focusing public opinion on some important public
issue. Readers and viewers also learn how much importance will be
attributed to an issue based on the emphasis included in news stories.
Additionally, the ways of presenting events and phenomena and the issues
that are prioritized also affect the forms of perceiving what is being
experienced. This study discusses presentation of violence towards women in
the context of news stories in printed press and issues that focused on or
not focused on about this presentation.
METHOD
In this study, news stories on violence towards women that were
published in the newspapers Posta, Sabah and Hürriyet between 1 and 31
May 2017 were subjected to critical discourse analysis. As a concept with
increasing significance in social sciences, discourse is placed at the
intersection point of several disciplines such as sociology, psychology,
communication, cultural studies and literature, and it is a common
analytical practice for these fields. In an era where the positivist
understanding
of
science
is
criticized
for
falling
short
in
understanding/explaining the complicated relationships of the social world
that is lived in, discourse is starting to receive more intense attention. Its
possibility of accessing the meaning beyond what is apparent, capability of
in-depth analyses and construction of social practices beyond representation
of them, are at the center of this attention (Ünal, 2015: 14-15). The study
adopted the critical discourse analysis approach of Teun van Dijk which
allows systematic review of news stories in newspapers. According to van
Dijk, news needs to be dealt with as a discourse rather than a genre, and the
discourse of news should be considered to be an outcome of the existing
dominant discourse (Karaduman, 2017: 40).
FINDINGS
The distribution of news stories in the newspapers that were included in
the sample was examined, and it was found that a total of 151 occasions
where news stories were published in the studied period, and the newspaper
that included these news stories the most was Posta. This was followed by
Hürriyet with 99 articles and Sabah with 70 articles.
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The types of violence included in the newspapers were examined, and
murder-, rape- and beating-related news stories were the most frequently
reported ones. Among the newspapers, the highest number of murderrelated articles was published by Sabah, the highest number of rape-related
articles was published again by Sabah, and the highest number of articles
published on beating and injuries was in Hürriyet.
Analysis of News Stories Published in Posta
In the determined time period, five of the news stories published in
Posta regarding violence towards women were analyzed. Two of these were
published on 31.05.2017, one was published on 30.05.2017, and the other
two were published on 22.05.2017. Among these news stories, three were on
physical, one was on emotional (cheating) and another was on sexual
(harassment) violence.
Macrostructure Analysis
While analyzing the news stories in Posta, firstly a thematic structure
analysis was carried out. The headings of the articles included information
on the types of violence women were exposed to. Someone who read the
heading of a news article could have an idea about the victimization and
pain experienced by women.
News headings, which are the introducers of news and one of the eyecatching elements of it, were observed to include elements of violence and be
written with an active voice. This way, it is possible to create the perception
that information is provided without an intermediary as an eyewitness of the
event.
Microstructure Analysis
When the microstructural elements of the news articles on violence
towards women in Posta were examined, it was found that the language of
the news stories included active voice. News stories that are written this way
lead to the perception that the events are being described in a first-person
point of view, and reality is expressed as a witness of and party to the
events. Nevertheless, this perception was reinforced by including quotes
from the statements of the women who were subjected to violence and
witnesses in the news texts. By adding emotional elements and testimonies
into the news, the reader was made to forget that it is a construct that
structures reality.
As a result of the analysis of the macro- and microstructures of the
news stories in Posta, it was observed that the news prioritized the pain
women were subjected to and was constructed in a way to reflect the point of
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view of the woman. Rather than impartiality, news texts adopted the
approach of standing with the woman. However, the partiality in the
language of news justified even the behaviors of women such as damaging
property and disproportional reactions as a response given to emotional
violence.
Analysis of News Stories Published in Sabah
In the determined time period, all news stories published in Sabah on
violence towards women were related to murders. The newspaper limited
news stories published on violence towards women with murder news.
Macrostructure Analysis
The headings of the news articles in Sabah underlined that the women
were victims of murder, and this happened frequently. This meaning was
constructed with expressions like “One more woman…” and “2 murders, 2
female victims.” This provided the meaning that the claim of being the
reporter the event, journalist/impartial was left aside, a reaction was
developed against murder of women, and the reporter became a party.
Microstructure Analysis
When the microstructural elements of the news articles on violence
towards women in Sabah were examined, it was seen that the articles were
written in a language with an active voice and a male point of view. News
texts that are written this way give the impression that the events are
described from a first-person point of view (that of the alleged murderer), and
they are expressed as the perpetrator. Knowledge of the women’s relatives
and state offices about the topic was not reflected in the news.
Analysis of News Stories Published in Hürriyet
The phenomenon of murder was prominent among the news articles
published in Hürriyet on violence towards women. It was observed that the
newspaper was indifferent to news on violence towards women, it limited the
phenomenon of violence to murder only and almost ignored it.
Macrostructure Analysis
Visuality was observed to be prioritized in the news articles that were
included in Hürriyet. The headings of the news article adopted a style that
protested continuation of murders of women. The statement “Woman
murdered again... This time her spouse’s nephew kills her” took attention. A
reference was made to the fact that women are subjected to domestic
violence, and this violence is not limited to their spouses.
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Microstructure Analysis
As a result of the syntactic analysis of the news stories, it was seen that
developments and outcomes were plainly presented with an active voice.
While writing the text, a direct narrative was used, and the event was
summarized. Among the three newspapers that were examined, Hürriyet was
the one that was the most indifferent to violence towards women. It is not
possible to consider this issue to be a coincidence.
Conclusion
Violence may be defined as the entirety of individual and group
activities that may lead to damaging the individual physically and
psychologically, injuring and disabling them (Öztürk 2013: 195). Violence is
one of the important social issues not only in developing countries but also
in developed ones. Women are among groups that are subjected to violence.
Violence towards women is frequently encountered in the world. These acts
of violence are not only physical, but they also include psychological
elements (Özberk, 2008: 113). This phenomenon associated with gender also
contributes to the development of different phenomena in the society.
Although the media cannot be defined as the source of violence in the
society, it leads victims to experience secondary trauma, increases the effects
of violence and provides a basis for justification. To prevent the role the
media plays in the formation and justification of violence towards women, it
is needed to act with the approach of responsible journalism and pay
attention to the language used in news stories.
In this study, which was carried out by also considering the significance
of the language that is used in the process of preventing violence towards
women, as a result of the analysis of news stories published in the
newspapers Hürriyet, Sabah and Posta, it was determined that these
newspapers displayed different approaches. In the news texts in Posta, an
approach of standing with the woman was adopted rather than an impartial
approach. The violence the women were exposed to was expressed with all
details, and the violence that was experienced was materialized with visual
contents and witness statements. This way, it was aimed to form a social
consciousness and bias. Beyond being a news that is only heard, the reader
was turned into a witness of the event.
In the news articles in Sabah, the events were reported from a firstperson point of view and a party to the events. The language of the news had
a style that explained the experience of a man who committed murder and
his justifications. In contrast to this issue, the headings of the news stories
adopted a protective approach towards women.
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Among the three newspapers that were studied, Hürriyet displayed a
more indifferent stance towards violence against women. The events to be
formulated as news were selected by gatekeepers and formulated in a way to
reflect the newspaper’s policy. Newspapers print the “facts” they see fit for
themselves, and they select the things to be reported on, again, based on
their publishing policy.
It was determined that the newspapers that were analyzed developed
different approaches towards violence, and they constructed this with news
texts that were formed over the discourse of impartiality. This way,
awareness was raised about the language of the media and presentation of
news. Accordingly, it is needed to be more careful while writing news texts
on violence towards women, and members of the press and reporters should
receive training about the news language used in relation to violence towards
women.
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PRESENTATION OF VIOLENCE IN THE PRINTED MEDIA: THE CASE
OF HABERTURK, HURRIYET AND SABAH NEWSPAPERS
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN
Öğr. Gör. Burcu SAĞLIK
Selcuk University
ABSTRACT
Media is an important tool that enables individuals to get in formation
from their close and distant environments with the written, visual and audio
messages. In particular, event ssuch as “violence” that are harmful to the
live sand assets of individual are among the frequently followed news in
mass media. The use of media by individuals to obtainin formation brings
with the responsibilities that the media has to fulfill. While creating the
news, the media is required to pay attention to many subject sranging from
the language and stylea do ptedto the visual material sused. Because media
contents reach all individual sregardless of age, education, gender etc.
Therefore the media must present “violence” in the news with out teaching,
encouraging, legitimizing and making people accustomed to it.
In this study, news on violence published in Haberturk, Hurriyet and
Sabah newspapers have been examined. How three different newspapers
handle violence and how much the yadhere to the press ethical principles
and rules have been researched. It has been observed how newspapers
position the victim and the perpetrator while creating the news, and how
they remain objective in doing so. The words and photo graphsused in the
news have been examined and the responsible publishing approach of the
newspapers has been evaluated. As a result of the research, 690 news items
have been identified and 671 of them have been included in the study. News
have been scanned with the codingruler and the content analysis method
has been used.
Keywords: Vıolence, Medıa, Haberturk, Hurrıyet, Sabah, Newspapers
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A GENERAL DETERMİNATİON AND EVALUATİON OF THE IMPACT OF
ENVİRONMENTAL CHANGES ON TURKİSH DEFENSE INDUSTRY
ÇEVRESEL DEĞİŞİKLİKLERİN TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNE İLİŞKİN GENEL BİR TESPİT VE DEĞERLENDİRME
Lect. Güler ERTAŞ
İstanbul Doğuş University
Ali Murat BOYRAZ
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye Savunma Sanayii’nin örgütsel kuramlar
çerçevesinde genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Politik, ekonomik ve
hukuki alandaki çevresel değişikliklerin, Türkiye’de faaliyet gösteren
firmaların yer aldığı farklı sektör topluluklarına ve yoğunluklarına etkisi
olduğu kadar stratejik yönü olan savunma sanayiindeki kuruluşlara da
etkisi bulunmaktadır.
Bu doğrultuda “Örgüt Ekolojisi” kuramı setlerinden, yoğunluk
bağımlılığı ve kaynak bölünmesi yaklaşımıyla, 1927 ve 2018 yılları
arasındaki savunma sanayii topluluğunun genel görünümü ve anılan
sektörde yer alan yaklaşık 200 kurum ve kuruluşun demografik özellikleri
ele alınarak çevreyle olan ilişkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevresel Değişiklikler, Türk Savunma Sanayii,
ABSTRACT
The aim of this study is to make a general assessment of Turkish
Defense Industry in the frame of organizational theory. The environmental
changes in political, legal and economic areas in Turkey have a great effect
on companies in all sectors the community and intensitiy, including the
defense sector which has strategic direction as well.
In this direction, we have examined 200 companies and foundations in
defense sector in between 1927-2018 using sets of the density dependence
and supply division approach borrowed from "Organization Ecology" theory.
Keywords: Environmental Changes, Turkish Defense Industry
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BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN, ÜNİVERSİTE’DE EĞİTİM
GÖREN Z KUŞAĞI ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ
ÜZERİNE ETKİSİ
Z. Satenik BAŞAK
Lect. Güler ERTAŞ
İstanbul Doğuş Üniversitesi
Aslıhan Nur KÖSE
Emine Mine DERTLİ
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, beş faktör kişilik özelliklerinin Z kuşağı
üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerine etkisini araştırmaktır.
Özellikle kişiliğin birbirinden ayrı alt boyutlarının girişimcilikle ilişkisi
ampirik yönden incelenmiştir.
Kavramsal irdelemesi ve literatür taraması yapılmış bu çalışma
kapsamında gerçekleştirilmiş diğer çalışmalara da ayrıca yer verilmiştir.
Araştırmanın katılımcıları 486’sı bayan ve 375’i erkek olmak üzere
toplam 861 kişiden oluşmaktadır.
Çalışmanın sonucunda istatistiki olarak anlamlı bulgular ortaya
konarak yorumsal değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Beş faktör kişilik, Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi,
Z kuşağı
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LOCAL GOVERNMENTS IN THE CONTEXT OF LOCAL AUTONOMY AND
GUARDIANSHIP AND AN ASSESSMENT REGARDING THE NEW
METROPOLITAN MUNICIPALITIES LAW
YEREL ÖZERKLİK, VESAYET BAĞLAMINDA YEREL YÖNETİMLER İLE
YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KANUNU VE MODERN BELEDİYECİLİK
ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Lect. A. Yılmaz AKBULUT
Uludağ University
Abstract
Public entities which are established to meet the needs of local and
collective needs according to our constitution, having autonomy and that
their decision-making bodies are assigned by election are defined as local
governments. According to “Local Governments Autonomy Specification” that
our country is one of the parties, it is essential to provide a privileged status
to local governments which is dominating regarding the use of authority and
resources. In particular, decision-making mechanisms have been got closer
to public by localizing the local by “principle of subsidiarity” and subnational
identities have been revealed by "local autonomy”. These developments result
in drastic structural changes and new administrative changes in our
government as it was all over the world by the impact of globalization
process and information technologies. In this respect, guardianship control
has been minimized, a number of first rank and town municipalities were
liquidated, new metropolitan municipalities law has emerged. However,
according to some people (politicians, academics, civil society organizations,
opinion leaders and writers) it is claimed that these arrangements performed
are contrary to political participation, local democracy, autonomy
specification and include political justifications; some others it is said to be
necessary regarding economies of scale, externalities, increasing
organizational costs, management costs, effectiveness and coordination of
services.
In this study, in light of all these data, the new metropolitan
municipalities law and liquidation of some local governments will be
evaluated from two different points of view, by analyzing the structural,
managerial and political consequences of legal regulations performed;
solution recommendations will be studied regarding the problems of local
governments and the new status they are required to be positioned.
Keywords: Decentralization, Subsidiarity, Autonomy Specification,
Guardianship Control, Economies of Scale, Externalities.
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ÖZET
Anayasamıza göre mahalli ve müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere
kurulup, özerkliğe sahip olan ve karar organları seçimle işbaşına gelen kamu
tüzel kişileri yerel yönetimler olarak tanımlanmıştır. Ülkemizin de taraf
olduğu “Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi’ne” göre yerel yönetimlere
yetki ve kaynak kullanımı noktasında hakim ve ayrıcalıklı bir statü
kazandırmak esastır. Özellikle “subsidiyarite ilkesiyle” yereli daha da
yerelleştirmek suretiyle karar verme mekanizmaları halka yakınlaştırılmış ve
“yerel özerklik” ile ulus altı kimlikler gün yüzüne çıkmıştır. Yaşanan bu
gelişmeler, küreselleşme süreci ve enformasyon teknolojilerinin de etkisiyle
tüm dünyada olduğu gibi devletimizde de köklü yapısal değişiklikler ve yeni
yönetsel arayışlara sebep olmuştur. Bu doğrultuda vesayet denetimi
minimize edilmiş, bir çok ilk kademe ve belde belediyesi ile köyler tasfiye
olmuş, yeni büyükşehir belediyeleri kanunu ortaya çıkmıştır. Lakin bu
yapılan düzenlemelerin kimilerine göre (politikacılar, akademisyenler, sivil
toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve yazarlar) siyasal katılım, yerel
demokrasi, özerklik şartnamesine aykırı olduğu ve siyasi gerekçeler taşıdığı
iddia edilirken; kimilerine göre ise ölçek ekonomisi, dışsallık, artan kuruluş
maliyetleri, yönetim maliyetleri, hizmetlerin etkinliği ve koordinasyonu
açısından gerekli olduğu da söylenmektedir.
Bu çalışmada, tüm bu veriler ışığında yeni büyükşehir belediye
kanunu ve bazı yerel yönetimlerin tasfiyesi iki farklı açıdan değerlendirip,
gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin yapısal, yönetsel ve siyasal
sonuçlarını analiz ederek; yerel halkın siyasal tercihleri, yerel yönetimlerin
güncel sorunları ve konumlandırılmak istendikleri yeni statüleri üzerine
hizmet odaklı "yeni belediyecilik anlayışıyla” çözüm önerileri ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Desantralizasyon, Subsidiyarite, Özerklik
Şartnamesi, Vesayet Denetimi, Ölçek Ekonomisi, Dışsallık
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TRADITIONAL RURAL ARCHITECTURE TEXTURE ANALYSIS OF IZNIK
INIKLI VILLAGE AND EVALUATION IN CULTURAL CONTEXT
İZNİK İNİKLİ KÖYÜ’NÜN GELENEKSEL KIRSAL MİMARİ DOKU ANALİZİ VE
KÜLTÜREL BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Müge AKBULUT
Bursa Uludag University
ABSTRACT
Since the earliest ages, humanity to meet the need for shelter; the cave
and tree cavities found in nature have been sheltered for him. With the
Paleolithic Age, people have settled into life and have implemented their first
architectural products. After the need for housing, they established rural
settlements in order to meet the most basic need for public life. Rural
architecture; It is a kind of architecture that reflects local traditions based
on local requirements and construction materials. For this reason, examples
of traditional architecture; products that reflect the characteristics of society.
Climate, superficial shapes, natural properties such as soil and water, easily
accessible materials and life culture are the main factors in the formation of
rural architecture.
The village of Inikli, the town of Iznik, which is chosen for the analysis
of traditional rural architecture, waits to be transferred to future generations
with the examples of traditional residential architecture. climate, human
source reasons, neglect, faulty repair, function and change due to the need
to deal with the wrong arrangements. Although the historic houses in the
village were taken under protection in 1995, the traditional Turkish house,
although not registered, houses the housing scheme and the characteristics
of the characteristic Ottoman architecture.
Inikli, which is a typical Turkish village, is a region where different
cultures live together. Most of the people living in the region are immigrants.
The migrant communities in the village have had a hard time keeping their
culture alive. The biggest obstacle in the village to move traditions to the
next generations; The public has had economic hardship, social change and
education. The village reflects life styles in spatial terms.
The aim of this study is to emphasize how the traditional rural fabric
has been shaped from past to present in the historical process in order to
emphasize the development of rural tissue in the context of continuity;
including examples of traditional architecture in the world and Turkey is to
consider in two stages. Socio-cultural and socio-economic characteristics,
space organization, structure system and material, traditional rural
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architecture texture samples in Unesco World Heritage List were examined;
The principles of conservation and restoration have been taken into account.
Within the scope of the analyzes, architectural texture analysis, statistical
analyzes and interviews with the local people will be tried to produce
solutions for the methods required during the transfer of the village to the
next generations.
Key Words: Rural settlements, Rural architectural texture, Restoration,
Traditional housing, Time-Space Analysis.
ÖZET
İlk çağlardan bu yana insanoğlu barınma ihtiyacını karşılayabilmek
için; doğada hazır bulunan mağara ve ağaç kovuklarını kendisine barınak
edinmiştir. Paleolitik çağ ile birlikte insanlar yerleşik hayata geçmişler ve ilk
mimari ürünlerini hayata geçirmişlerdir. Barınma ihtiyacından sonra en
temel ihtiyaç olan toplu yaşam ihtiyacını karşılamak adına kırsal yerleşimleri
meydana getirmişlerdir. Kırsal mimarlık; yerel gereksinimlere ve yapım
malzemelerine dayanan, yerel gelenekleri yansıtan bir mimarlık türüdür. Bu
sebeple geleneksel mimari örnekleri; toplumun özelliklerini yansıtan ürünler
olarak kabul edilmektedir. İklim, yüzeysel şekiller, toprak ve su gibi doğal
özellikler, kolay ulaşılabilen malzemeler ve yaşam kültürü kırsal mimarlığın
oluşumunda başlıca etkenlerdir.
Geleneksel kırsal mimari doku analizi için seçilen İznik ilçesi İnikli köyü
içinde barındırdığı geleneksel konut mimarisi örnekleri ile gelecek kuşaklara
aktarılmayı beklerken; iklim, insan kaynaklı nedenler, bakımsızlık, hatalı
onarım, fonksiyon ve ihtiyaç değişikliğine bağlı hatalı düzenlemeler ile baş
etmeye çalışmaktadır. 1995 yılında köydeki tarihi evler koruma altına
alınmış olunsa da tescillenmediği halde geleneksel Türk evi plan şeması ve
karakteristik Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan konutları bünyesinde
barındırmaktadır.
Geleneksel Osmanlı yerleşimlerinde gözlemlenen meydan olgusu ve
organik sokakları ile tipik bir Türk Köyü olan İnikli değişik kültürlerin bir
arada yaşadığı bir yöredir. Bölgede yaşayan halkın büyük bir kısmı
göçmendir.
Köydeki
göçmen
toplulukları
kültürlerini
yaşatmakta
zorlanmışlardır. Köyde gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara
taşınmasındaki en büyük engel; halkın ekonomik sıkıntısı, sosyal değişim ve
eğitim olmuştur. Köy, mekansal açıdan yaşam şekillerini yansıtmaktadır.
Bu çalışmanın kapsamı kırsal dokunun süreklilik bağlamında geliştiğini
vurgulamak adına tarihsel süreç içerisinde geleneksel kırsal dokunun
geçmişten günümüze nasıl şekillendiğine ve buna etki eden faktörlere
değinerek; geleneksel kırsal mimari örneklerini Dünya’da ve Türkiye’de
olmak üzere iki aşamada ele almaktır. Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik
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özellikler, mekan örgütlenmesi, yapı sistemi ve malzemesi, Unesco Dünya
Miras listesinde geleneksel kırsal mimari doku örnekleri incelenip. Yapılan
analizler kapsamında mimari doku analizi, istatistiksel analizler ve yöre
halkıyla mülakatlar gerçekleştirilerek köyün gelecek kuşaklara aktarımı
esnasında gerekli olan yöntemler için çözüm üretilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kırsal yerleşimler, Kırsal Mimari doku,
Restorasyon, Geleneksel konut, Zaman-Mekan Analizi.
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AİLE İŞLETMELERİNDE PROFESYONEL YÖNETİCİLER İŞ ETİĞİ VE
NEPOTİZM
İnci Gülsün ÖZKUL
Beykent University
Nesibe ŞENTÜRK
Beykent University
Nesrin ŞENTÜRK
Yıldız Technical University
ÖZET
Aile işletmelerinin ekonomi içindeki yeri ve önemi konusunda küresel
arenada artan farkındalık, bu işletmelerin dünya ve Türkiye ekonomisinin
önemli ve etkili birimleri haline gelmesine neden olmuştur. Ekonomi
konjonktüründeki hızlı ve etkili değişim sahaları, gelecek kuşaklar da göz
önüne alındığında aile işletmelerinin kurumsal yönetim anlayışını
benimsemeleri ve bu manada kendilerini etkin ve sürdürülebilir kılmaları
konusunda zorlamaktadır.
Bu çalışmada aile şirketlerinin genel görünümü, kuşakların bakış açısı
ve ekonomideki konumu, aile şirketlerinin sürekliliğini etkileyen faktörler,
kurumsallaşma ve bugünkü anlayıştaki profesyonel yöneticilik ile iş etiği ve
nepotizm kavramları üzerine literatür çalışması yapılmıştır.
Aile
işletmelerindeki
profesyonel
yöneticilerin
şirketlerin
sürdürülebilirliklerini korumaları ve kurumsallaşma sürecine katkısı
üzerinde araştırma yaparken işletme yönetimindeki kurucu birinci nesil,
ikinci nesil ve profesyoneller ile ayrıca bu şirketlerle dolaylı veya direkt ilgili
olabilecek kurumlarla röportajlar gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen röportajlar sonucunda, kurumsallaşma sürecine
girmek isteyen aile şirketlerindeki üst düzey aile yöneticilerinin bu konuda
uygulanacak etik süreçleri onaylaması ve şirket içindeki uygulamalara
destek vermesi nepotizmin adil olamayan olumsuz sonuçlarını ortadan
kaldıracağı bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aile Şirketleri, Profesyonel Yöneticiler, İş Etiği,
Nepotizm
ABSTRACT
The increasing importance and awareness of family owned business
within global economy has taken them into a different level in economy of
Turkey and Global economies. Effective and sudden changes in today’s
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economy conjuncture is bringing institutionalization challange to family
owned businesses by transmitting the success of such companies to the next
generation.
In this particular study you will read about the family owned business,
next generation perspective and their role in economy, the factors that effect
the sustainability of family owned businesses, institutionalization and today
professional managers within business ethics and nepotism.
An interview made with companies to show that, the professional
managers have a crucial role at acting as a bridge between first and second
generation family members while taking incentives in strategic decision,
making level and reducing the workload of the entire organization.
As a result of these interviews research, it was found that in family
companies who want to enter the institutionalization process by the senior
family member managements, should apply to this business subject with
etchics, approval and exhortation to the intercorporate practises that will
eliminate the negative consequences of nepotism.
Key Words: Family Owned Business, Professional Manager, Business
ethics, Nepotism
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ORGANIZATIONAL ANALYSIS OF DEMOGRAPHY RELATIONSHIP WITH
CHANGE: A PRACTICE IN CIVIL AVIATION SECTOR
DEĞİŞİM İLE DEMOGRAFİ İLİŞKİSİNİN ÖRGÜTSEL ANALİZİ: SİVİL
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Dr. Abdullah TÜRK
Nesibe ŞENTÜRK
Beykent University
Abstract
The main purpose of this study is to investigate the relationship
between the demographic variables of individuals and the attitude towards
change in the organizational environment in the civil aviation sector. In the
following, and from this relationship to the application is a team to make
inferences. For this purpose, firstly, the importance of demographic
differences is emphasized. Subsequently, a theoretical framework related to
the attitude of the employees in the aviation sector towards the changes has
been drawn. The study was carried out in 419 people with different levels of
technical and social expertise in aviation sector. The results showed that
there was a positive direct relationship between the variables of the personal
state variables and the attitude towards change.
Keywords: Organizational Change, Demography, Civil Aviation
Özet
Bu çalışmanın temel amacı, kişilerin demografik değişkenlerinin
örgütsel çevrede değişime karşı tutum ile ilişkisini sivil havacılık sektöründe
incelemektir. Devamında ise ve bu ilişkiden uygulamaya yönelik bir takım
çıkarımlarda bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle demografik
farklıların önemi üzerinde durulmuştur. Akabinde değişim hızının yüksek
olduğu havacılık sektöründe çalışanların, değişimlere karşı geliştirdikleri
tutum ile alakalı teorik bir çerçeve çizilmiştir. Çalışma havacılık sektöründe
çeşitli kademede, teknik ve sosyal olarak farklı uzmanlığa sahip 419 kişi ile
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar kişisel durum değişkenlerinin değişime karşı
tutum
ile kısmi ve farklı yönlerden doğrudan pozitif yönlü bir ilişki
olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Değişim, Demografi, Sivil Havacılık
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INTERNATIONAL TRADE, FOREIGN INVESTMENTS AND
INTERNATIONALIZATION STRATEGIES: A SELECTIVE REVIEW OF
THEORIES' EVOLUTION
ULUSLARARASI TİCARET, YABANCI YATIRIMLAR VE
ULUSLARARASILAŞMA STRATEGİLERİ: TEORİLERİN EVRİMİNE SEÇİCİ BİR
TARAMA
Semliko Fulbert DOSSOU
Gazi University

Abstract
Objectives: In this article, based on the literature review and drawing
inspiration from some authors such as Çavuşgil, Knight, and Riesenberger
(2008), we retrace the main theories of international trade, foreign investments,
and internationalization strategies. In this study, we attempt to conduct this
selective review by using an innovative approach in which theories are grouped
into 2 categories: those explaining the practice of international trade from a
point of ‘‘countries (as nations) view’’, and those interested in foreign
investments from a point of businesses, firms or companies (as organizations)
view. We also tried to reveal their limits as well. In both cases, these theories
attempt to provide some answers to the following questions: (1) "International
trade of countries: Why, How and Since When?" and (2) "Internationalization of
companies: Why, How and Since When?". Methods: The methodology adopted
in this study is the content analysis technique.
Results & Conclusions: After reviewing classic, neo-Marxist, and modern
theories, we found that international trade began since the sixteenth century
with the emergence of the mercantilist idea in classic theories while theories
related to foreign investments began to emerge from the 1960s with different
hypotheses based on perfect or imperfect competition. However, the process of
companies’ internationalization was revealed as a model the first time by
Johanson et al. in the 1975s. And since then, that has guided all relative and
subsequent works as models and theories.
Key Words: International trade, Foreign investments, Internationalization,
Main theories.
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Özet
Hedefler: Bu makalede, literatür taraması ile Çavuşgil, Knight ve
Riesenberger (2008) gibi bazı yazarlardan ilham alarak, uluslararası ticaret ve
yabancı yatırımların ana teorilerini gözden geçirmekteyiz. Bu çalışmada,
teorilerin 2 kategoride toplandığı, yenilikçi bir yaklaşım kullanarak bu seçici
incelemeyi yapmaya çalışmaktayız: Ülkeler açısından (Ulus olarak) uluslararası
ticaret uygulamalarını açıklayan teoriler, ve (örgüt olarak) şirketler, işletmeler
veya firmalar açısından yabancı yatırımları konu alan teoriler. Ayrıca onların
sınırlarını (eleştirilerini) ortaya koymaya çalıştık. Her iki durumda da, bu
teoriler aşağıdaki sorulara bazı cevapları vermeye çalışmaktadır: (1) " Ülkelerin
Uluslararası ticareti: Neden, Nasıl ve Ne Zamandan beri?" ve (2) "Şirketlerin
uluslararasılaşması: Neden, Nasıl ve Ne Zamandan beri?".
Yöntemler: Bu çalışmada, kullanılan metodoloji ise içerik analizi
tekniğidir.
Bulgular & Sonuçlar: Klasik, Neo-Marksist ve Modern Teorileri
inceledikten sonra, uluslararası ticaret on altıncı yüzyıldan itibaren klasik
teorilerdeki, merkantilist fikrin ortaya çıkmasıyla başlamışken, yabancı
yatırımlarla ilgili teoriler ise, 1960'lardan itibaren tam veya eksik rekabete
dayalı farklı hipotezlerle ortaya çıkmaya başlamıştır. Bununla beraber,
işletmelerin uluslararasılaşma sürecini bir model olarak ilk Johanson ve
arkadaşları 1975’lerde ortaya koymuştur.Ve bu çalışma, sonraki tüm ilgili
model ve teorilere de rehberlik etmiştir.
Anahtar
Kelimeler:
Uluslararası
Ticaret,
Yabancı
Yatırımlar,
Uluslararasılaşma, Ana Teoriler.
COMMERCE INTERNATİONAL, INVESTİSSEMENTS ETRANGERS ET
STRATÉGİES D’INTERNATİONALİSATİON: UNE REVUE SÉLECTİVE DE
L'ÉVOLUTİON DES THÉORİES
Résumé
Objectifs: Dans cet article, basé sur la revue de littérature et s'inspirant
de certains auteurs comme Çavuşgil, Knight et Riesenberger (2008), nous
retraçons les principales théories du commerce international, des
investissements étrangers et des stratégies d’internationalisation. Dans cette
étude, nous essayons de mener cette revue sélective en utilisant une approche
innovante dans laquelle les théories sont regroupées en 2 catégories: ceux qui
expliquent la pratique du commerce international du point de vue des pays (en
tant que nations) et ceux qui s'intéressent aux investissements étrangers du
point de vue des entreprises, firmes ou compagnies (en tant qu’organisations).
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Nous avons également essayé de revéler leurs limites. Dans les deux cas, ces
théories tentent de fournir des réponses aux questions suivantes: (1)
"Commerce international des pays: pourquoi, comment et depuis quand?" et (2)
"Internationalisation des entreprises: pourquoi, comment et depuis quand?".
Méthodes: La méthodologie adoptée dans cette étude est la technique
d’analyse de contenu.
Résultats & Conclusions: Après avoir passé en revue les théories
classiques, néo-marxistes et modernes, nous avons constaté que le commerce
international commença depuis le XVIe siècle avec l'émergence de l'idée
mercantiliste dans les théories classiques, tandis que les théories relatives aux
investissements étrangers commençaient à émerger à partir des années 1960
avec avec différentes hypothèses fondées sur la concurrence parfaite ou
imparfaite. Cependant, le processus d’internationalisation des entreprises a été
présenté comme un modèle pour la première fois par Johanson et al. dans les
années 1975. Et depuis lors, cela a guidé tous les travaux relatifs et ultérieurs
en tant que modèles et théories.
Mots clés: Commerce international, Investissements étrangers,
Internationalisation, Théories principales.
INTRODUCTION
After the Second World War, the expansion of foreign capital flows took off,
accelerating the phenomenon of globalization. More precisely after the 1960s,
trade, and industry began to grow between the countries of America (central
and northern) and the countries of Europe. This state of affairs aroused in the
world of researchers the interest of studies on the rise of emerging
multinational companies (EMCs) on the one hand and on the other hand
researches about international production which is in full effervescence (Nayak
& Choudhury, 2014).
Thus, theories related to international trade and Foreign Direct
Investments began to emerge. These theories are extremely important for
determining, understanding and mastering capital flows, but especially for
anticipating the evolution of the forces that influence its dynamics. These
theories are also used by managers of large companies in identifying
internationalization strategies in the most promising markets (Terzea, 2016 ).
International business, especially in the context of trade in goods, had
increased especially until the 1980s. Businesses established commercial
relations with companies in other countries by exporting or importing. However,
with the evolution of development, only exports and imports have ceased to be
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the main subject of international trade. With the globalization process, foreign
direct investment as well as the rapid internationalization of service, companies
are taking place in the circuit. All of these have helped to strengthen
international trade (Namini, 2006).
Developments after the 1970s have broadened and deepened the meaning
of international business. Not only developed markets, but also developing
countries and even third world countries are involved in this commercial
activity. In addition to international commercial activities, there is also
intensive technology transfer, the dissemination of R&D studies and the
internationalization of capital (Üner M. , 2015).
This leads us to examine not only theories related to international trade
but also those relating to foreign investments. In globalization's process, the
border between national and international markets becomes thin or even nonexistent. It becomes inevitable for companies that wish to survive and develop,
to adapt themselves more and more to the phenomenon of internationalization.
So the main aim of this study is to retrace the main theories of international
trade, foreign investments and internationalization strategies by grouping them
into 2 categories: those explaining the practice of international trade from a
point of ‘‘countries (as nations) view’’, and those interested in foreign
investments from a point of businesses, firms or companies (as organizations)
view. We also try to reveal the critical points (or weak points) of them.
The subsequent part of this paper is organized as follows: Section 2 treats
of methodology and presents in the form of a flowchart, the synthesized concept
of our study. The diagram gives a general overview of the theories that will be
explained and commented in the later sections. Section 3 presents the theories
related to international trade. In Section 4, we present the theories related to
foreign direct investments and section 5 provides the conclusion.
METHODOLOGY AND CONCEPTUAL DIAGRAM OF OUR STUDY
(HIGHLIGHTING THE THEORIES)
The use of a research method is often the consequence of a methodological
and epistemological choice (Aissa, 2001). The methodology adopted in this
study is the content analysis technique. The content analysis technique is
defined by Berelson (1952) in (Ghiglione & Matalon, 1978) as "a search
technique for the objective, systematic and quantitative description of the
manifest content of the communication". Indeed, as Mucchielli, (1984) says, it is
a question of 'Any spoken, written or sensory document potentially containing a
quantity of information on the person who is the author, on the group to which
CONGRESS BOOK

June 10-14, 2019
105

Rome, ITALY

10th International Congress on Social Sciences,
China to Adriatic
it belongs, on the facts and events related to it, on the effects sought by the
presentation of information, on the world or on the sector of the reality in
question.
In the methodology of content analysis, the problem of coding and
categorization is central. It is at this level that the main criticisms of the
method remain. These criticisms are generally based on the insufficiency of the
definition of categories. According to the same author, “a category is a general
notion representing a set or class of signified. The units of meaning must be
divided into categories, distributed in genres, themes, and major orientations
(Mucchielli, 1984)”.
There is no general rule or pre-established categorization theory. The
discourse collected contains very varied answers to the same question in which
the researcher must identify and extract attitudes, representations. According
to researchers, “There is no standardized way to carry out such operations,
given the breadth of their scope and the variety of theoretical sources of
inspiration for those who have developed methods” (Remy & Ruquoy, 1990). Yet
this categorization will depend on the value of the content analysis. Therefore,
the categories must have the following four qualities (Mucchielli, 1984):

Objectivity: categories should be unambiguously defined and
understandable;

Completeness: all sense units must belong systematically to a
category;

Exclusivity: any unity of meaning can belong to only one category;

Relevance: the categories should be related to the objectives of the
research and the content to be analyzed.
The following graphic based on literature review and inspired from the
works of Çavuşgil, Knight, and Riesenberger (2008), presents a synthesis of
mains theories related to international trade, foreign investments, and
internationalization strategies (see figure 1). These theories are grouped into 2
categories: those explaining the evolutive stages of international trade at
countries (as nations) level, and those interested in foreign investments at
enterprises, firms or companies (as organizations) level.
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Figure 1: Conceptual diagram of our study (highlighting the main theories and models of international trade and foreign investments)
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THEORIES RELATED TO INTERNATIONAL TRADE (COUNTRIES
LEVEL)
The idea that countries provide their own needs; ie their idea of selfsufficiency, whatever the strength of these ideas, they must exchange goods
and services with abroad each other over time (Üner M. , 2015). Different
theories in economic literature try to explain why and how countries are
turning to foreign international trade.
Neo-Marxist Theories of International Trade

The "Center-Periphery" theory or (Dependency theory)
Authors & Years: Main theorists: Hans Singer (1949); Raúl Prebisch
(1949)
Other theorists: Arghiri (1969), Amin (1970), Furtado (1970), Cardoso &
Faletto, 1978) and Dos Santos (1972 [2000]).
Statement and content of the theory
Dependency theory is the notion that resources flow from a "periphery"
of poor and underdeveloped states to a "core" of wealthy states, enriching the
latter at the expense of the former 1. This theory lies within the framework of
neo-Marxist thought and the school of thought called: "dependence".
According to neo-Marxism, (1) the underdevelopment of the peripheral
countries is the result of the development of the central countries; (2) most
peripheral countries export low value-added products and import products
with high added value from centrists; (3) By participating in international
trade by the way they are integrated into the "global system", peripheral
countries are subject to exploitation, technical, human and financial
dependence on centrist countries hence the idea of "theory of dependence".
Dependency theory originates with two papers published in 1949 – one by
Hans Singer, one by Raúl Prebisch – in which the authors observe that the
terms of trade for underdeveloped countries relative to the developed
countries had deteriorated over time: the underdeveloped countries were
able to purchase fewer and fewer manufactured goods from the developed
countries in exchange for a given quantity of their raw materials exports.
This idea is known as the Prebisch–Singer thesis.
Criticism: Economic policies based on dependency theory has been
criticized by free-market economists such as Peter Bauer and Martin Wolf
and (Korotayev & Zinkina, 2014). (1) Lack of competition: by subsidizing incountry industries and preventing outside imports, these companies may
have less incentive to improve their products, to try to become more efficient
in their processes, to please customers, or to research new innovations
(Williams, 2014). (2) Sustainability: industries reliant on government support
1

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGVwZW5kZW5jeV90aGVvcnk
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may not be sustainable for very long, particularly in poorer countries and
countries which largely depend on foreign aid from more developed
countries. (3) Domestic opportunity costs: subsidies on domestic industries
come out of state coffers and therefore represent money not spent in other
ways, like the development of domestic infrastructure, seed capital or needbased social welfare programs. At the same time, the higher prices caused by
tariffs and restrictions on imports require the people either to forgo these
goods altogether or buy them at higher prices, forgoing other goods.

The theory of "Unequal exchange"
Authors & Years: Prebisch (1950) and Amin (l970, 1973, 1986)
Statement and content of the theory
Prebisch (1950) and Amin (l970, 1973, 1986) argue that: (1) the
peripheral or "underdeveloped2" countries are victims of unequal exchange
and are kept in a state of total dependence on centrist or "developed"
countries; (2) the blockage of the process of accumulation in the South and
the growing disparities between the economies of the North and those of the
South stem from unequal exchange; (3) To get out of this inegalitarian logic,
it is necessary to break the imbalance resulting from the exchange between
developing and industrialized countries. The idea of unequal exchange
surfaces again nowadays in controversies over fair trade. However, in
modern neoclassical economics, the notion of a morally justifiable price is
regarded as unscientific; at most one can talk about an “equilibrium price”
in an open, competitive market. If the value of a good is simply equal to the
price someone is prepared to pay for it according to individual choice, no
exchange can be unequal.
Criticism3: Broadly, six main criticisms can be distinguished: (1) Even
although it may be proved to occur, this of itself has no specific moral or
policy implication. (2) Even although unequal exchange can be proved to
occur, it is preferable to no trade at all. At least if a trade occurs, everybody
can gain something from it, even if it means some gain more than others.
The trade creates jobs. If that is accepted by all parties to the trade, it cannot
be morally wrong. (3) This argument is extended with the idea that people
have to learn to "trade up the ladder". Yes, the starting position may be one
2

The contrast Central and peripheral countries was synonymous with industrialized and non-industrialized countries. It is no
longer the case today and the transfer of the means of control of the world system is the privilege of the industry to what
Amin calls the five privileges of contemporary imperialist centers: the domination of the technologies with the overprotection
by the WTO; exclusive access to the planet's natural resources; control of the means of communication and information;
control of the integrated, globalized monetary and financial system; and control of the means of mass destruction. (Dembélé,
2011, p45, Amin, 1970).
3

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVW5lcXVhbF9leGNoYW5nZ
Q
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of inequality, but by "trading up" it is possible to "get even" over time, i.e.,
over time it is possible to improve one's market position, perhaps with the
aid of credit. (4) The epistemic criticism revolves around the idea that it is
impossible to specify objectively and/or universally what a fair or equal
exchange would be anyway; any such judgment is regarded as either
subjective or biased in favor of some group or other. Any economic exchange
will be "unequal" from some point of view. (5) It is argued that if unequal
exchange exists, that is only because some groups or countries took the
initiative to trade and generate wealth. That gave them an advantage or
privileged starting position, sure, but they achieved it through their own
initiative, and they justly deserve the benefit of that (see e.g. the theories of
David Landes). (6) Finally, it is argued that the market will spontaneously
balance itself over time anyway, since, if some group feels hard done by and
disadvantaged in trade, they will band together to drive up the price of what
they sell in the competitive marketplace. Thus, the market will ultimately
adjust to what goods and services are really worth, and market imperfections
or rigidities will be ironed out through the process of market competition
itself.
Classic Theories of International Trade

Mercantilism
Authors & Years: Mercantilist authors: Jean Bodin (1530-1596);
Antoine de Montchrestien (1576-1621); William Petty (1623-1687); Thomas
Mun (1621) / Period: 16th to 18th century
Statement and content of the theory
The mercantilist idea appeared in the sixteenth century with
Barthélemy de Laffemas under Henry IV, put into practice in the seventeenth
by Colbert, then criticized in the eighteenth by the Physiocrats and theorized
in the nineteenth by Eli Heckscher4.
The principles of mercantilist thought: In the mercantilist analysis,
wealth is defined in terms of stock as an accumulation of value that is
precious metals (gold and silver). In fact, you had to sell outside to
accumulate trade surpluses in the form of gold and silver. Mercantilist
thinkers advocate the enrichment of nations through foreign trade, which
allows a surplus in the trade balance (the difference between exports and
imports must be positive). Another way was to steal the treasure of others
through war. This is all the ambiguity: either money was accumulated in the
manner of Colbert by selling abroad, or in the manner of Louis XIV in
making war; one being used to fund the other, both, basically, are
considered to be related. Many authors believe that, as today, the less
4

http://archives.lesechos.fr/archives/2012/Enjeux/00292-026-ENJ.htm
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developed states compared to those developed need protectionism to develop,
the latter being favored by a less protectionist state policy. This theory was
also supported by N. Sut and Sultana Suta-Selejan in the fifteenth century.
Criticism of Mercantilism: (1) Mercantilism is perceived as a predatory
system generating violence: whether through war or foreign trade, a nation
captures the wealth of others, it does not create. But not everyone can do it.
If one state has a surplus trade balance, another must be in deficit. (2) To
sell, you have to produce. And to be certain of producing, we find there the
idea of Colbert. The charge is entrusted to the state, which thus becomes the
regulator and producer of the economy. But when the state interferes with
an excessive protectionist policy, this can lead to other consequences. (3)
Poor analysis of foreign trade and impoverishment of countries. As Adam
Smith and David Ricardo have shown, trading is no longer seen as a zerosum game, but as a positive-sum game (where exporters and importers are
winners). By imposing import restrictions and tariffs, mercantilists have
contributed to asphyxiation and impoverishment of countries. In addition,
the excessive accumulation of gold and silver has led to high inflation,
especially in the countries of the Iberian Peninsula (Spain and Portugal).

The theory of absolute advantage in international trade
Authors & Years: Smith, 1776
Statement and content of the theory
This theory is from Adam Smith (1776). According to Smith, "If a foreign
country can deliver cheaper goods to us than we would, it is better to buy
them from that country, with some of the proceeds of our activity; using them
in a way that suits us can bring a profit". Even today, international trade is
based on these thoughts; ideas are also supported by Dehem (1982) who
indicates in his book that "these thoughts are all contemporary science of
international trade."
Criticism5: (1) It may overstate the benefits of specialization by ignoring
a number of costs. These costs include transport costs and any external
costs associated with trade, such as air and sea pollution. (2) The theory also
assumes that markets are perfectly competitive - in particular, there is
perfect mobility of factors without any diminishing returns and with no
transport costs. The reality is likely to be very different, with the output from
factor inputs subject to diminishing returns, and with transport costs. (3)
Complete specialization might create structural unemployment as some
workers cannot be transferred from one sector to another. (4) Relative prices
and exchange rates are not taken into account in the simple theory of
absolute advantage. (5) Absolute advantage is not a static concept - it may
5

https://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Comparative_advantage.html
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change over time. For example, nonrenewable resources can slowly run out,
increasing the costs of production, and reducing the gains from trade. (6)
Many countries strive for food security, meaning that even if they should
specialize in non-food products, they still prefer to keep a minimum level of
food production. (7) The principle of absolute advantage is derived from a
highly simplistic two good/two-country model. The real world is far more
complex, with countries exporting and importing many different goods and
services. (8) According to influential US economist Paul Krugman, the
continual application of economies of scale by global producers using new
technology means that many countries, typically produce a variety of
products for the global market, rather than specialize in a narrow range of
products, rendering the traditional theory of absolute advantage almost
obsolete.
Despite these significant criticisms, the underlying principle of absolute
advantage can still be said to give some ‘shape' to the pattern of world trade,
even if it is becoming less relevant in a globalized world and in the face of
modern theories.

The theory of relative advantage or the cost of comparative
production
Authors & Years: Ricardo, 1817
Statement and content of the theory
At the beginning of the 19th century, David Ricardo developed the
theory of comparative advantages in the continuity of the path opened by
Adam Smith in order to fill the many uncleared aspects in the theory of
absolute advantage. He develops a new theory of international trade taking
into account the concept of opportunity cost. In his book, David Ricardo
discusses the idea of comparative cost, stating that there is not always an
equivalent exchange between countries, and that, consequently,
international trade always offers an absolute advantage to each participating
country (Ricardo, 1817). The author tries to show that, in international
relations, countries have the opportunity to win if they specialize in the least
well-off products at the national level. The theory was appreciated by J. M.
Keynes and the countries favored by the liberal policy in international trade.
Criticism6: (1) Unrealistic assumption of labor cost: the most severe
criticism of the comparative advantage doctrine is that it is based on the
labor theory of value. In calculating production costs, it takes only labor
costs and neglects non-labor costs involved in the production commodities.
This is highly unrealistic because it is money costs and not labor costs that
6

http://www.shareyouressays.com/knowledge/15-important-criticism-of-comparative-advantage-theory-in-relation-to-internationaltrade/95856
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are the basis of national and international transactions of goods. (2) The
assumptions of similar tastes are unrealistic because tastes differ with
different income brackets in a country. (3) State assumption of fixed
proportions: the theory of comparative costs is based on the assumption that
labor is used in the same fixed proportions in the production of all
commodities. This is essentially a static analysis and hence unrealistic. As a
matter of fact, labor is used in varying proportions in the production of
commodities. (4) An unrealistic assumption of constant costs: the theory is
based on another weak assumption that an increase of output due to
international specialization is followed by constant costs. But the fact is that
there are either increasing costs or diminishing costs. (5) Ignores transport
costs: Ricardo ignores transport costs in determining comparative advantage
in trade. This is highly unrealistic because transport costs play an important
role in determining the pattern of world trade. Like the economics of scale, it
is an independent factor of production. For instance, high transport costs
may nullify the comparative advantage and the gain from international trade.
(6) Factors not fully mobile internally: the doctrine assumes that factors of
production are perfectly mobile internally and wholly immobile
internationally. This is not realistic because even within a country's factors
do not move freely from one industry to another or from one region to
another. (7) Two-country two-commodity model is unrealistic: the Ricardian
model is related to trade between two countries on the basis of two
commodities. This is again unrealistic because, in actuality, international
trade is among countries trading many commodities. (8) An unrealistic
assumption of free trade: another serious weakness of the doctrine is that it
assumes perfect and free world trade. But in reality, world trade is not free.
Every country applies restrictions on the free movement of goods to and from
other countries. Thus, tariffs and other trade restrictions affect world
imports and exports. (9) Unrealistic assumptions of full employment: like all
classical theories, the theory of comparative advantage is based on the
assumption of full employment. This assumption also makes the theory
static. Keynes falsified the assumption of full employment and proved the
existence of underemployment in an economy. (10) Neglects the role of
technology: the theory neglects the role of technological innovations in
international trade. This is unrealistic because world trade has gained much
from innovations and research and development (R & D). (11) One-sided
theory: the Ricardian theory is one-sided because it considers only the
supply side of international trade and neglects the demand side. In the
words of Professor Ohlin, "It is indeed nothing more than an abbreviated
account of the conditions of supply." (12) Impossibility of complete
specialization: Professor Frank Graham (1923) has pointed out that complete
CONGRESS BOOK

June 10-14, 2019
113

Rome, ITALY

10th International Congress on Social
Sciences, China to Adriatic
specialization will fie impossible on the basis of comparative advantages in
producing commodities entering into international trade.

Theory of Factor Proportions (The Eli Heckscher and Bertil
Ohlin Model)
Authors & Years: Eli Heckscher (1919), Bertil Ohlin (1933) in Paul
Samuelson, (1949 & 1953)
Statement and content of the theory
The main work behind the Heckscher-Ohlin model was presented in a
1919 Swedish document written by Eli Heckscher and was later reinforced
by his student, Bertil Ohlin, in 1933. A few years later, the economist Paul
Samuelson developed the original model in 1949 and 1953. This is why some
call it the Heckscher-Ohlin-Samuelson model. Eli Heckscher and Bertin
Ohlin, two Swedish economists, have developed the model HOS (HeckscherOhlin-Samuelson), which is based on the theory of the proportion of factors
of production, assimilating their prices to the partner countries, but also on
the hypothesis of the equivalence of the incomes of these countries. The
latter being known as the "Samuelson paradox". Basically, the authors have
taken over the theories of Smith and Ricardo, but they have reformulated
their content taking into account the factors of production that each country
has.
Heckscher-Ohlin's theory explains why countries trade goods and
services, with a focus on the difference in resources between two countries.
This model shows that comparative advantage is actually influenced by the
interaction between the resources available to countries (relative abundance
of factors of production) and the technology of production. This technology
influences the relative intensity with which different factors of production are
used in the production cycle: A country with a greater supply of one resource
than another is relatively abundant in this resource and tends to produce
more products that use this resource. The Heckscher-Ohlin theory suggests
that trade allows each country to specialize in the production of the product
it is best able to produce in return for the products it is less able to produce.
Criticism: The validity of the Heckscher–Ohlin model has been
questioned since the classical Leontief paradox. Leontief's paradox in
economics is that a country with a higher capital per worker has a lower
capital/labor ratio in exports than in imports. This econometric find was the
result of Wassily W. Leontief's attempt to test the Heckscher–Ohlin theory
("H–O theory") empirically. In 1953, Leontief found that the United States—
the most capital-abundant country in the world—exported commodities that
were more labor-intensive than capital-intensive, contrary to H-O theory
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(Leontief, 1953). Leontief inferred from this result that the U.S. should adapt
its competitive policy to match its economic realities.
Modern Theories of International Trade

Specific Factors and Income Distribution (Paul Samuelson Ronald Jones Model)
Authors & Years: Samuelson (1971); Jones, Ronald W (2008).
Statement and content of the theory
According to this theory, there are at least two reasons why trade has a
significant influence on the distribution of income: (1) resources cannot be
transferred immediately and without costs from one sector to another. (2)
Industries use different factors and a change in the composition of
production that one country offers. That will reduce the demand for certain
factors of production, while for others it will increase. Paul Samuelson and
Ronald Jones, two American economists, have developed a tri-factorial model
because it is based on three factors including two specific factors. These
factors are work (L), capital (K) and territory (T). Products such as food (X)
are manufactured using territory (T) and labor (L), while manufactured goods
(Y) use capital (K) and labor (L). From this simple example, it is easy to see
that work (L) is a mobile factor and can be used in both industries, while
territory and capital are specific factors. A country with abundant capital
and less land tends to produce more manufactured goods than food,
regardless of price, while a country with an abundance of land tends to
produce more food. If the other elements are constant, a capital increase will
result in an increase in the marginal productivity of the manufactured goods
sector, while an increase in land supply will increase the production of food
to the detriment of manufacturers. When the two countries decide to trade,
they create an integrated global economy whose production and food
production are equal to the sum of the productions of the two countries. If a
country does not trade, the production of a good is equivalent to its
consumption. The gains from trade are larger in the export sector of all
countries and smaller in the sector competing with imports.

The Standard Model of Trade (Paul Krugman – Maurice
Obstfeld Model)
Authors & Years: Paul R. Krugman; Maurice Obstfeld; Berkeley Marc J.
Melitz, (2012)
Statement and content of the theory
Between 1960 and 1970, Paul Krugman points out that there are
missing elements in the theory of comparative advantage that are increasing
returns to scale and imperfect competition. He argues that the exchange rate
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(the ratio of export prices to import prices) is determined by the intersection
of the two curves, the relative aggregate supply curve, and the demand curve
overall relative. If the other elements remain constant, the improvement of
the exchange rate of a country implies a substantial increase in its wellbeing.

The Competitive Advantage (Michael Porter's Diamond
Model) The chain-value
Authors & Years: Michael Porter, (1990, 1991, 2011)
Statement and content of the theory
Michael Porter has identified four stages of development in the evolution
of a country: Development based on factors, Investment-based development,
Development based on innovation and Prosperity-based development. The
theory is based on a system of determinants, called by the author "diamond":
The capacity of internal factors, the specificity of the internal market, the
links between industries and the domestic competition environment. In
addition, for companies, with the development of its model on the
‘‘Competitive Advantage of Nations’’, Michael Porter created the ‘‘Diamond
Model’’. According to the model, there are four factors that will provide the
competitive advantage of enterprises (corporates) in international trade
(Çavuşgil, Knight, & Riesenberger, 2008) cited in (Üner M. , 2015). These
four factors are as follows: (1) Strategy, structure and competitive structure
of the corporate; (2) Factor equipment, ie, specific inputs such as country
capital, natural resources, and technology; (3) Demand conditions; (4) The
existence of relevant and supportive sectors.
Benefits: Proponents suggest that the value chain model has many
benefits, including: (1) It provides a generic framework to analyze both the
behavior of costs as well as the existing and potential sources of
differentiation. (2) Activities that are not adding value can be identified and
addressed – for example, improved so they do, the added value or outsourced
if this is not possible. (3) It emphasizes the importance of (re)grouping
functions into activities to the market, deliver and support products; to think
about relationships between activities and to link the value chain to the
understanding of an organization's competitive position. (4) It makes it clear
that an organization is multifaceted and that its underlying activities need to
be analyzed to understand its overall competitive position. (5) It is an
attempt to overcome the limitations of portfolio planning in multidivisional
organizations. Rather than assuming that Strategic Business Units (SBU)
should act independently, Porter used his Value Chain analysis to identify
synergies or shared activities between them and to provide a tool to focus on
the whole rather than on the parts.
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Criticisms: The main criticisms of Porter's Value Chain model are as
follows: (1) It is more suited to a manufacturing environment and can be
difficult to apply to a service provider. (2) The Value Chain model was
intended as a quantitative analysis. However, this is time-consuming since it
often requires recalibrating the accounting system to allocate costs to
individual activities.
To remedy these criticisms, a model was developed: "the value shop",
which is an alternative representation of a value chain for a professional
services firm, was developed in 1998 by Stabell and Fjelstad. A value shop is
considered to be a workshop which mobilizes resources to solve specific
problems. In the value shop, they are: (1) problem finding and acquisition,
(2) problem solving, (3) choosing among solutions, (4) execution and
control/evaluation.

The Theory of Product International Life Cycle
Authors & Years: Vernon (1966)
Statement and content of the theory
This theory was developed with the contributions of Veron (1966). The
theory refers to the demand for a product. The changing demand for the
product is due to technology developments. Vernon states that the products
will complete their international life course in three stages. Accordingly: (1)
The product is manufactured for the domestic market. It is not available on
outside trade. Production quantity in domestic market is more than
consumption. In the process, the qualities of technology and labor force
change rapidly. There was no international production at this stage. This
period is called the ‘‘new product period''. (2) As the product becomes mature
on its own domestic market and is requested from foreign countries, it is
intended to the export intensely in order to satisfy foreign demand.
Meanwhile, demand in domestic market started to decrease. In this period,
technology change is longer. This process is called ‘‘matured product period''.
(3) At the third phase, works related to product renewal take place. If the
cost of production in other countries are lower than in domestic country, the
product is being produced abroad. The technology level should be standard
at this stage. In this case, the function of qualified labor force is eliminated.
This period is called the ‘‘standardized product period''.
THEORIES RELATED TO FOREIGN DIRECT INVESTMENTS
(BUSINESSES LEVEL)
Since the beginning of the 1960s, questions like "why and how
internationalization of businesses" became important research topics. The
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following theories and models attempt to answer these fundamental
questions.
Theories of Foreign Direct Investments Based on Perfect
Competition

Theories of FDI Based on Perfect Competition
Authors & Years: MacDougall (1958)
Statement and content of the theory
The early works of FDI theory can be traced in the work by MacDougall
(1958), who established his model based on the assumptions of a perfectly
competitive market. His theory was further elaborated by Kemp (1964).
Assuming a two-country model and prices of capital being equal to its
marginal productivity, MacDougall (1958) and Kemp (1964) both stated that
when there was free movement of capital from an investing country to a host
country, the marginal productivity of capital tended to be equalized between
the two countries. They found that after investment, the output of the
investing country fell without any decrease in the national income of the
country. This is, they explained because in the long term the investing
country gets higher income from its investment abroad (Nayak &
Choudhury, 2014). However, the fact is that in a world characterized by
perfect competition, FDI would not have existed (Kindleberger, 1969).
Criticism: The assumptions or conditions related to perfect competition
markets cause criticism on many subjects. The fact is that in the real world,
it is practically impossible to apply the conditions of perfect competition.
Theories of Foreign Direct Investments Based on Imperfect
Competition

The Industrial Organization Approach
Authors & Years: Hymer (1976)
Statement and content of the theory
Hymer (1976) was one of the pioneers to develop this theory. He
considers the concept of control mechanism in his thesis. Undoubtedly,
differences in interest rates were causes of portfolio investments' formation.
Direct investments can provide profits to investors even if there is no
difference in interest rates since foreign investors would be in competition
with domestic investors, who have knowledge of economic structure,
language, legal system, policy, culture of the host country; and this would be
a disadvantage for the foreign investors. Also, foreign investors would face
the risk of exchange rate. These disadvantages should be balanced by some
kind of market power to make international investments profitable. The
sources of market power – the firm-specific advantage in Hymer’s terms or
monopolistic advantage in Kindleberger’s terms – are in the form of patentCONGRESS BOOK

June 10-14, 2019
118

Rome, ITALY

10th International Congress on Social
Sciences, China to Adriatic
protected superior technology, brand names, marketing and management
skills, economies of scale, and cheaper sources of finance.
Criticism: Hymer (1976)’s thesis does not form a complete explanation
for FDI because it fails to explain where and when FDI takes place. This has
been attempted by Vernon’s (1966) PLC theory (Product Life Cycle), the
internalization theory by Buckley and Casson (1976) and the eclectic
paradigm or OLI approach by Dunning (1977, 1979 and 1988).

The Monopolistic Power Approach
Authors & Years: Kindleberger since 1969
Statement and content of the theory
Kindleberger since 1969, had already issued his theory of monopoly
power in the logic of imperfections of the market in the manner of Hymer
(1976). He argues that the advantages enjoyed by MNCs could be useful only
in the case of market imperfection. The advantages he describes might be in
the form of superior technology, managerial expertise, patents, etc. The
greater the chances of earning monopoly profits, the higher will be the
encouragement among firms to invest directly.
Criticism: Although Kindleberger (1969) describes various forms of
advantages generally enjoyed by a firm over the firms of the host country, he
fails to describe which advantage a firm should focus on. Further, a firm can
exploit its monopolistic advantages abroad only if the host country's policy
allows it to do so. Generally, in the name of national interest, the host
Government would be unwilling to permit free entry of foreign firms into the
country (Nayak & Choudhury, 2014).
 Internalization theory
Authors & Years: Buckley and Casson (1976)
Statement and content of the theory
Buckley and Casson (1976) articulated their theory based on three
postulates: (a) Firms maximize profits in a market that is imperfect; (b) When
markets in intermediate products are imperfect, there is an incentive to
bypass them by creating internal markets. (c) Internalization of markets
across the world leads to MNCs.
Criticism: One limit of this theory is that it did not consider the
difference in the magnitude of the risk across various industries. For
example, industries focusing on power generation and telecommunications
may face a greater risk of government intervention because societal
considerations may require the balancing of private objectives with social
objectives.
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Oligopolistic Theory
Authors & Years: Knickerbocker (1973)
Statement and content of the theory
It has been asserted in the economic literature that there are two
important motives for choosing a particular country as a location for setting
up a new facility: (a) firms seek increased access to the host country’s
market; and (b) firms want to utilize the relatively abundant factors available
in that country. Knickerbocker (1973) also cited a third motivation for
choosing a location – firms might invest in a country to match a rival’s move
(Head, Ries, & Mayer, 2002). In other words, firms often exhibit imitative
behavior, i.e., they follow the internationalization of competitors so that they
will not lose their strategic advantage.
Criticism: Oligopolistic theory reaction holds true only when
uncertainty exists about costs in the host country; i.e., a sufficient risk
averse oligopolistic firm is more likely to set up a unit in a foreign country
once one or more of its rivals invest there (Head, Ries, & Mayer, 2002).
 The Eclectic paradigm7 or OLI Model (Ownership, Location, and
Internalization)
Authors & Years: Dunning (1977), (1979) and (1993)
Statement and content of the theory
One of the most robust and comprehensive theories on FDI was
developed by Dunning, who began his work in the 1970s (Read, 2007). In his
path-breaking work, Dunning (1977 and 1979) amalgamated the major
imperfect market-based theories discussed above and added a third
dimension in the form of location theory to explain why a firm opens a
foreign subsidiary. Location theory addresses the important questions of who
produces what goods or services in which locations, and why? Dunning
(1993) suggests that a firm would engage in FDI if three conditions are
fulfilled: (1) It should have ownership advantages vis-à-vis other firms (O); (2)
It is beneficial to internalize these advantages rather than to use the market
to transfer them to foreign firms (I); (3) There are some location advantages
in using a firm’s ownership advantages in a foreign locale (L). The major
contribution by Dunning’s eclectic paradigm to the existing literature on FDI
was to combine several complementary theories, and identify a set of factors
that influence the activities of MNCs 8. For this reason, his theory gained
wider acceptance than other imperfect market-based theories.
7

Dunning (1993) argues that "the eclectic paradigm is less an alternative theory of international production than a concept that identifies the
essential and common characteristics of each of the classical explanations". This reason explains why he renamed it "paradigm" instead of
"theory".
8
Taking into account the influence of these factors on trade (exports), international production (FDI) and the international organization of
production (licensing) was the essence of this approach Invalid source specified..
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Criticism: One of the main criticisms of the eclectic paradigm is that it
includes so many variables that it loses any operational practicality.
Dunning himself admitted that taking into account different motivations for
FDI in a general theory was an inevitable consequence. Therefore, he
accepted this criticism.
As a consequence, this criticism led to the emergence of a new theory:
the theory of the "investment development cycle" (IDC). This theory tries to
highlight a link between the level of economic development of a country
(measured in GDP per capita); and its international investment positions
(measured net stock of outward FDI per capita). The basic assumption is
this: the evolution in terms of the development of a country, leads to changes
in conditions faced by foreign and local companies in the country. Thus,
inward and outward FDI flows are influenced. This, in turn, has an impact
on the economic structure of the country. Therefore, a dynamic interaction
reigns between the two. As a key point of distinction, it is important to note
that unlike the previous paradigm, the new IDC paradigm recognizes that
through its policies, a country's government can influence FDI flows and the
ownership benefits of domestic firms. As a result, IDC then leads to a new
dynamic approach of the eclectic paradigm.
 Theory of FDI based on Currency’s Strength
Authors & Years: Aliber (1970)
Statement and content of the theory
One of the first attempts to explain FDI based on currency’s strength is
found in Aliber (1970)’s works. In his theory, the author argues that
countries with "weaker currencies" have a greater ability to attract FDI from
countries with "stronger currencies”. In fact, investors could benefit from
differences between exchange rates and market capitalization rates. After
many tests, the results showed that the theory was well-founded for FDI
from the United States, the United Kingdom, and Canada (Nayak &
Choudhury, 2014). Large support was given to this theory. However, it
presents some limits.
Criticisms: (1) Foreign investments are also made between two
developed countries or between two developing countries whose currencies
are of equal strength. The theory does not provide explanations on this
subject. (2) The author has indeed mentioned that this is an alternative
theory; which could be a valid explanation. However, there are some less
developed countries with "weaker currencies" whose capital markets are
extremely imperfect with weak regulations vis-à-vis foreign investors or nonexistent (Lall, 1976). In these circumstances, the theory's relevance (in terms
of foreign investments) could be questioned. (3) The recent investments into
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the United States and the United Kingdom by Indian and Chinese companies
also question the relevance of the theory. In other words, foreign investments
are also attracted from countries with "weaker currency" to developed
countries with "stronger currency".
Theories and Models Related to Companies Internationalization’s
Strategies
The answer to the question of “internationalization of companies: how?”
can be given in different ways. Regardless of the method, businesses are
somehow involved in a process, which various theories or models have tried
to explain (Üner M. , 2015). The process of companies’ internationalization
was revealed as a model the first time by Johanson & Vahine (1977) and
Luostarinen
(1980).
According
to
the
researchers,
companies’
internationalization is a sequential process. Firms are internationalizing with
successive stages (Yalçıner, 2012).

The Uppsala Internationalization Model
This model was developed by Johanson and Wiedersheim-Paul in 1975
and has guided all subsequent work. According to the model,
internationalization is a process in four stages. Stage (1): The Firms operate
in a regular international marketing activities; stage (2): Firms export
through neutral intermediaries; stage (3): Establishment of overseas sales
exchanges; stage (4): Establishment of overseas production facilities. This
shows that by entering in internationalization companies find themselves in
a process. The end of each stage leads to the introduction of a new phase
(Üner M. M., 1994). The Uppsala Internationalization Model is a '' learning
process ''. Its basic principle is that in internationalization process,
companies can move to the next stage by learning.

Market Deficiencies Theory
According to Hymer (1976) and Kindleberger (1969), the international
firms' advantage depends on the presence of market deficiencies. Limited
number of providers on the market or the control of the industry by only one
firm is called structural market deficiencies. One of the most important
theories focusing on the market deficiencies, and defining the existence of
international companies is the industrial organization theory. The theory
emphasizes that market deficiencies encourage international enterprises'
investment decisions (Kahley, 1987) cited in (Yalçıner, 2012). This theory
refers to the ways in which exports, licensing and local production are
appropriate for businesses.

The Innovation Related Internationalization Models
CONGRESS BOOK

June 10-14, 2019
122

Rome, ITALY

10th International Congress on Social
Sciences, China to Adriatic
The innovation related internationalization models were developed by
Bikey and Tesar, Cavusgil, Reid, Czinkota (Üner M. , 2015). All of the models
are behavioral models. The main difference between them is related to the
factors that enable the start of exportation, the stages number in
internationalization process and definitions given for each stage. Bilkey,
Tesa, and Czinkota (1993) claim that external factors are the factors that
drive firms while Çavuşgil and Reid (1997) state that the factors that push
firms to export are internal factors (Bilkey, 1993).
According to Bilkey, Tesar and Çavuşgil models, the enterprises are not
in exportation thought at the first stage. In order to meet demand excess in
the second stage, they started to be interested in exports (in part). In
Czinkota and Reid models, enterprises are a little closer to export. On the
other hand, Çavuşgil (2008) expresses the internationalization process of
enterprises in five stages. Stage (1): The firm is fully engaged in the domestic
market; stage (2): It is a stage that refers to the pre-export. The firm is not
yet at the point of exporting; stage (3): The firm began to export in smallscale with intermediaries for experience purposes. The factor that pushes
into new markets is that the product owns different characteristics. Stage
(4): At this stage, the company carries out its activities into foreign markets
as an active exporter; stage (5): The operation is now under a contract,
selling its products abroad under the commitment.

Strategies of Companies to Enter the International Markets
Regardless of the reason, the companies that want to stand out from
the domestic markets will be able to enter foreign markets by using one of
the methods given below. These internationalization methods developed by
Kotler (1986), were classified by F. Root (1996) as follows: (1) Introduction to
the Market with Export Alternative, (2) Introduction to the Market by making
an agreement, and (3) Introduction to the Market by Direct Investment (Üner
M. , 2015); (see figure 2).
Figure 2: Internationalization process (In summary)
PRE-EXPORT
STAGE
Full engaged in
domestic market
with beginning of
interest for export

EXPORT
ALTERNATIVE
-Indirect Export
-Direct Export

Source: Created by the
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(1) Introduction to the Market with Export Alternative: Indirect
Export or Direct Export
Indirect Export: In the markets abroad, companies that want to
evaluate the opportunities are considered exporters through intermediary
institutions. Accordingly, the length of the distribution channel will vary
depending on the number of intermediary organizations. It would be difficult
to perceive consumer estimates, since exporting firm cannot meet with the
consumer. It would not be wrong to consider this as a disadvantage. On the
other hand, businesses that want to be permanent in the market try to
eliminate or reduce such risk factors through different policies and tactics.
Different methods can be used in indirect export alternatives (Üner M. ,
2015). These are: (1) Agencies, (2) General Trading Companies, (3) Exporters'
Associations, (4) Brokers, (5) Sales Offices.
Direct Export: In this export method, an agent is not used. The
product is sold directly to the foreign market. In particular, large enterprises
carry out all export-related transactions themselves. Market finding,
distribution and all other functions are carried out by the organization
within the company. Establish and make operate these organizations can be
lucrative but only for large businesses. However, given the advantages of
direct exports, it can be said that small enterprises also want to act in this
direction (Üner M. , 2015).
(2) Introduction to the Market by making agreements
Another alternative for the companies that want to operate in
international markets is the production, sale and distribution of goods and
services through a partnership with a company in foreign country. This is
called an agreement. With the investments made to countries that are more
backward in terms of technology, there is an increase in productivity and
competition in those countries. It should be noted that performance in
international markets is closely related to the use of advanced technology.
Agreements can be listed as follows: location agreement, production
agreements, management agreements, jointly production agreements,
technical agreements, service agreements, key delivery agreements, and
other ways.
(3) Introduction to the Market by Direct Investment: Sole Venture
or Joint Venture
Direct investment can be defined as the establishment, purchase or
partnership of production facilities in foreign markets in order to make
production outside national borders. Businesses may consider investing
directly into foreign national markets if they find that operating on these
foreign markets can meet their profitable expectations. Companies that enter
foreign markets through export or license agreements will want to produce in
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these foreign countries at the next stage. Companies which make direct
investment, will add during the investment process capital as well as human
resources, technology, management techniques and all other values. Cheap
raw materials and labor in the foreign market will further increase the
attractiveness of investment alternatives.
Firms prefer to enter international markets by choosing one of the
above methods. In general, they choose export and license agreement as first
stage. The preference of exports as first stage of internationalization process,
is due to the minimizing market and political risks, not requiring fixed
capital investment and being subject to low initial costs (Knight, Gary, &
Cavusgil, 1996).
Conclusion
The main objective of this paper was to retrace the main theories of
international trade, foreign investments and internationalization strategies
by grouping them into 2 categories: those explaining the practice of
international trade from a point of ‘‘countries (as nations) view’’, and those
interested in foreign investments from a point of businesses, firms or
companies (as organizations) view. We also tried to reveal the critical points
(or limits) of each of them. In both cases, these theories attempt to provide
some answers to the following questions: (1) "International trade of countries:
Why, How and Since When?" and (2) "Internationalization of companies: Why,
How and Since When?"
To summarize, the race for international trade dates from the 16th with
the mercantilist idea. Several reasons explain the interest of nations in
international trade, as well as the internationalization of firms. Among
others, we can mention: (1) Demand market in the national country is not
enough, (2) Not enough production factors and resources in other national
country, (3) Elimination or mitigation of foreign trade barriers, (4) To benefit
from opportunities in overseas market, (5) Risk reduction by investing in
different markets, (6) Price differences between markets, and (7) Commercial
integrations.
To summarize, there are various reasons for the internationalization of
firms. Among others, we can mention: (1) The demand market in the
national country is not enough, (2) Not enough production factors and
resources in the national country, (3) Elimination or mitigation of foreign
trade barriers, (4) To benefit from opportunities in overseas market, (5) Risk
reduction by investing in different markets, (6) Price differences between
markets, and (7) Commercial and regional integrations.
Companies can follow different strategies in the process of
internationalization. The goods or services produced by the enterprises are
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affected by the technology level, human capital, political and legal
environment, competition status, and introduction strategies. Some of the
companies begin from the first stage of internationalization chain ie. from
export, and are progressing step by step toward the foreign direct investment
stage; while other companies choose to begin from a certain level of stage by
using the information, knowledge, technological superiority and financial
power they own, to enter the processus of internationalization chain.
Nowadays, alongside foreign direct investment and acquisitions,
international companies continue to establish mergers with large
corporations and build relationships with oversea small and medium-sized
businesses. And their activities in world trade is growing (Yalçıner, 2012).
Although this study brings some contributions, it has limitations. It
would be interesting to open some window for further researches. The field of
International Management is vast and even considered as a crossroads of
disciplines. This study could be extended to other related areas of
management namely: "why, how and since when internationalization" of
financial management, human resources, marketing, production strategies...
The categorization of relative theories could take into account country
(nation) and business (organization) levels.
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Sеmlіkо Fulbеrt DОSSОU
Gаzі Ünіvеrsіtеsі
Özеt
Günümüzdе іşlеtmеlеrіn sоrumluluklаrı sаdесе mаl vе hіzmеt ürеtmеk
dеğіldіr. İşlеtmеlеr іçіndе yаşаdıklаrı vе fааlіyеt göstеrdіklеrі tорlumа kаrşı
dа sоrumludur. Bu bаğlаmdа çеvrеyі, іnsаnı vе gеlесеk kuşаklаrın
іhtіyаçlаrını dіkkаtеаlаn sürdürülеbіlіrlіk kаvrаmının önеm kаzаnmаsıylа
bіrlіktе rароrlаrdа sürdürülеbіlіrlіk kоnulаrı dа yеr аlmаyа bаşlаmıştır.
İşlеtmе fааlіyеtlеrіnе іlіşkіn fіnаnsаl bіlgіlеr fіnаnsаl rароrlаr vаsıtаsıylа
kаmuyа аçıklаnırkеn, fіnаnsаl оlmаyаn bіlgіlеr sürdürülеbіlіrlіk rароrlаrı іlе
аçıklаnаbіlіr.
Sürdürülеbіlіrlіk
rароrlаrı,
іşlеtmеlеrіn
fааlіyеtlеrіnіn
еkоnоmіk, çеvrеsеl vе sоsyаl yönlеrіnі kаmuyа іlеtіlmеsіnі sаğlаyаn
аrасılаrdır. Türkіyе’dе іşlеtmеlеr sürdürülеbіlіrlіk rароrlаrınа gönüllülük
еsаsınа dаyаlı оlаrаk hаzırlаmаktаdır. Bu çаlışmаnın аmасı, Türkіyе’dе
2005-2017 yıllаrı аrаsındа yаyınlаnmış оlаn sürdürülеbіlіrlіk rароrlаrını
іnсеlеyеrеk Türkіyе’dеkі durumu оrtаyа kоymаktır. Bu аmаçlа 2005 yılı
іtіbаrіylе kurumsаl sürdürülеbіlіrlіk роrtаlındа yеr аlаn vеrіlеr
dоğrultusundа Türkіyе’dеkі sürdürülеbіlіrlіk rароrlаrı іnсеlеnmіştіr. Bu
роrtаldаn еldееdіlеn vеrіlеrе görе Türkіyе’dе 2005-2017 yıllаrı аrаsındа 120
іşlеtmе tаrаfındаn tорlаm 435 аdеt sürdürülеbіlіrlіk rароru yаyınlаnmıştır.
Çаlışmаdа sürdürülеbіlіrlіk rароru yаyınlаyаn іşlеtmеlеrіn sеktör dаğılımı,
BİST Sürdürülеbіlіrlіk Еndеksіndе іşlеm görmе, yаyınlаnmа yıllаrı,
rароrlаmа dönеmі, güvеnсе dеnеtіmdеn gеçmеsі ölçüt оlаrаk bеlіrlеnmіştіr.
Çаlışmаnın bulgulаrınа görе Türkіyе’dе yıllаr іtіbаrı іlе yаyınlаnаn
sürdürülеbіlіrlіk rароrlаrı sаyısındа аrtış оlmuştur. Güvеnсе dеnеtіmіndеn
gеçеn sürdürülеbіlіrlіk rароrunun sаyısı dа yıllаr іtіbаrіylе аrtış göstеrmіştіr.
Аyrıса, Türkіyе’dе sürdürülеbіlіrlіk rароrlаrının hаzırlаnmаsındа еn yаygın
оlаrаk kullаnılаn rеhbеr, Kürеsеl Rароrlаmа Gіrіşіmі (GRІ) tаrаfındаn
оluşturulmuş оlаn rеhbеrlеrdіr. Sürdürülеbіlіrlіk rароrlаrı sеktör bаzındа
іnсеlеndіğіndе еn çоk rароrun іmаlаt sаnаyіі sеktöründе fааlіyеttе bulunаn
іşlеtmеlеr tаrаfındаn hаzırlаndığı оrtаyа kоnulmuştur. Аynı zаmаndа
güvеnсе dеnеtіmіndеn gеçеn sürdürеbіlіrlіk rароrunu sеktörеl bаzdа
іnсеlеndіğіndе 31 (%65) rаpоr іmаlаt sаnаyіі, 10 (%20) rаpоr ulаştırmа,
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hаbеrlеştіrmе vе dеpоlаmа, 6 (%13) rаpоr mаlі kuruluş, 1 (%2) rаpоr іsе
tоptаn vе pеrаkеndе tісаrеt sеktörünе аіt оlduğu tеsріt еdіlmіştіr.
Аnаhtаr Kеlіmеlеr: Sürdürülеbіlіrlіk, Sürdürülеbіlіrlіk Rаpоrlаmаsı,
Türkіyе
DЕVЕLОPMЕNT ОF SUSTАİNАBİLİTY RЕPОRTІNG: THЕ SİTUАTİОN İN
TURKЕY
Аbstrасt
Nоwаdаys, busіnеssеs rеspоnsіbіlіty іs nоt оnly tо prоduсе gооds аnd
sеrvісеs. Thеy аrе аlsо rеspоnsіblе оf thе соmmunіty іn whісh thеy lіvе аnd
оpеrаtе. Іn thіs соntеxt, sustаіnаbіlіty соnсеpt whісh tаkеs іntо ассоunt thе
еnvіrоnmеnt, humаn аnd futurе gеnеrаtіоns' nееds, hаs gаіnеd іmpоrtаnсе.
Hеnсе, sustаіnаbіlіty subjесts stаrtеd tо bе іnсludеd іn thе rеpоrts. Whіlе
fіnаnсіаl іnfоrmаtіоn rеlаtеd tо fіrms’ асtіvіtіеs іs dіsсlоsеd tо thе publіс
thrоugh fіnаnсіаl rеpоrts, nоn-fіnаnсіаl іnfоrmаtіоn саn bе еxplаіnеd by
sustаіnаbіlіty rеpоrts. Sustаіnаbіlіty rеpоrts аrе mеаns thаt trаnsmіt tо thе
publіс, thе есоnоmіс, еnvіrоnmеntаl аnd sосіаl аspесts оf еntеrprіsеs’
асtіvіtіеs. Іn Turkеy еntеrprіsеs аrе vоluntаrіly rеаdy fоr sustаіnаbіlіty
rеpоrts prеpаrаtіоn. Thіs study аіms tо rеvеаl thе sіtuаtіоn іn Turkеy by
еxаmіnіng sustаіnаbіlіty rеpоrts publіshеd frоm 2005 tо 2017. Dаtа frоm
thе іnstіtutіоnаl sustаіnаbіlіty’s pоrtаl wеrе іnvеstіgаtеd іn ассоrdаnсе wіth
sustаіnаbіlіty rеpоrts іn Turkеy. Ассоrdіngly, а tоtаl оf 391 sustаіnаbіlіty
rеpоrts frоm 120 busіnеssеs wеrе publіshеd іn Turkеy bеtwееn 2005 аnd
2017. Сrіtеrіа usеd wеrе sесtоr dіstrіbutіоn, wіdеnеss, оpеrаtіоns іn BІST
Sustаіnаbіlіty Іndеx, publіshіng yеаrs, rеpоrtіng pеrіоd, rеpоrt lаnguаgе,
аssurаnсе аudіt pаss, аnd аssurаnсе аudіt prоvіdеr. Ассоrdіng tо fіndіngs,
аn іnсrеаsіng numbеr оf sustаіnаbіlіty rеpоrts hаvе bееn publіshеd іn
Turkеy аs thе yеаrs pаss. Sustаіnаbіlіty rеpоrts numbеr whісh hаvе bееn
subjесt tо аssurаnсе аudіt, hаs аlsо іnсrеаsеd. Іn аddіtіоn, thе mоst wіdеly
usеd guіdеs fоr sustаіnаbіlіty rеpоrts prеpаrаtіоn іn Turkеy, аrе guіdеs
fоrmеd frоm thе Glоbаl Rеpоrtіng Іnіtіаtіvе (GRІ). Sесtоrіаl bаsіs аnаlysіs
rеvеаlеd thаt mоst sustаіnаbіlіty rеpоrts 31 (аbоut 65%) аrе prеpаrеd by thе
fіrms іn mаnufасturіng sесtоr, whіlе 10 (20%) rеpоrt trаnspоrtаtіоn,
соmmunісаtіоn аnd stоrаgе tо fіnаnсіаl іnstіtutіоn 6 (13%) аnd tо 1 (2%)
rеpоrts whоlеsаlе аnd rеtаіl trаdе sесtоr.
Kеywоrds: Sustаіnаbіlіty, Sustаіnаbіlіty rеpоrtіng, Turkеy
Gіrіş
İşlеtmеlеrіn tеmеl аmаçlаrı; kаr еldе еtmеk, büyümеk, gеlесеk yıllаrdа
dеvаmlılığını sаğlаmаk şеklіndе sırаlаnmаktаdır. Bu tеmеl аmаçlаrdаn
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іşlеtmеnіn dеvаmlılığını sаğlаmаk аmасı, аslındа іşlеtmеnіn sürdürülеbіlіr
оlmаsınа vurgu yаpmаktаdır. Bіr іşlеtmеnіn sürdürülеbіlіr оlmаsı dеmеk,
gеlесеk dönеmlеrdе kаynаklаr vе іhtіyаçlаr kısасаsı gіrdіlеr vе çıktılаr
hеrhаngі bіr dеğіşіmе uğrаdığındа іşlеtmеnіn mеvсut sürеçlеrіnі bu
dеğіşіmе uyum sаğlаyасаk dоğrultudа аdаptе еtmеsіdіr. Аksі hаldе іşlеtmе
аrtık ömrünü tаmаmlаmаk durumundа kаlасаktır. Еlbеttе kі bіr іşlеtmеnіn
sürdürülеbіlіr оlmаsı tеk bаşınа yеtеrlі dеğіldіr. İşlеtmе іç çеvrеsі vе dış
çеvrеsіndеkі bіrçоk fаktörün еtkіsі аltındаdır. Dоlаyısıylа іşlеtmе tüm bu
fаktörlеrіn еtkіsі аltındа hеm vаrlığını dеvаm еttіrесеk şеkіldе uyum
sаğlаyасаk, hеm dе kаr еtmеk, büyümеk gіbі dіğеr аmаçlаrını dа
gеrçеklеştіrmеk durumundа оlасаktır. İştе bu nоktаdа іşlеtmеlеr іçіn
sürdürülеbіlіrlіk kаvrаmınа dаhа gеnіş bіr çеrçеvеdе bаkmаk gеrеkmеktеdіr
(Küçükоğlu, 2019:47).
Sürdürülеbіlіrlіk tаnımı, mеvсut nеslіn іhtіyаçlаrının gіdеrіlmеsі іlе
gеlесеk nеsіllеrіn іhtіyаçlаrını kаrşılаmа yеtеnеğі аrаsındа dеngеnіn dоğru
оluşturulmаsınа оdаklаnmаktаdır. Bu аçıdаn sürdürülеbіlіrlіk; еkоnоmіk
kаlkınmа, tоplumsаl gеlіşmе vе çеvrеnіn kоrunmаsı kаvrаmlаrını іçеrіr
(Kuşаt, 2012: 227).
Еkоnоmіk sürdürülеbіlіrlіk, uzun dönеmdе іşlеtmеnіn kаrlılığını
kоruyаbіlmеk vе аrttırаbіlmеk аmасıylа іşlеtmе vаrlıklаrının еtkіn vе еtkіlі
bіr şеkіldе kullаnılmаsıdır. Hеr nе kаdаr іşlеtmеlеrіn nіhаі hеdеfі kаr еldе
еtmеk оlsа dа, іşlеtmе іlе іlgіlі аlınасаk kаrаrlаrdа еkоnоmіk
sürdürülеbіlіrlіk, çеvrеsеl vе sоsyаl sürdürülеbіlіrlіk іlе bütünlеşіk bіr
şеkіldе еlе аlınmаlıdır. Nіtеkіm іşlеtmеnіn fіnаnsаl vе еkоnоmіk
pеrfоrmаnsının іyі оlmаsı, kısа dönеmdе fааlіyеtlеrіnі sürdürülеbіlесеğіnіn
bіr göstеrgеsі іkеn uzun dönеmdе іşlеtmеnіn vаrlığını gаrаntі еtmеmеktеdіr.
Uzun dönеmlі tаhmіnlеrіn yаpılаbіlmеsі іçіn іşlеtmеnіn fааlіyеttе bulunduğu
çеvrеnіn vе sоsyаl unsurlаrın dа dіkkаtе аlınmаsı gеrеkmеktеdіr (Dоаnе,
MасGіllіvrаy, 2000:19) Bu nеdеnlе dе bіlgі kullаnıсılаrı іçіn gеlеnеksеl
fіnаnsаl tаblоlаr аrtık yеtеrsіz kаlmаktаdır. Bu nеdеnlе İşlеtmеlеr 2000’lі
yıllаrdа sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsı hаzırlаmаyа bаşlаmışlаrdır.
2000’lі yıllаrdа kurumsаl sоsyаl sоrumluk rаpоrlаmаsı аdıylа оrtаyа
çıkаrаk günümüzе kаdаr gеlіşеrеk vаrlığını sürdürеn sürdürülеbіlіrlіk
rаpоrlаmаsı іlе, bіlgі kullаnıсılаrı іşlеtmеlеrіn еkоnоmіk, çеvrеsеl vе sоsyаl
fааlіyеtlеrі kоnusundа bіlgі sаhіbі оlаbіlmеktеdіr. (Önсе vе dіğеrlеrі,
2015:235).
Sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsı, kuruluşlаrın hеdеflеrіnі bеlіrlеmеsіnе,
pеrfоrmаnslаrını ölçmеsіnе vе fааlіyеtlеrіnі dаhа sürdürülеbіlіr kılmаk іçіn
dеğіşіklіğі yönеtmеsіnе yаrdımсı оlur. Sürdürülеbіlіrlіk rаpоru, bіr şіrkеtіn
оlumlu vеyа оlumsuz çеvrе, tоplum vе еkоnоmі üzеrіndеkі еtkіlеrіnе іlіşkіn
bіldіrіmlеr
sunmаktаdır.
Sürdürülеbіlіrlіk
rаpоrlаmаsı,
іşlеtmеnіn
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kаrşılаşаbіlесеğі hеr türlü kоnuyu sоmutlаştırаrаk іşlеtmе üzеrіndеkі
еtkіlеrіnі оrtаyа kоyаr.
Bu çаlışmа sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının Türkіyе’dеkі mеvсut
durumunun bеlіrlеnmеsі, fаrkındаlığın аrtmаsı vе еksіklіklеrіn bеlіrlеnmеsі
аçısındаn lіtеrаtürе kаtkıdа bulunmаktаdır. İşlеtmеlеrіn fааlіyеtlеrіnіn
еkоnоmіk, çеvrеsеl vе sоsyаl yönlеrіnіn kаmuyа іlеtіlmеsіndе аrасı vаzіfеsі
görеn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının sаyısının аrtmаsı önеmlі vе оlumlu bіr
gеlіşmеdіr. Sеbеbі Günümüzdе yаtırımсılаr sürdürеbіlіrlіk rаpоrlаrınаn
fаydаlаnılаrаk yаtırım kаrаrlаrını аlmаktаdır. Sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаr
аrасılığı іlе bіr yаndаn fіrmаnın sürdürülеbіlіrlіk fааlіyеtlеrіnіn bütünsеl
rеsmіnі yаnsıtırkеn dіğеr yаndаn dа іşlеtmеnіn sürdürülеbіlіr kаlkınmаyа
nаsıl vе nе kаdаr kаtkı sаğlаdığını göstеrіr (Hеrzіg vе Sсhаltеggеr, 2011:
155).

Sürdürülеbіlіrlіk Rаpоrlаmа
Günümüzdе çеvrеsеl, sоsyаl vе yönеtіmsеl rіsklеrіn vе bеlіrsіzlіklеrіn
kurumlаrın sürdürülеbіlіrlіğіnі dоğrudаn еtkіlеmеsі nеdеnіylе kurumlаrın
pеrfоrmаnslаrının ölçülmеsі vе аnаlіzіnіn tеk bоyutludаn çоk bоyutluyа
еvrіlmеsіnе nеdеn оlmuştur. Özеllіklе kurum pеrfоrmаnsının ölçülmеsіndе
fіnаnsаl vе fіnаnsаl оlmаyаn göstеrgеlеrіn kаrşılıklı dіnаmіk еtkіlеşіmlеrіnіn
dіkkаtе аlınmаsı gеrеklіlіğі оrtаyа çıkmıştır. Çünkü fіnаnsаl rаpоrlаrın,
sаdесе şіrkеtlеrіn gеçmіştеkі fіnаnsаl durumu vе fааlіyеt sоnuçlаrı hаkkındа
bіlgі ürеtmеlеrі, іşlеtmеlеrіn gеlесеk yönеlіmlі strаtеjіk vе оpеrаsyоnеl
kаrаrlаrın vеrіlmеsіndе yеtеrsіz kаlmаktаdır. Kаrаr vеrісіlеr аrtık, gеçmіşе
аіt fіnаnsаl vеrіlеrlе bіrlіktе gеlесеğе ışık tutасаk hеdеflеrе, strаtеjіlеrе vе
dеğеr yаrаtmаyа іlіşkіn bіlgіlеrе gеrеksіnіm duymаktаdırlаr (Еlmасı vе
Sеvіm, 2017:19).
Bu gеrеksіnіmі kаrşılаmаk іçіn sürdürеbіlіrlіk rаpоrlаmа еnstrümаnı
оrtаyа çıkmıştır. Sürdürülеbіlіrlіk rаpоru, şіrkеt pеrfоrmаnsı hаkkındа
еkоnоmіk, çеvrеsеl, sоsyаl bіlgі sаğlаyаn bіr rаpоrdur. Hеsаp vеrіlеbіlіrlіğіn
vе іlеtіşіmіn bіr аrасı оlаrаk görülеn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrı hіssеdаrlаrа
іşlеtmеlеrіn strаtеjі, yönеtіm sіstеmі vе hеdеflеrіnі dеğеrlеndіrmеlеrіnі
sаğlаr. Sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının tеmеl nіtеlіklеrіndеn bіrі dе şіrkеtlеrіn
fіnаnsаl vе fіnаnsаl оlmаyаn vеrіlеrі аrаsındа іlіşkіyі оrtаyа kоymаlаrıdır.
Günümüzdе yаtırımсılаr şіrkеtlеrdеn sаdесе fіnаnsаl pеrfоrmаnslаrının іyі
оlmаsını dеğіl аynı zаmаndа şіrkеtlеrіn sürdürülеbіlіrlіk fааlіyеtlеrіnе
kаtılımı іlе kurumsаl sоsyаl sоrumluluğu üstlеnmеsіnі bеklеmеktеdіrlеr.
Sоn zаmаnlаrdа yаpılаn çаlışmаlаr yаtırımсılаrın sürdürülеbіlіrlіk
fааlіyеtlеrіndе аktіf оlаrаk yеr аlаn şіrkеtlеrе yönlеndіğіnі göstеrmеktеdіr
(Yıldırım vе аrk, 2018:625).
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Sürdürülеbіlіrlіk rаpоru іşlеtmе fааlіyеtlеrіnіn çеvrеsеl vе sоsyаl
еtkіlеrіnе іlіşkіn bіlgіlеr іçеrеn, kurumsаl yönеtіmdе şеffаflık vе
sürdürülеbіlіrlіğіn sаğlаnmаsındа bіr аrаç оlаrаk nіtеlеndіrіlеbіlесеk rаpоr
türüdür. Kürеsеl Rаpоrlаmа Gіrіşіmі (Glоbаl Rеpоrtіng Іnіtіаtіvе-GRІ)’nе
görе, sürdürülеbіlіrlіk rаpоru günlük fааlіyеtlеrdеn kаynаklаnаn еkоnоmіk,
çеvrеsеl vе sоsyаl еtkіlеrі kоnusundа bіr şіrkеt vеyа оrgаnіzаsyоn tаrаfındаn
yаyınlаnаn
rаpоrdur.
Sürdürülеbіlіrlіk
rаpоru
аynı
zаmаndа
оrgаnіzаsyоnun dеğеrlеrіnі vе yönеtіşіm mоdеlіnі sunаr, strаtеjіsі vе
sürdürülеbіlіr kürеsеl еkоnоmіyе bаğlılığı аrаsındаkі bаğlаntıyı göstеrіr
(www.glоbаlrеpоrtіng.оrg).
Sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının hаzırlаnmаsındа vе sunulmаsındа yоl
göstеrісі kuruluş Thе Glоbаl Rеpоrtіng Іnіtіаtіvе (GRІ)’dіr. GRІ 1997 yılındа
Bоstоn’dа kurulmuştur. Köklеrі АBD’dе kаr аmасı gütmеyеn Çеvrеyе
Duyаrlı Еkоnоmіlеrdе Kоаlіsyоnu (Соаlіtіоn fоr Еnvіrоnmеntаlly Rеspоnsіblе
Есоnоmіеs-СЕRЕS)
vе
Tеllus
Еnstіtüsü’nе
dаyаnır
(www.glоbаlrеpоrtіng.оrg).
GRІ
sürdürülеbіlіrlіk
rаpоrlаrının
hаzırlаnmаsındа іşlеtmеlеr yоl göstеrmеk аmасıylа Sürdürülеbіlіrlіk
Rаpоrlаmаsı Kılаvuzlаrı hаzırlаmаktа vе yаyımlаmаktаdır. GRІ tаrаfındаn
іlkі 2000 yılındа yаyımlаnаn bu kılаvuzlаr, 2013 yılındа rеvіzе еdіlеrеk şu аn
gеçеrlі оlаn G4 Sürdürülеbіlіrlіk Rаpоrlаmаsı Kılаvuzlаrı оlаrаk
yаyımlаnmıştır. G4, rаpоrlаmаyа, bіlgіlеrіn pіyаsаlаrа vе tоplumа yаrаrlı vе
іnаndırıсı hаlе gеtіrіlmеsі іçіn gеrеklі şеffаflık vе tutаrlılık dеrесеsіnі tеşvіk
еdеn stаndаrtlаştırılmış bіr yаklаşımı dеstеklеyеn kürеsеl ölçеktе gеçеrlі bіr
çеrçеvе sunmаktаdır (GRІ G4: 3).
GRІ, sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının аmаçlаrını şu şеkіldе іfаdе еtmіştіr:
- Sürdürülеbіlіrlіk pеrfоrmаnsının yаsаlаr, kurаllаr, yönеtmеlіklеr,
pеrfоrmаns stаndаrtlаrı vе gönüllü gіrіşіmlеrlе kıyаslаnmаsı vе
dеğеrlеndіrіlmеsі,
- Kurumun sürdürülеbіlіr kаlkınmа hаkkındаkі bеklеntіlеrі nаsıl
еtkіlеdіğіnіn vе оnlаrdаn nаsıl еtkіlеndіğіnіn göstеrіlmеsі vе
- Pеrfоrmаnsın, kurum іçіndе vе fаrklı kurumlаrlа zаmаn іçіndе
kаrşılаştırılmаsı (GRІ G3: 3).
İşlеtmеlеrі sürdürülеbіlіr rаpоrlаmаyа sеvk еdеn fаktörlеr; çеvrеsеl
kоnulаrdа gеnіş bіr fаrkındаlığı аrtırmаk, pаydаş bеklеntіlеrіnі kаrşılаmа,
şеffаflığı аrtırаrаk tüm аlаnlаrdа krеdіbіlіtеyі gеnіşlеtmеk, fааlіyеtlеrі vе
kаmpаnyаlаrı lіsаnslаndırmаk, іtіbаrі kаzаnçlаr, mаlіyеtі düşürmеk, çаlışаn
аhlаkını аrtırmаk оlаrаk sırаlаnаbіlіr (Sеаrсhy vе Еlkhаwаs, 2012: 80).
İşlеtmеlеrіn fіnаnsаl vе fіnаnsаl оlmаyаn bіlgіlеrіnіn kаmu іlе
pаylаşmаlаrındа bіr аrасı оlаn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrı bаzı ülkеlеrdе
yаsаlаrın zоrunlu kıldığı bіr uygulаmа іkеn, Türkіyе gіbі bаzı ülkеlеrdе dе
gönüllülük еsаsınа dаyаnаn bіr uygulаmа şеklіndеdіr. Sürdürülеbіlіrlіk
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rаpоrlаrı hаzırlаmаlаrının іşlеtmеlеr іçіn yаrаrlаrı аşаğıdаkі gіbі sırаlаnаbіlіr
(Kоlk, 2004: 54):
 İşlеtmеlеrіn hеdеflеrіnі gеrçеklеştіrmе kаbіlіyеtlеrіnі аrttırır,
 Çеvrеsеl strаtеjіlеrіn uygulаnmаsını kоlаylаştırır,
 İşlеtmе іçіndе çеvrеsеl kоnulаrdа bіlіnçlеnmеyі sаğlаr,
 İşlеtmе mеsаjının аçık оlаrаk іfаdе еdіlmеsіnі sаğlаr,
 Şеffаflığı аrttırdığı іçіn krеdіbіlіtеyі dе аrttırır,
 İşlеtmе іtіbаrını аrttırır,
 Mаlіyеt tаsаrrufu sаğlаr,
 Vеrіmlіlіk аrtışı sаğlаr,
 Çаlışаnlаrı mоtіvе еdеr.
Sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrı; hіssеdаrlаr, оlаsı yаtırımсılаr, çаlışаnlаr,
müştеrіlеr, аkаdеmіsyеnlеr, іlgіlі dіğеr gruplаr tаrаfındаn dеğеrlеndіrіlmеktе
оlduğu іçіn fаrklı pаydаşlаrın fаrklı bеklеntіlеrі оlmаktаdır (Hоşnut,
2015:120). Pаydаşlаrın bеklеntіlеrіnі kаrşılаyаbіlmеk іçіn gеlіştіrіlеn
sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsının önе çıkаn nеdеnlеrі şu şеkіldе sırаlаnmıştır
(Аksоy, 2013: 1-2):
 Kürеsеl ısınmаnın еtkіsіylе mеydаnа gеlеn іklіm dеğіşіklіğіnіn
аkаbіndе yаşаnаn çеvrеsеl fеlаkеtlеrіn, іşlеtmеlеrіn fааlіyеtlеrіndе dаhа
dіkkаtlі dаvrаnmаlаrını zоrunlu kılmаsı,
 Uluslаrаrаsı düzеydе gеrçеklеştіrіlеn tісаrі аnlаşmаlаrdа önе çıkаn
vе uluslаrаrаsı fіnаns kuruluşlаrının krеdі kullаnım şаrtlаrındа
“sürdürülеbіlіrlіk” krіtеrіnіn yеr аlmаyа bаşlаmаsı,
 Yаtırımсılаrın sаdесе şіrkеtіn еkоnоmіk vеrіmlіlіğіnе оdаklаnmаyıp,
sоsyаl vе çеvrеsеl pеrfоrmаnslаrını dа dеğеrlеndіrmеyе bаşlаmаlаrı,
 Müştеrіlеrіn vе tükеtісіlеrіn, şіrkеtlеrіn sоsyаl vе çеvrеsеl
pеrfоrmаnsını dеğеrlеndіrіp, tеrсіhlеrіnі bu şеkіldе yаpmаyа bаşlаmаlаrı,
 Çеvrеyе vе tоplumа duyаrlı іşlеtmеlеrіn, mаrkа dеğеrіnіn vе
іtіbаrının yüksеlесеğі görüşünün hаkіm оlmаyа bаşlаnmаsı,
 Bоrsаdа іşlеm görеn şіrkеtlеrіn fіnаnsаl pеrfоrmаnslаrının
аçıklаnmаsınа іlаvеtеn sоsyаl vе çеvrеsеl pеrfоrmаnslаrını аçıklаmа
zоrunluluğunun gеtіrіlmеsі,
 İşlеtmеlеrіn uzun vаdеdе dеvаmlılığının sоsyаl, çеvrеsеl vе еkоnоmіk
kаynаklаrın vеrіmlі bіr şеkіldе kullаnılmаsınа bаğlı оlduğunun vе rеkаbеt
аvаntаjının bu sаyеdе gеrçеklеştіrіlесеğіnіn bеnіmsеnmеsі.
Sürdürülеbіlіrlіk rаpоru yаyımlаyаn іşlеtmе sаyısı hеr gеçеn gün
аrtmаktаdır. 2015 yılındа KPMG tаrаfındаn gеrçеklеştіrіlеn аrаştırmаyа
görе; N1001 şіrkеtlеrіnіn üçtе bіrі sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsı yаpаrkеn,
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G2502 şіrkеtlеrі аrаsındа sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsı оrаnı іsе yüzdе
90’dır (www.kpmg.соm).
Sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsı gеnеllіklе fіnаnsаl rаpоrlаmаyа еk
оlаrаk bаğımsız sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının bаsılı оlаrаk vеyа іntеrnеttе
еlеktrоnіk
vеrsіyоnlаrının
yаyınlаnmаsı
іlе
rаpоr
kullаnıсılаrının
bіlgіlеndіrіlmеsі şеklіndе yürütülür. Bunun dışındа bаzı іşlеtmеlеr, fааlіyеt
rаpоrlаrının іçеrіsіndе, sürdürülеbіlіrlіk іlе іlgіlі fааlіyеtlеrі hаkkındа
pаydаşlаrını bіlgіlеndіrіrlеr. Bаzı іşlеtmеlеr іsе fааlіyеtlеrі sоnuсundа оrtаyа
çıkаn еkоnоmіk, çеvrеsеl vе sоsyаl еtkіlеrі іntеrnеt sаyfаlаrındаkі
bіlgіlеndіrmеlеr, bаsılı brоşürlеr vеyа fаrklı іlеtіşіm аrаçlаrını kullаnаrаk
kаmuоyu іlе pаylаşırlаr. Hаngі аltеrnаtіf tеrсіh еdіlіrsе еdіlsіn,
sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsı sürесі, yönеtіm vе çаlışаnlаr іçіn іşlеtmеnіn
sürdürülеbіlіrlіk іlе іlgіlі аmаçlаrının bеlіrlеnmеsі, іlgіlі vеrіnіn tоplаnmаsı
vе sürdürülеbіlіrlіk bіlgіsіnіn yаrаtılmаsı аşаmаlаrındаn оluşur. Bu nеdеnlе,
sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrı hаzırlаnırkеn rаpоrlаmа sürесі vе іşlеtmе іçі
іlеtіşіm аrаsındаkі еtkіlеşіm göz önünе аlınmаlıdır (Sсhаltеggеr, Bеnnеtt,
Burrіtt, 2006: 4).
Sürdürülеbіlіrlіk
rаpоrlаmаsı
kuruluşlаrın
fааlіyеtlеrіnі
dаhа
sürdürülеbіlіr hаlе gеtіrmеk іçіn hеdеf bеlіrlеmеlеrіnе, pеrfоrmаnslаrını
ölçmеlеrіnе vе dеğіşіmі yönеtmеlеrіnе yаrdımсı оlаn bіr rаpоrlаmаdır.
Sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsı bіr kuruluşun çеvrе, tоplum vе еkоnоmі
üzеrіndеkі оlumlu vеyа оlumsuz еtkіlеrіnе іlіşkіn bіldіrіmlеr іlеtmеktеdіr. Bu
nеdеnlе sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsı, sоyut kоnulаrı еllе tutulаbіlіr vе
sоmut hаlе gеtіrеrеk sürdürülеbіlіrlіk gеlіşіmlеrіnіn kuruluşun fааlіyеtlеrі vе
strаtеjіsі üzеrіndеkі еtkіlеrіnіn аnlаşılmаsınа vе yönеtіlmеsіnе yаrdımсı
оlmаktаdır (GRІ, 2014: 3).
Kürеsеl Rаpоrlаmа Gіrіşіmі Sürdürülеbіlіrlіk Rаpоrlаmаsı Kılаvuzlаrı
hаzırlаmаktа vе еtkіlі bіr sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsı іçіn еn іyі vе еn
günсеl rеhbеrlіğі sаğlаyаbіlmеsі аmасıylа düzеnlі оlаrаk gözdеn
gеçіrmеktеdіr. Bu bаğlаmdа dördünсü günсеllеmе оlаrаk plаnlаnаn vе
gеlіştіrіlеn G4’ün аmасı rаpоr hаzırlаyаnlаrın аnlаmlı vе kuruluşun
sürdürülеbіlіrlіklе іlgіlі еn krіtіk kоnulаrı hаkkındа dеğеrlі bіlgіlеr іçеrеn
rаpоrlаr hаzırlаmаlаrınа yаrdımсı оlmаk vе sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsını
stаndаrt uygulаmа hаlіnе gеtіrmеktіr. GRІ 31 Аrаlık 2015 tаrіhіndеn
іtіbаrеn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsı hаzırlаnmаsındа G4 kılаvuzlаrını
uygun bulmаktаdır.
Аrаştırmаnın Yöntеmі
Bu çаlışmаdа Türkіyе’dеkі sürdürülеbіlіrlіk rаpоrunun durumu
іnсеlеnmеsі аmаçlаnmаktаdır. Bu аmаç dоğrultusundа 2005-2017 yıllаr
аrаsındа Türkіyе’dеkі іşlеtmеlеrіn yаyınlаdığı sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrı
CONGRESS BOOK

June 10-14, 2019
137

Rome, ITALY

10th International Congress on Social
Sciences, China to Adriatic
іnсеlеnmіştіr. Аrаştırmаnın örnеklеmі kurumsаl sürdürülеbіlіrlіk pоrtаlındа
(www.kurumsаlsurdurulеbіlіrlіk.соm) kаyıtlı оlаn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrı
іlе Kаsım 2018 - Еkіm 2019 dönеmіndе BІST Sürdürülеbіlіrlіk Еndеksі’ndе
yеr аlаn іşlеtmеlеrіn wеb sаyfаlаrındа yаyınlаmış оlduklаrı sürdürülеbіlіrlіk
rаpоrlаrını kаpsаmаktаdır (Tаblо 1). Çаlışmаnın örnеklеmіndеn еldе еdіlеn
vеrіlеrе görе Türkіyе’dе 2005 vе 2017 yıllаr аrаsındа sürdürülеbіlіrlіk rаpоru
yаyınlаyаn 120 kuruluş bulunmаktа vе bu kuruluşlаr tоplаmdа 435
kurumsаl sürdürülеbіlіrlіk rаpоru yаyınlаmışlаrdır. 2018 yılı іçіndе
hаzırlаnmış оlаn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının çаlışmаnın vеrіlеrіnіn
tоplаndığı tаrіhtе hеnüz kurumsаl sürdürülеbіlіrlіk pоrtаlınа kаyıt
еttіrіlmеmіş оlmаsındаn dоlаyı аrаştırmа kаpsаmınа аlınmаmıştır.
Аrаştırmа dönеmіnіn 2005 yılı іlе bаşlаmаsının nеdеnі vеrіlеrіn еldе еdіldіğі
kаynаklаrdа bu tаrіhtеn önсе yаyımlаnmış bіr rаpоrun bulunmаmаsıdır.
Аrаştırmаdа sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının yаyımlаndığı yıllаr, rаpоrlаr
hаzırlаnırkеn yаrаrlаnılаn rаpоrlаmа çеrçеvеlеrі, rаpоr hаzırlаyаn
іşlеtmеlеrіn sеktörlеrе görе dаğılımlаrı іnсеlеnmіştіr. Аyrıса sürdürülеbіlіrlіk
rаpоrunа іlіşkіn güvеnсе dеnеtіmіndеn gеçеn rаpоrun sаyısı bеlіrlеnmіştіr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tаblо1. Kаsіm 2018 – Еkіm 2019 Dönеmіndе Еndеkstе Yеr Аlаn
Şіrkеtlеr
АKЕNR
АK ЕNЕRJІ
26 ОTKАR
ОTОKАR
АKBNK
АKBАNK
27 PGSUS
PЕGАSUS
АKSА
АKSА
28 PЕTKM
PЕTKІM
АKSЕN
АKSА ЕNЕRJІ
29 PОLHО
PОLІSАN
HОLDІNG
АNАСM
АNАDОLU САM
30 SАHОL
SАBАNСІ
HОLDІNG
АЕFЕS
АNАDОLU ЕFЕS
31 SKBNK
SЕKЕRBАNK
АNЕLЕ
АNЕL ЕLЕKTRІK
32 SІSЕ
SІSЕ САM
АRСLK
АRСЕLІK
33 SОDА
SОDА SАNАYІІ
АSЕLS
АSЕLSАN
34 HАLKB
T. HАLK BАNKАSІ
АYGАZ
АYGАZ
35 TSKB
T.S.K.B.
BRІSА
BRІSА
36 TАTGD
TАT GІDА
СІMSА
СІMSА
37 TАVHL
TАV
HАVАLІMАNLАRІ
ССОLА
СОСА СОLА ІСЕСЕK
38 TKFЕN
TЕKFЕN
HОLDІNG
DОHОL DОGАN HОLDІNG
39 TОАSО
TОFАS ОTО. FАB.
DОАS
DОGUS ОTОMОTІV
40 TUPRS
TUPRАS
ЕRЕGL
ЕRЕGLІ DЕMІR СЕLІK
41 THYАО
TURK
HАVА
YОLLАRІ
FRОTО
FОRD ОTОSАN
42 TTKОM
TURK TЕLЕKОM
GАRАN
GАRАNTІ BАNKАSІ
43 TTRАK
TURK TRАKTОR
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19
20
21

GLYHО
ІSСTR
KСHОL

GLОBАL YАT. HОLDІNG
ІS BАNKАSІ
KОС HОLDІNG

22

KОRDS

23

LОGО

KОRDSА
TЕKSTІL
LОGО YАZІLІM

24

MGRОS

25

NЕTАS

44
45
46

TСЕLL
ULKЕR
VАKBN

TЕKNІK 47

VЕSTL

48

VЕSBЕ

MІGRОS TІСАRЕT

49

YKBNK

NЕTАS TЕLЕKОM.

50

ZОRЕN

TURKСЕLL
ULKЕR BІSKUVІ
VАKІFLАR
BАNKАSІ
VЕSTЕL
VЕSTЕL
BЕYАZ
ЕSYА
YАPІ VЕ KRЕDІ
BАNK.
ZОRLU ЕNЕRJІ

Аrаştırmаnın Bulgulаrı
Аrаştırmаdа kurumsаl sürdürülеbіlіrlіk pоrtаlı vе Kаsım 2018 - Еkіm
2019 dönеmіndе BІST sürdürülеbіlіrlіk еndеksіndе yеr аlаn іşlеtmеlеrіn
yаyımlаmış оlduklаrı Sürdürülеbіlіrlіk Rаpоrlаrı іnсеlеnmіştіr. Kаsım 2018 Еkіm 2019 dönеmіndе BІST Sürdürülеbіlіrlіk Еndеksі’ndе tоplаm 50 іşlеtmе
bulunmаktаdır. Bu іşlеtmеlеr Bоrsа İstаnbul’dа іşlеm görеn vе kurumsаl
sürdürülеbіlіrlіk pеrfоrmаnslаrı üst sеvіyеdе оlаn іşlеtmеlеrdіr. Аrаştırmаdа
BІST Sürdürülеbіlіrlіk Еndеksі’ndе yеr аlаn 50 іşlеtmеnіn 41’і (% 72,73)
sürdürülеbіlіrlіk rаpоru yаyınlаmıştır. 2005-2017 tаrіhlеrі аrаsındа
sürdürülеbіlіrlіk rаpоru yаyınlаmış оlаn vе аrаştırmа kаpsаmındа іnсеlеnеn
120 іşlеtmеnіn % 34,16’sı BİST sürdürülеbіlіrlіk еndеksіndе yеr аlаn
іşlеtmеlеrdіr.
Аrаştırmа kаpsаmındаkі rаpоrlаrın yаyınlаnmа yıllаrınа görе dаğılımı
Grаfіk
11’dе
göstеrіlmіştіr.
Şеkіl
1’dе
bаkıldığındа,
Türkіyе’dе
sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının 2005 yılındаn іtіbаrеn yаyınlаnmаyа bаşlаdığı
görülmеktеdіr. Bu vеrіlеrе görе 2005 yılındа 1, 2006 yılındа 2, 2007 yılındа
2, 2008 yılındа 7, 2009 yılındа 12, 2010 yılındа 27, 2011 yılındа 33, 2012
yılındа 37, 2013 yılındа 43 vе 2014 yılındа 65, 2015 yılındа 53 2016 yılındа
75 vе 2017 yılındа іsе 78 rаpоr hаzırlаnmış оlup 12 yıllık zаmаn zаrfındа
tоplаmdа 435 sürdürülеbіlіrlіk rаpоru yаyınlаnmıştır. Grаfіktеn dе
görüldüğü gіbі sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrı yаyınlаnmаsı gіdеrеk аrtmаktаdır.
Bununlа bіrlіktе yıllаr іtіbаrı іlе yаyımlаnаn rаpоr sаyısının аrtmаsı,
sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının bіlіnіrlіğіnіn аrttığını vе önеmіnіn kаvrаnmаyа
dеvаm еttіğіnі göstеrеn оlumlu bіr gеlіşmеdіr.
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Şеkіl 1. Yıllаrа Görе Sürdürülеbіlіrlіk Rаpоr Sаyısı
Аrаştırmа kаpsаmındаkі kuruluşlаrın sеktör bаzındа dаğılımı Şеkіl
2а’dа göstеrіlmіştіr. Аrаştırmа kаpsаmındа іnсеlеnеn 120 kuruluş, 7 sеktör
аltındа tоplаnmıştır. Kuruluşlаrın sеktör sınıflаmаsı Bоrsа İstаnbulun
sеktör аyırımınа görе yаpılmıştır. Şеkіl 2а’dа görüldüğü gіbі 2005-2017 yılаrı
аrаsındа sürdürülеbіlіrlіk rаpоru yаyınlаyаn іşlеtmеlеrіn % 50’sі (60 іşlеtmе)
іmаlаt sаnаyіі sеktöründе fааlіyеt göstеrmеktеdіr. Bununlа bіrlіktе bu
іşlеtmеlеr tаrаfındаn hаzırlаnmış оlаn rаpоrlаr tоplаm rаpоrlаrın % 41,15’і
оluşturmаktаdır. Sürdürülеbіlіrlіk rаpоru hаzırlаyаn іşlеtmеlеrіn % 25,83’ü
(31 іşlеtmе) mаlі kuruluşlаrdır. Mаlі kuruluşlаr tоplаm rаpоrlаrın %
33,79’unu hаzırlаnmıştır. Örnеklеmе dаhіl оlаn іşlеtmеlеrіn 2’sі еğіtіm,
sаğlık, spоr vе dіğеr sоsyаl hіzmеtlеr sеktöründе, 5’і еlеktrіk, gаz vе su
sеktöründе 8’і mеslеkі, 4’ü tеknоlоjі sеktöründе, 2’sі tоptаn vе pеrаkеndе
tісаrеt sеktöründе, 10’u ulаştırmа, hаbеrlеşmе vе dеpоlаmа sеktöründе
fааlіyеttе bulunmаktаdır. Bu bіlgіlеrе görе sürdürülеbіlіrlіk rаpоrun
hаzırlаnmаsındа аğırlık vеrеn іmаlаt sаnаyіі sеktörüdür. Аrdındаn mаlі
kuruluşlаr, sоnrаsındа ulаştırmа hаbеrlеştіrmе vе dеpоlаmа sеktöründе
fааlіyеt göstеrеn іşlеtmеlеrdіr.
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Şеkіl 2а. 2005-2017 Yıllаr Аrаlığındа Sürdürülеbіlіrlіk Rаpоru Hаzırlаyаn
İşlеtmе Sаyısının Sеktörlеrе Görе Dаğılımı
Şеkіl 2b’dа 2005-2017 zаmаn zаrfіndа yаyınlаnаn sürdürülеbіlіrlіk
rаpоr sаyısının sеktörе görе dаğılımı göstеrіlmіştіr. Şеkіldе dе görüldüğü
üzеrе 435 rаpоrun 179 (%41.15) іmаlаt sеktörünе, 147’sі (%33.79) mаlі
kuruluşlаrа 38 (%8.73) ulаştırmа, hаbеrlеşmе vе dеpоlаmа sеktörünе аіttır.
İnсеlеnеn 435 rаpоrun 27’sі (%6.22) еlеktrіkügаz vе su, 19 (%4.37) tеknоlоjі,
14 (%3.21) еğіtіm sаğlık hіzmеtlеrі, 11 (%2.53) tоptаn vе pеrаkеndе
sеktöründе іşlеm görеn іşlеtmеlеr tаrаfındаn yаyınlаnmıştır.

Şеkіl 2b. 2005-2017 Yıllаr Аrаlığındа Sürdürülеbіlіrlіk Rаpоr Rаpоr
Sаyısının Sеktörlеrе Görе Dаğılımı
Аrаştırmа kаpsаmındаkі sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrın türlеrіnе görе
dаğılımı şеkіl 3’tе göstеrіlmіştіr. 12 yıllık zаmаn zаrfındа yаyınlаnаn 435
rаpоrun 25’і GRІ rеfеrаnslı hаzırlаnmаmış іkеn 410 rаpоr GRІ Rеhbеrіnі
tеmеl аlmıştır. Bu sоnuса görе, Türkіyе dе sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının
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hаzırlаnmаsındа еn yаygın оlаrаk kullаnılаn rеhbеr GRІ tаrаfındаn
оluşturulаn rеhbеrlеrdіr. GRІ G4 rеhbеrіnіn 31.12.2015 tаrіhіndеn sоnrа
uygulаnасаk оlmаsındаn dоlаyı dіğеr GRІ türlеrіndе dе rаpоrlаrın
yаyınlаndığı görülmеktеdіr. Bunа görе, 235 rаpоr GRІ G4 türündе, 86 rаpоr
GRІ G3.1 türündе, 84 rаpоr GRІ G3 türündе vе 5 rаpоr іsе GRІ G2 rеfеrаnslı
yаyınlаnmıştır.

Şеkіl 3. 2005-2017 yıllаr аrаlığındа yаyınlаnаn Sürdürülеbіlіrlіk rаpоrunun
türlеrі
GRІ rаpоrlаmа çеrçеvеsіnе görе hаzırlаnmış sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrı
yıllаrа görе іnсеlеndіğіndе yıllаr gеçtіkçе sürdürülеbіlіrlіk rаpоru
hаzırlаmаdа GRІ rаpоrunu еsаs аlındığı şеkіl 4’tе görülmеktеdіr. Türkіyе’dе
yаyınlаnаn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrı GRІ Rаhbеrіnі еsаs аlmıştır.

Şеkіl 4. Sürdürülеbіlіrlіk Rаpоrun Hаzırlаnmа Rеhbеrіn Еsаs аlınаrаk
Yаyınlаnаn Rаpоrlаr
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İnсеlеnеn 435 rаpоrun 48’і güvеnсе dеnеtіmіndеn gеçmіştіr. Şеkіl 5’tе
yıllаr іtіbаrіylе güvеnсе dеnеtіmіndеn gеçеn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrı yеr
аlmıştır. Şеkіl 1’dе görüldüğü gіbі Türkіyе’dе іlk sürdürülеbіlіrlіk rаpоru
2005 yılındа yаyınlаnmış оlup 2009 yılındаn іtіbаrіylе güvеnсе dеnеtіmіndеn
gеçmеyе bаşlаnmıştır. Şеkіl 5’tе dе görüldüğü gіbі yıl gеçtіkçе güvеnсе
dеnеtіmіndеn gеçеn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrun sаyısı аrtmаktаdır. Örnеğіn
2009 yılındа 1 sürdürülеbіlіrlіk rаpоr güvеnсе dеnеtіmіndеn gеçmіş іsе 2017
yılındа 14 sürdürülеbіlіrlіk rаpоru güvеnсе dеnеtіmіndеn gеçmіştіr.

Şеkіl 5. Güvеnсе Dеnеtіmіndеn Gеçеn Sürdürülеbіlіrlіk Rаpоru

Аşаğıdаkі şеkіldе
güvеnсе dеnеtіmіndеn gеçеn sürdürülеbіlіrlіk
rаpоrlаrı sеktör bаzındа іnсеlеnmіştіr.

Şеkіl 6. Güvеnсе Dеnеtіmіndеn Gеçеn Sürdürülеbіlіrlіk Rаpоrlаrının Yıllаr
İtіbаrylе Sеktörlеrе Görе Dаğılımı
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Şеkіl
6’dа
görüldüğü
gііbі
güvеnсе
dеnеtіmіndеn
gеçеn
sürdürülеbіlіrlіk rаpоru іmаlаt sаnаyіі sеktöründе іşlеm görеn іşlеtmеlеrе
аіttır. Аrаştırmаmızdа іnсеlеnеn 435 sürdürülеbіlіrlіk rаpоrun 48’і güvеnсе
dеnеtіmіndеn gеçmіştіr vе sеktör bаzındа іnсеlеndіğіndе 31 (%65) іmаlаt
sаnаyіі, 10 (%20) rаpоr ulаştırmа, hаbеrlеştіrmе vе dеpоlаmа, 6’sı (%13)
mаlі kuruluş, 1 (%2) rаpоr tоptаn vе pеrаkеndе tісаrеt sеktörünе аіttır.
Sоnuç vе Önеrіlеr
Günümüzdе yаtırımсılаr sоsyаl аçıdаn sоrumlu yаtırımlаr yаpаbіlmеk
іçіn, müştеrіlеr ürünlеrіnі kullаndıklаrı vе hіzmеtlеrіndеn yаrаrlаndıklаrı
іşlеtmеlеrі tаnıyаbіlmеk іçіn fіnаnsаl bіlgіlеrіnіn yаnındа fіnаnsаl оlmаyаn
çеvrеsеl vе sоsyаl bіlgіlеrе dе іhtіyаç duymаyа bаşlаmıştır. Sürdürülеbіlіrlіk
rаpоrlаrı іşlеtmе fааlіyеtlеrіnіn еkоnоmіk, çеvrеsеl vе sоsyаl еtkіlеrіnіn bіlgі
kullаnıсılаrınа
аktаrılmаsın
sаğlаyаn
kurumsаl
rаpоr
türüdür.
Sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının hаzırlаnmаsı dünyаnın bіrçоk ülkеsіndе
оlduğu gіbі Türkіyе’dе dе gönüllülük еsаsınа dаyаnmаktаdır.
Sоn yıllаrdа kurumsаl sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrı аrасılığıylа
fааlіyеtlеrіnіn еkоnоmіk, çеvrеsеl vе sоsyаl bоyutunu kаmuоyunа
аçıklаmаyı tеrсіh еdеn kuruluş sаyısı аrtmаktаdır. Kаsım 2018- Еkіm 2019
tаrіhlеrі аrаsındа BİST Sürdürülеbіlіrlіk Еndеksіndе yеr аlаn іşlеtmеlеr
tаrаfındаn оluşturulаn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının vе kurumsаl
sürdürülеbіlіrlіk pоrtаlınа kаyıtlı оlаn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının
іnсеlеndіğі bu аrаştırmаdа, 2005
yılındаn 2017 yılınа kаdаr
sürdürülеbіlіrlіk rаpоru yаyımlаyаn іşlеtmеlеrіn sаyısındа аrtış оlduğu
оrtаyа kоnmuştur. Sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrınа іlіşkіn bu trеnd Türkіyе’dе
sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının bіlіnіrlіğіnіn vе sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrınа
vеrіlеn önеmіn аrttığını göstеrmеktеdіr. Türkіyе’dе 2005-2017 yıllаrı
аrаsındа tоplаm 120 kuruluş, 435 аdеt rаpоr yаyınlаmıştır (01.05.2019). Bu
rаpоrlаrın 363’ü GRІ rаpоrlаmа rеhbеrіnі tеmеl аlmıştır. Bu rаkаmlаrdаn
аnlаşılасаğı üzеrе yıllаr іtіbаrіylе yаyınlаnаn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının
sаyısının аrttığı vе hеr gеçеn gün sürdürülеbіlіrlіk аnlаyışının dаhа fаzlа
kuruluş tаrаfındаn dіkkаtе аlındığı görülmеktеdіr. Dоlаyısıylа Türkіyе’dе еn
çоk kullаnılаn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаmаsı çеrçеvеsі GRІ’ dır. 2005-2017
yıllаrı аrаsındа yаyımlаnmış оlаn GRІ rаpоrlаrının sеvіyеlеrі іnсеlеndіğіndе
hеm GRІ G3, hеm GRІ G3.1 hеm dе GRІ G4 rаpоrlаmа çеrçеvеsіnе görе
hаzırlаnmıştır.
İşlеtmеlеrіn sürdürülеbіlіrlіk rаpоru hаzırlаmа kılаvuzu оlаrаk GRІ’nın
tеrсіh еdіlmе sеbеplеrі tаrаfımızса söz kоnusu kılаvuzunun hеm çоk uluslu
şіrkеtlеrіn hеm dе küçük vе оrtа ölçеklі іşlеtmеlеrіn dе uygulаyаbіlесеğі bіr
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kılаvuz оlmаsı, fаrklı dіllеrе tеrсümе еdіlіp çоk ülkеdе kullаnılmış оlmаsı vе
kullаnımının kоlаy оlmаsıdır.
Sürdürülеbіlіrlіk
rаpоrlаrını
yаyınlаyаn
іşlеtmеlеrіn
vе
sürdürülеbіlіrlіk rаpоru sаyılаrının sеktörlеrе dаğılımı іnсеlеndіğіndе,
örnеklеmі оluşturаn 435 rаpоrunun 179’u іmаlаt sаnаyіі sеktöründе
fааlіyеttе bulunаn іşlеtmеlеrіn yаyınlаdığı rаpоru 147’sі mаlі kuruluşlаr
sеktöründеkі іşlеtmеlеrіn rаpоru оlduğu görülmüştür. Dіğеr sеktörlеrdе
fааlіyеttе bulunаn іşlеtmеlеrіn yаyınlаdığı sürdürülеbіlіrlіk rаpоrunun sаyısı
оldukçа sınırlıdır. Bu sаyılаrın аrtmаsı, sürdürülеbіlіrlіk kаvrаmının
önеmіnіn vе sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının іşlеtmеlеr аçısındаn fаydаlаrının
bіlіnіrlіlіğіnіn аrtmаsı іlе mümkün оlаbіlесеktіr.
Sürdürülеbіlіrlіk
rаpоrlаrınа
іlіşkіn
güvеnсе
dеnеtіmі,
sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrının іşlеtmеdеn bаğımsız üçünсü bіr tаrаfın
dоğrulаmаsının аlındığı hіzmеtlеrdіr. Sürdürülеbіlіrlіk rаpоrundаkі fіnаnsаl
оlmаyаn bіlgіlеrіn bіr uzmаn tаrаfındаn dоğrulаnmаsı vеyа kоntrоl еdіlmеsі
sоnuсundа güvеnсе rаpоru іlе sunulmаktаdır. Аrаştırmаmızdа sоn
zаmаnlаrdа güvеnсе dеnеtіmіndеn gеçеn sürdürülеbіlіrlіk rаpоrunun sаyısı
yıl gіttіkçе аrttığını bеlіrlеnmіştіr. Sürdürülеbіlіrlіk rаpоru 2009 yılındаn
іtіbаrеn güvеnсе dеnеtіmіndеn gеçmіştіr. 2009 yılındа sаdесе 1
sürdürülеbіlіrlіk rаpоr güvеnсе dеnеtіmіndеn gеçmіş іsе 2017 yılındа 14
rаpоr güvеnсе rаpоru іlе sunulmuştur. Аrаştırdığımız 435 sürdürülеbіlіrlіk
rаpоrunun 48’і güvеnсе dеnеtіmіndеn gеçmіştіr. Sürdürülеbіlіrlіr rаpоru
yаyınlаyаn іşlеtmеlеrіn sеktör bаzındа іnсеlеndіğіndе іsе еn çоk іmаlаt
sаnаyіі sеktöründеkі іşlеtmеlеrіn sürdürülеbіlіrlіk rаpоru güvеnсе
dеnеtіmіndеn gеçtіğі görülmеktеdіr. Güvеnсе bеyаnı іlе sunulаn 48 rаpоrun
31 (% 65) іmаlаt sаnаyіі, 10 (%20) ulаştırmа, hаbеrlеştіrmе, 6 (%12) mаlі
kuruluş vе 1 (%2) tісаrеt sеktöründе іşlеm görеn şіrkеtlеrе аіttır.
Gеlесеk çаlışmаlаrdа fаrklı sеktördе іşlеm görеn іşlеtmеlеrіn
yаyınlаdığı sürdürülеbіlіrlіk rаpоrlаrı іnсеlеnеbіlіr. Аyrıса sеktör bаzındа
kаrşılаştırmа yаpılаbіlіr vе böylесе hаngі sеktör sürdürülеbіlіrlіğе nе dеrесе
önеm vеrіldіğі bеlіrlеnеbіlіr.
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Abstract
This study explored speeches of four mainstream politicians who are
the heads of their parties. The researchers examined speeches of two
political parties, viz. PTI and PML-N. Imran Khan who is the Chairman of
Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) whose statements are mainly focused on
youth and Mian Mohammad Nawaz Sharif who is the Prime Minister of
Pakistan. The researchers analyzed Prime Minister’s speech that included
his success of three tenures. The researchers also analyzed speeches of other
politicians Javed Hashmi and Shah Mehmood at historical place Minar-ePakistan. The researchers have analyzed the speeches by use of Toulmin’s
Model which was introduced by Stephen Toulmin in Argumentation Theory.
The researchers have taken two argumentative aspects out of six ‘Claim’ and
‘Warrant’. The present research identified that politicians use these aspects
of arguments in pursuance of various dimensions. The study also disclosed
that the politicians use such language and discourse in order to win public
support, to access discursive and instrumental power.
Keywords: politics, language, argumentative, structures, speech.
1. Introduction
Arguments are logical thoughts and they are found everywhere around us
in discourse; such as speech, debate, conversation, chit-chat etc. According to
a general perception argument is an art of logic. There are different ways of
presenting an argument. Arguments can be presented in different words,
sentences and different syntactic structures. However, it is considered that an
argument is a term which is used to discuss the opposite views. It is set of
reasons, which is put forward to promote any achievement, supposition or
viewpoint. The main idea which an argument offers is meant to influence
listeners regarding speaker’s point of view. A good argument has a style which
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is not just yelling but having evidence and support to your expression that your
listener will find fascinating and satisfying. Hence an argument is the most
important variety which turns up into a convincing speech.
It is generally perceived that argumentation is meant for natural
understanding. It is an essential component for communication and persisted
in our societies for centuries. We can take benefit by use of argumentation to
convince others on something rather than forcing. Argumentation is a kind of
discourse which tells us the pros and cons of something. It can also be defined
as declaring assumptions by use of reality and justifications. Argumentation
can be stated as global and versatile review that collects conceptual input from
a broader range of pedagogical scenarios and tackles to rationalizing universal
suppositions and opinions. Many studies illustrate that argumentation has a
vast scope around the globe and it includes diversity of interests.
History reveals that politician is a kind of a person who actively chooses
politics as a job in order to engage in a political party as his profession. So a
politician handles his all political opinions in a very tricky way. He deals with
his profession skilful manner.
According to researchers, politics is actually defined as those political
actions which are conducted in a particular area of experience especially dealt
with particular point of views. Speeches play a vital role in our society.
According to some authors it is said that speech is usually a set of words in
which a speaker can transfer his ideas and thoughts to others. According to
perceptions in literary works, it is signified that Stephen Toulmin is a present
time orator and an English Philosopher. He accepts that a small amount of
arguments literally follow simple model of logic. He introduced a model of logic
which is associating the basic elements of arguments.
This research study revolves around the argumentation theory. According
to argumentation theory one can improve communication with genuine
convincing and accurate closure that is verified by sufficient argument.
Argumentation has existence a long time before the 19th century where
Aristotle’s logical theory is found first. Later Perelman worked on this theory.
Toulmin did work on this theory as well and developed it in order to explain
how argumentation occurs in the natural process of an everyday argument.
Argumentation theory is an essential part which is significant to the scholars,
philosophers and logicians. It comes under relational connection as it is
vocalized but can be tested to group and written communication as well.
2. Significance of the study
The main purpose of this research is to make people attentive according to
a particular sequence that they need to understand. They must know about the
actual sense of arguments. The current research might generate an alert about
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the misleading nature of language by use of two main elements of arguments in
four Pakistani political leaders’ speeches. Toulmin’s model is always helpful to
take notice how people argue either in effective manner or not capable of
performing efficiently. The Toulmin method is one of the best ways of analyzing
a text that we read and listen with focus to that delicate argument and in the
end it is also helpful in analyzing and improving the arguments we make by
ourselves.
3. Research Objectives
(i) To evaluate arguments of political leaders by use of ‘CLAIM’ as an aspect
of argument to attain power.
(ii) To evaluate arguments of political leaders by use of ‘WARRANT’ as an
aspect of argument to subjugate other politicians.
4.
Research Questions
(i) How do political leaders build up arguments by use of ‘claim’ as an
aspect of argument to attain power?
(ii) How do political leaders build up arguments by use of ‘warrant’ as an
aspect of argument to subjugate other politicians?
Stephen Toulmin is an orator and English Philosopher. He introduced
‘Argumentation theory’. He developed a model that assist in the evaluation of
arguments and comprehension of the logic along with aspects of
argumentation. The Toulmin model breaks the argument down into six parts: a)
claim, b) ground, c) warrant, d) backing, e) qualifier, f) rebuttal.
5. Literature Review
The area of present research is unique because it is specifically on
Pakistani political leaders’ speeches and it is all about analyzing the structure
of arguments, mainly the two ‘claim’ and ‘warrant’. The present research is
helpful for new researchers, for students, for teachers and specifically for the
public who are influenced by political speeches. The leaders of the future may
also gain guidance for successful communication in their careers. However
research is declaring the argumentative structure logically so that it becomes
easier to understand. From the understanding of structure of arguments,
speakers and listeners are going to know their strength and weakness. The
better one can understand the art of argumentation, the easier he/she can
reconcile the complications nearby.
The present research concentrates on the discourse which Pakistani
political leaders have used in the last few years in their speeches through
arguments. Discourse is a linguistic unit (van Dijk, 1996) which has two ways
one is positive that is challenging and the other is negative that is creating,
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which means discourse is used for promoting and resisting. Critical Discourse
Analysis (CDA) is a new way of thinking and analyzing. The people who are
engaged to CDA they have explicit understanding of society. Without language
there is no culture and society because CDA is very much aware and concerned
about society. As CDA does not address personal problems, it has certain
ideologies which can be emancipated. The link between discourse and society is
mediated. CDA focuses on power and dominance in society. There are certain
consequences of society and politics which are discussed in CDA such as
injustice, lack of opportunity, dominance, inequality, power abuse, gender
discrimination etc.
Power is the central idea in most critical works of discourse such as in
the present study. People exercise control over public discourse through power.
Social power is the ability which gives us control over society. With the help of
it we influence the minds and actions of people. In order to convince people, we
use discourse like media discourse, public discourse and we convince through
messages, news, speeches etc. Media is one of the sources of social power. As
we also know power is seldom absolute. There are two kinds of groups in
power, one group has the people who are less powerful and are called
dominated people’s group and other group has the people who are more
powerful and are called dominating people’s group. Powerful people have
passive control and active control over other people with certain kinds of
discourse. People usually learn new ideas through discourse. The dominated
view is given by media and there is no alternative of it (Wodak 1987). Context
gives power to discourse because out of context words are meaningless. Media
discourse is the most powerful discourse. It creates the difference between us
and them. Media discourse does not reflect reality. Media news is the product of
political, economic and cultural forces. Political discourse has its own
importance. Power and dominance are enacted, reproduced, perpetuated just
because of discourse given by their arguments.
There are researches which are connected by current research themes
although different in many aspects. A study has identified argumentative
patterns of discourse. The research is specifically describing arguments with
pragmatics argumentation which serves as a main point. However, the present
research is related to identifying argumentative patterns of discourse but it is
carrying through a specific phenomenon of arguments and it has no concern
with pragma-dialectics whereas the author Eemeren (2016) has described that
there are essential arguments of discourse which occur in the study of
argumentative figures. Researchers have solved queries which were based on
these questions due to which the identification of argumentative patterns
shows the chief platform in the evolution of pragma-dialects and actually what
includes in argumentative study.
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There is another area of research which has been focused to solve the illstructured problems with the help of Toulmin’s model. According to the
research, the model of argument was used in verbal official procedures. In
accordance with the findings, data and backing were tough to separate
occasionally and warrants were not declared naturally. However it is
anticipated that the picture of Toulmin model is not for problem-solving
process. Hence it has been finalized that problem-solving is a process which is
treated at a balanced platform and it is according to humanistic discourse
system. The present research has focused almost similar area but that is
different in the case that it analyzes specific field of discourse by using Toulmin
model (Voss, 2005).
A research has been conducted on measuring the concept of
argumentativeness and verbal aggressiveness whereas the present research is
different and it transfers the idea that how one can interpret the arguments
spoken by someone. Researchers claim that some aggressive behaviors are
worthy of being imitated and are productive while according to them the rest
are imitable character (Infante & Rancer, 2016).
A research on evaluation of arguments in instruction by use of practical
and theoretical directions has been conducted. The researchers talks about
production of learning supported by instructional processes. It includes valid
conclusions, decisions or solutions. These processes involve the evaluation of
information at hand and construction of knowledge. This study concludes that
evaluation of arguments not only depend upon critical thinking but on creative
thinking as well (Glassner, 2017).
A research paper was established on the linguistic features of American
Political Discourse. This paper critically analyzes features of linguistic
expressions by political speakers in 2012 in American Political Campaigns
which help in both figurative use of words and their constituent part of political
discourse (Niemczuk, 2017).
A research article critically examines textual data from press conferences
by taking the perspective of critical discourse analysis (CDA). Writer has
demonstrated the discourse of political parties that how politicians use the
diplomatic language in positive way in conferences (Bhatia, 2006). There is
another research which analyzes political speeches and the current issues in
language and society. Research has explained the critical mental analysis with
the help of CDA which is given in the aspect of long speech (Schaffner, 1997).
A research studies the methods of discourse which means scrutinizing
the use of language. This study carefully examines the use of language and
other non-linguistic systems of researches in various academic fields in specific
(Ainsworth, Another research gives a concept of semantic sequences, lexis, and
patterns which start with small words. Research claims about the elements
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that show clearly a collection in one assimilated types of text. Finally research
argues that semantic sequences are capable of being put to use especially for
depicting particular (Huntson, 2008).
6. Research Methodology
Methodological considerations contain the procedural structure adopted
to conduct the research. This research develops and put into elements of
‘Argumentation Theory’. In this section, researchers present the methodological
issues of the study and choice of research methodology. The research is
descriptive in nature. The data is collected from the prescribed speeches as per
the model adopted. The data for research is qualitative. Only two high official
politicians from the main stream and two other politicians have been selected
through purposive sampling.
The present research follows a certain pattern and studies different
arguments of political leaders’ speeches. Specifically, four Pakistani political
leaders’ speeches are taken as data of research that are related to Yom-ePakistan and they were made by the political leaders either on 23rd March or
around 23rd March. Though speeches are regarding Yom-e-Pakistan but still
leaders are talking on political methods. These political speeches are appended
below:
(a) Imran Khan Speech 10th March 2013 Pakistan Tehreek-e-Insaaf Jalsa
in Peshawar.
(b) Complete Speech of MianNawaz in Mansehra 25thMarch 2013.
(c) Javed Hashmi’s Full speech at Minar_e_Pakistan Lahore 23rd March
2013.
(d) Qureshi’s full speech at Minar_e_Pakistan Lahore – 23rd March 2013.
Research analyzes certain comments and sentences from the above
speeches in order to find out two aspects of arguments ‘claim’ and ‘warrant’.
8.Theoretical Framework
In this research the researchers apply two argumentation aspects on the
chunks of the Pakistani leaders’ speeches, those aspects are ‘claim’ and
‘warrant’ and they have a significant influence on Pakistani political speeches.
This research exhibits and points-out the abilities utilized within those different
phases of arguments which are showing through the following model:
Claim
Political Speeches’ Arguments
Warrant
Independent Variables
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8.1Claim
A claim states someone’s belief on a point asserted in the face of possible
instance of contradicting. A claim is a statement that you are asking the
other person to accept. This includes information you are asking them to
accept as true or actions you want them to accept and enact. Sometimes
it’s a blame you assert on someone.
8.2Warrant
A warrant conceives the data in the light of individual circumstance and
exhibits how it promotes the interest to your claim. When someone gives
justification to his belief it is warrant. Sometimes warrant can be given to
people with possible examples to believe someone’s assumption true.
9.Content Analysis
This research aims to analyze and evaluate arguments in the speeches
of Pakistani political leaders by use of ‘CLAIM’ and ‘WARRANT’ as aspects of
argument. Politicians use these aspects in their speeches to attain power
and subjugate other politicians generally. An argument is an important part
of any society. Through arguments one can solve many problems that can
cause a big loss for human beings. In terms of giving your argument in a
political speech, it is better to be clearer and more logical rather than yelling
during the debate or speech which does not sound rational. Without
argument we can’t convince anyone. You need to use your argumentative
skills properly while you are dealing with someone on any issue. If a
politician has really good argumentative skill then he can easily tackle his
audience and the public. On the other hand by giving proficient arguments
politicians can save their countries from a big loss. However leaders of the
countries solve their problems by producing convincing arguments.
The researchers have analyzed two aspects of arguments in this
research which are ‘Claim’ and ‘Warrant’ and are introduced by Toulmin.
According to the researchers’ understanding ‘claim’ is something which is
the essential part of any argument. Claim is kind of an argument which
states a sort of belief that is spoken by someone very confidently without
providing any verification. In political speeches, politicians use claim by
giving such information which they have drawn from personal testimony.
Researchers have found such claims in Pakistani political speeches which
leaders use to accuse other political parties without having any evidence.
While a ‘warrant’ appeals an authority for the belief. It gives justification
about the claim. Researchers have found such warrants in Pakistani political
speeches which leaders use to mislead the public. In this research the
analyzer tries to tell the people to be aware of argumentative discourse of
politicians which they use while producing arguments for speeches.
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Researchers have classified analysis into two categories. So, in first
portion the researchers have analyzed the ‘claims’ and in second the
‘warrants’ used by the different Pakistani politicians line by line.
9.1
`Claims in Political Speeches
In the first attempt, researchers have analyzed the speech of Imran
Khan who is The Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). He
delivered a speech on 10th march 2013 and used many claims in order to
divert the attention of public and to defeat notions of other parties. The
initial argument in Imran Khan’s speech is:
"سال کے بعد انہوں نے کو ئی لیڈر پیدا کیا ہے صرف بچے پیدا کیے ہیں۔۰۸"
“Have they produced any leader after eighty years except their
children?”
In this argument Imran Khan brings an accusation against government
parties. He declares that political parties have not designated any true leader
since Pakistan came into being. They just have produced children because
they have lack of vision. They have failed throughout. They have just played
with leadership since Pakistan originated. Although in this argument he
gives his opinion about other leaders without revealing any proof so it is a
‘Claim’.
He further elaborates his preceding argument by conveying another
‘Claim’ and that is:
"ایک پارٹی ایسی ہے کہ اگر آپ کے نام کے آخر میں شریف نہ لکھا ہو تو قیادت
"نہیں مل سکتی۔
“There is one party in which nobody can become a leader unless one
has Sharif as a surname.”
In this argument Imran Khan specifically accuses the current Prime
Minister of Pakistan named as Mian Muhammad Nawaz directly by
supposing a charge of misconduct on him. He says that Nawaz is such a
leader who does not give opportunity to his party members to rule the
country. `1They cannot own leadership unless and until they belong to
Sharif’s family.
Similarly, he provides another ‘Claim’ from an opposition party by
reinforcing his previous argument that is:
" نوجوان کا نام تھا بالول زرداری اسکا نام بدل دیا بالول بھٹو کیو نکہ بھٹو کے عالوہ قیادت کوئی
"نہیں کر سکتا۔
“There was a young man named Bilawal Zardari, his name has been
changed as Bilawal Bhutto because no one can own leadership except
Bhutto.”
In this argument he shows that leaders do not give opportunity to party
members to hold leadership. He indicates that there was a young man who
CONGRESS BOOK

June 10-14, 2019
155

Rome, ITALY

10th International Congress on Social
Sciences, China to Adriatic
belongs to Pakistan People’s Party named Bilawal Zardari and his name was
changed just because of feudalism. Party believes that no one can own
leadership except Bhuttos.
Later Imran Khan uses an argument that is:
" لیڈر ایسے نہیں بنتا ۔،"میں کہتا ہوں کہ اس پارٹی میں نئی قیادت اُوپر آئے
“I stress new leadership must come up in this party, leader can’t be
produced like this.”
He declares a ‘claim’ about leadership in this argument. He says that a
novice can never be a politician like the senior ones. One has to be diligent
and reasonable. Leader has an ideology and a leader should never be a
daunted man. He is arguing about a situation for a leader.
There is another ‘claim’ which researchers have found in Imran Khan’s
speech that is:
""آج میں کہہ رہا ہو ں آپکا مقابلہ کو ئی نہیں کر سکتا ۔
“I am saying this today that nobody can beat you.”
In this argument Imran Khan is communicating to his party workers
that nobody can beat you in elections. He is encouraging his party workers
through this argument.
Imran Khan states another ‘Claim’ in addition to what precedes that:
""الیکشن کروا کے آپ نے …مصیبت ڈال دی ہے ۔
“You have created troubles …by conducting elections.”
In this argument he challenges people that they have created troubles
for other political parties by conducting intra party elections. He wanted to
trigger a sense of victory in the minds of their party workers.
Imran Khan accuses again and again on leadership of other politicians
that they are not true leaders. Here in this argument:
"آج تک پاکستان میں حقیقی جمہوریت نہیں آئی تو اسکی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے
"لیڈروں کی ڈکٹیٹر شپ ہے ۔
“Democracy could not prevail in Pakistan till today and the biggest
reason for this flaw is the dictatorship of democratic leaders.”
Imran Khan raises a question in the minds of audience that why we do
not have true democracy in Pakistan today. He then answers it by claiming
another point that leaders have dictatorship over parties. Leaders take
control over their parties. They choose people by their own choice and they
give them opportunity to contest the election and when they win they
become courtiers of their leaders. Leaders then rule over them and order
them different tasks to do whatever they like to. Every kind of undemocratic
task is done for leaders. If someone rejects to do any task then he is
eliminated from the party. Imran Khan tries to highlight illegal deeds of
parties without furnishing any verification at that particular time; therefore,
it is a ‘claim’. Moreover, Imran Khan states another argument that is:
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" جو پاکستان میں کرپشن کی ہے ان ساری پارٹیز کے لیڈران نے اگر ان کی پارٹی میں جمہوریت ہو
"تی تو یہ کبھی نہ کر سکتے ۔
“The corruption has been done in Pakistan by the leaders of all these
parties. If they would have democracy they could never had committed so.”
Imran Khan believes that corruption prevails in Pakistan due to lack of
democracy within political parties. However, he does not provide ground for
this argument; therefore, it is a ‘Claim’.
Additionally, Imran Khan puts another ‘claim’ through this argument
that:
"" کرپشن اور ٹیکس کی چوری اس ملک کی تبا ہی کا سب سے بڑا سبب ہے ۔
“Corruption and tax evasion are the main reasons of destruction of this
country.”
He challenges that every year eight thousand billion rupees are stolen
from Pakistan. And most of corruption is done by the leaders of main stream
parties. Imran Khan accuses a charge of corruption on other political parties
in the absence of evidencewzzz.
Another argument Imran Khan raises that:
" یہ پہلی پا کستان کی پارٹی ہے ۔ جس کے لیڈروں نے اپنا اثاثےہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں ڈکلیر
"(کیا ہے ۔Declare)
“It is the first party of Pakistan whose leaders have declared their assets
and taxes.”
He assures that PTI has declared everything and this thing has not been
done by any other party before. It is clearly shown that it is a ‘claim’ because
he is blaming other parties without proving it with evidence.
Imran Khan once again objects on the leadership of politicians through
this argument that: ""کبھی خود غرض آدمی لیڈر نہیں بن سکتا ۔
“A selfish person can never become a leader.”
Imran Khan says a selfish person can never become a leader, who
deceives his country, makes money for himself, makes factories, makes
palaces out of country, makes Bilawal house in millions, hides himself from
public, protects himself with police army and so on. Here Imran Khan
continuously criticizing leaders and declaring blames over them however, he
does not have any indication to prove it true. Hence it is a ‘claim’.
Researchers illustrate claims from speech of Mian Nawaz who was a Prime
Minister of Pakistan at the time of this speech and leader of party Pakistan
Muslim League (N). He in the start of his speech addresses to people and
later starts claiming. An argument in his speech is that:
""دل کی بات کرتا ہوں میں جھوٹ مجھے بولنا نہیں آتا ۔
“I speak out from heart. I don’t know how to tell a lie.”
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In this argument he claims without furnishing any proof that whatever
he talks contain facts and feeling of his heart. Nawaz here tries to create an
innocent image in the minds of public about his personality. He claims that
he never tells a lie and he fulfilled all his commitments.
Nawaz creates another argument that: ""ہر جگہ پر تبدیلی لے کر آئے۔
“We brought change everywhere.”
In this argument Nawaz tries to recall the deeds which he has done for
the nation. He illustrates that he brought changes in Pakistan everywhere
without producing an evedence that it is a fact. Therefore, it is taken as a
‘claim’.
Later after few minutes of speaking, Nawaz through another argument
seeks to recall in the minds of people about his job for country Pakistan
during his tenure of authority and that is:
""ان دونوں سالوں میں دیکھو نواز شریف نے اﷲکے فضل و کرم سے کیاکچھ کر دیا ہے ۔
“What has Nawaz Sharif done in the last two years by the grace of
Allah?”
He claims that he made motorway in Pakistan, made Pakistan an
atomic power, made roads in Mansehra and he declares that he boosted the
economy of Pakistan with such a program that Prime Minister of Hindustan
came to him for consultation. All these arguments in speech are without any
assertion. Therefore, they also stand as a claim.
Here is another Pakistani politician named Javed Hashmi who is
currently supporting PML (N). However the speech which the researchers
have chosen is referred to the time when he was president of PTI. He in his
arguments addresses more warrants than claims. Anyhow researchers have
found only two claims in his speech and the first one is:
""اندازے لگائے جا رہے تھے جس وقت عمران نے پارٹی الیکشن کی بات کی ۔
“People have been forecasting when Imran talked about party elections.”
He strengthens Imran Khan in this argument in front of public that
when Imran Khan made party election then people argued on him by
different taunts, but Imran Khan proved them wrong. In this specific
argument Hashmi verifies Imran Khan’s strength through verbal expression
only because he does not provide any evidence for it. Therefore, it is denoted
as ‘claim’.
Furthermore, Hashmi represents another ‘claim’ through this argument
that:
" کو نہیں بھولے ۔۰۴۹۸  مارچ۳۲ "اس طرح ہم
“So, we have not forgotten 23rd March.”
He claims about the people whom he is addressing that they did not
forget the history of 23rd march 1940. He says that history of Pakistan has
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taken a new dimension. Here he asserts a claim but does not provide any
evidence for support of this argument.
Now, researchers are going to analyze claims from speech of Qureshi,
who supports PTI. His first ‘claim’ has been reflected through following
argument:
""آج پاکستان جاگ اٹھا ہے ۔تے الہوری بول پیا الے ۔
“Pakistan has woken today and Lahori has spoken out.”
In this argument he claims about Pakistan that Pakistan has awoken
and people have decided and have announced to have a new Pakistan as
well. Qureshi declares his point of view without producing any confirmation
or evedence. Therefore, it is a ‘claim’.
Another argument which depicts a ‘claim’ follows:
" پیپلزپارٹی نے مجھے وزارت دی ۔ ن لیگ نے پیش کش کی ۔ عمران خان نے مجھے دعوت دی
"۔
“People’s party gave me ministry. Noon-League offered me. Imran Khan
invited me.”
Through this argument he tells about the opportunities which were
offered to him. He tells without any note of verification. He claims that he
was confused what to do. PPP gave him the appointment of a Minister, NoonLeague offered him and Imran Khan invited him. It is a ‘claim’ because he
did not furnish any evidence or verification.
Further he preceded his previous claim by these arguments which are
as follows:
میں نے فیصلہ کیا ہے میں نے روایتی سیاست کو دفن کرنا ہے، …"میں نے اپنے لیے سیا ست کی
عمران تمہارے ساتھ چلنا ہے ۔مجھے لوگوں نے کہا شاہ محمود تو نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی
غلطی کی ہے تحریک انصاف کی شمولیت ۔ارے! یہ تو ٹانگے کی سواریاں ہیں کو ئی سیاسی جماعت نہیں
"۔
“I did politics for myself. I decided that I have to bury this traditional
politics. I have to stand by Imran. People said to me Shah Mehmood, you
committed the biggest mistake of your life by joining Tehreek-e-Insaf which
is like the riders of a Tanga not a political party. ”
He claims that Allah has blessed him with high status, dignity,
authority and competence of administration. Then he refers to his decision
which he took to support Imran Khan then he further informs to public that
people raised questions on his decision and started blaming him by saying
that Qureshi your committed the biggest mistake by joining Imran Khan’s
party. People started commenting on Imran Khan’s party that it is not a
political party and it is like a ride of a cart. In this specific argument people
were accusing PTI without having any proof therefore; it was a ‘claim’ and
Qureshi also does not provide any evidence for this argument therefore, it is
also a claim.
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Qureshi professes that leaders like us do not tell lies to public. He
utters these arguments:
"ہم تم سے جھوٹ بو لنے نہیں آئے ۔ …ملک دشواریوں میں جکڑا ہو ا ہے …قیادت دیانت دار ہو تو یہ نا
"… ممکن نہیں ہے
“We don’t come here to tell a lie… Country has shackled into
hardships… It is not impossible if leadership is honest.”
He says we do not deceive people. The condition of Pakistan is worse
and Pakistan is facing many problems. Nepotism is on rise in Pakistan.
Poverty is crossing the limits in Pakistan. People are selling their kidneys to
make both ends meet. Similarly youngsters are upset because of
unemployment and many more issues are discussed by Qureshi. He refers to
different issues of Pakistan and claims that these can be solved if someone
takes a strong decision to solve these problems. He claims that if leadership
is honest then it is possible to create a positive change in Pakistan. And
claims that only “Tehreek-e-Insaf’ has the potential to resolve these issues.
He declares a clear-cut ‘claim’ through distinct arguments in this point of
view but does not certify it with evidence.
Qureshi continuously maintains his arguments about Imran Khan
that:
""میں قوم کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔
“I want to give something to nation.”
He claims that Imran Khan is the best leader who has solved many
issues of Pakistan and has achieved many goals for Pakistan. He continues
to produce arguments in favor of Imran Khan. He claims that Imran Khan is
a true and an honest leader who can die for his country. He says that Imran
Khan does not need any dignity, money and respect because he already
owns all these things. Imran Khan wants to sacrifice all these things for
country. Qureshi has just presented a long list of Imran Khan’s efforts after
and before this argument. But Qureshi does not refer to any proof or
evidence therefore, it is a ‘claim’.
9.2.
Warrants in Political Speeches
Imran Khan warrants an argument that is:
""اگر آپ نے میرے بچوں کو ووٹ دے کے لیڈر بنا دیا تو میں تحریک انصاف ہی چھوڑ جا ٔو ں گا ۔
“If you make my children a leader through votes then I would leave
Tehreek-e-Insaf.”
He emphasizes the difference between suggested fact and truth. He now
gives justification for his belief by supposing that if public give vote to my
children and make them leader then he would leave his party Tehreek-eInsaf. It is a straightforward ‘warrant’ because Imran Khan gives an evidence
of authorization here.
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Further, Imran Khan delivers an argument that is:
 پیپلز پارٹی کے وہ نوجوان ہیں جو پوچھیں،  کےANP"یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیکو اب یہ ن لیگ کے
"گے کہ جناب ہم کیوں نہیں لیڈر بن سکتے ۔
“It is a family limited company, now youngsters of Noon-League, ANP
and of people’s party who would ask that Sir! Why can’t we become leaders?”
In this argument Imran Khan suggests questions which can be raised
by the workers of PML (N), ANP and PPP. He tells that questions would be
asked by people that why cannot we become leader, why their children are
enjoying a wealthy life, why from the last 25 years, same faces are in
leadership and why cannot we rise up and reach to that level. Imran Khan
through this argument attempts to develop a sense of powerful ruling
therefore, it is a ‘warrant’.
Later Imran Khan raises a question on disaster of country through this
argument that:
"" کرپشن اور ٹیکس کی چوری اس ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے ۔
“Corruption and tax avoidance are the major causes of country’s
destruction.”
He furnishes a declaration that corruption and tax avoidance are the
major causes of destruction of our country nevertheless, it is a ‘warrant’.
Moreover, Imran Khan gives formal assurance through this argument:
"آپ کی پارٹی تحریک انصاف اپنے سارے لیڈروں کا احتساب کرےگی ۔ یہ کبھی کسی پارٹی نے پہلے نہیں
" کیا ۔
“Your party Tehreek-e-Insaf would make all his leaders accountable.
Any other party has never done this before.”
He confirms that party Tehreek-e-Insaf would ensure accountability of
all leaders. He gives justification to his point that our party would declare
everything in front of you because you are leaders of your future. We don’t
ditch you like other politicians. These arguments of Imran Khan fall under
the category of ‘warrants’.
Although in this argument:
""کبھی ایمان واال آدمی بزدل نہیں ہوتا۔
“A man with belief can never be a coward.”
Imran Khan tries to create a real picture of other politicians by saying
that a faithful man can never be a coward man. It is brief but well defined
‘warrant’.
In an argument:
""لیڈر وہ بنتا ہے جو اپنے لیے نہیں عوام کے لیے کام کرتا ہے ۔
“Only that one becomes a leader who does not work for himself but for
his general masses.”
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Imran Khan says a leader is the one who does effort for public. He can
never be a selfish man. He justifies that a leader should work for public not
for himself however, it is a ‘warrant’.
Argument has been spoken by Imran Khan, that is:
""ہم اپنے نبیﷺ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں ۔
“We are ready to sacrifice our lives for our Prophet (PBUH).”
He justifies here that we are literally ready to sacrifice our lives for our
dear Prophet (PBUH). Our prophet came to this world for us, He did hard
work and face difficulties for ourselves that is why we are ready to die for
Him. Here in this argument it is clearly shown that it is a warrant.
He further affirms through this argument:
""جھوٹے آدمی کو کو ئی لیڈر نہیں ما نتا ۔
“Nobody accepts a liar as a leader.”
Imran Khan declares that nobody considers a leader to the one who
tells lies. He openly gives two instructions to be a good leader: if you want to
be a leader you should control your fear and selfishness. Finally he suggests
that leader always speaks truth. However it’s a warrant.
Imran Khan gives another justification by addressing to Asad Qaiser
and president of PTI. He says congratulations to them for having elections
and taking part in it through this argument:
""لیکن جب الیکشن ہو گیا …آپ دونوں مل کے تحریک انصاف کو جیتا ئیں گے۔
“But when (party) elections are over… you both would get Tehreek-eInsaf win (in general elections).”
He sustains in above argument that when elections would be done then
you people would be united and would make decisions together. Tehreek-eInsaf would achieve by you efforts. He gives something reliable so it is
‘warrant’.
Then Imran Khan passes a bunch of arguments to justify the claims in
which he allures the audience these are:
" مارچ کا فیصلہ ہو گا ۔۳۲"
rd
“It would be decided on 23 March.”
He guarantees that madness and ideology would win on 23rd march
2013 rather than other political parties and their illegal money. Therefore, it
is a ‘warrant’.
Imran Khan gives another warrant that:
"" اپنے قبائلی عالقے کے دہشت گردی کا حل صرف ایک جما عت کے پاس ہے ۔
“Only one party has the solution of terrorism in tribal areas”.
He justifies that only one party can solve the problems of terrorism in
tribal regions and that party is Tehreek-e-Insaf. And our party would find its
political solution.
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The speech Nawaz Sharif justifies his different beliefs. In the beginning
of his speech he delivers few arguments in which he assures to people that
he would get chance then he would make new roads on new directions and
warrants that:
""اﷲ نے اگر انتخابات میں موقع دیا ہم سارے معامالت پاکستان کے ساتھ حل کرنا چا ہتے ہیں ۔
“If Allah grants chance in next elections …We want to resolve all issues
of Pakistan.”
He assures people of Mansehra that if you give vote to him and would
make him win then he would do this as his first priority. He mentions
different names of roads which he would make. He further assures that we
would do financial blast this time and you have to give vote to Quaid-e-Azam
not to Prime Minister. He implies that you would see soon that he would
solve all the problems of Pakistan including Kashmir issue. He says that he
will make Pakistan a land of peace. He satisfies public with his arguments
here. These all arguments represent a ‘warrant’.
Javed Hashmi declares that his speech can be remembered till
centuries through this argument:
""یہ دن کبھی تاریخ نہیں بھولے گی۔
“History would never forget this day.”
He justifies that his speech would stay in minds of people for a long
period of time. He says that the shadow of this Minar-e-Pakistan and
assembly of Lahore would stay in hearts till centuries. It assures a ‘warrant’.
Later he precedes his previous warrant and reassures that:
""یہ پاکستان سے غربت کو مٹا ئے گی ۔
“It would eradicate poverty from Pakistan.”
He declares that it would eradicate poverty from Pakistan. It would
remove darkness and a new sun would rise. He assures his argument
therefore, it is a ‘warrant’
Afterwards he freely transfers his possession to people about his beliefs.
He addresses to people and tells them that:
""میدان لگے گا اورمیں تقریر کروں گا ۔آج دل کی بات کروں گا ۔
“A field would be prepared and I would make a speech. I would speak
out of my heart today.”
He tells he would convey what so ever is in his heart because the
ground is going to full from Karachi to Khyber soon. He would carry on his
speech. He gives a variety of ‘warrant’ in this argument. Later he justifies his
claim through this argument that:
""آج دیکھو سیاسی پنڈتوں دیکھو ۔
“Look! Today political pundits look today.”
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He assures to people who accused Imran Khan for his dignity. He
addresses that you people cannot see what he is observing today. Not only
Tehreek-e-Insaf has come into being but also the overwhelming flow of
public is in front of him.
In upcoming arguments Qureshi raises questions and later produces
few arguments which tell achievements like:
" کون بنائے گا پاکستان ؟…کون بچائے گا ؟… میں پاکستان کے مستقبل کی جنگ میں پاکستان کی
" بقا ء کی جنگ لڑنے نکال ہوں ۔ عمران نے کہا تھا
“Who will build Pakistan?... Who will safeguard it...I have come out to
fight for the future of Pakistan and for the war of Pakistan’s survival.”
He tries to justify the achievements of Imran Khan through these
questions. He establishes that Imran Khan would make new Pakistan and he
would save Pakistan. Imran Khan would win the fight of Pakistan. Qureshi
says that Imran Khan did not come out in elections for acquisition of power
and dominance. Qureshi reassures that Imran Khan wants to fight for the
future and survival of Pakistan.
In the end of his speech, Qureshi justifies the claims which are
addressed by politicians to Imran Khan:
""جماعتی الیکشن سے جماعت ٹوٹ جا ئے گی۔
“Party would break up due to party elections.”
In this argument Qureshi reveals that opposition party leaders imply
many warrants about Imran Khan to discourage him. These politicians
justify that from party elections party and hearts of people of the party would
break and they would suffer from a kind of Diaspora and party would be
dispersed. Basically leaders try to assure Imran Khan that it is his political
immaturity, therefore he should not allow party elections. However, these
justifications fall under the category of ‘warrant’.
10.
Conclusion and Recommendations
The analysis explores that Pakistani politicians do use figures of
arguments ‘Claim’ and ‘Warrant’. The main concern of this research is to
establish the basis for developing a new approach to Pakistani political
discourse analysis. The researchers disclose that the goal of politicians
behind using these aspects in speech is that they want to acquire and secure
their government and power. Especially for this purpose politicians use
‘warrant’ and ‘claim’ in speeches to bring other politicians under stress. The
researchers highlight political actions in speeches of Pakistani politicians by
analyzing their arguments. Hence the researchers conclude that power is the
central idea of political discourses because if it is denied then they have no
access. Researchers find out that these speeches of Pakistani political
leaders are Pakistan oriented and they all are interested to resolve the issues
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of public in general, which is a good sign for the whole Pakistan. Last but
not the least, this study would help the readers to understand the political
speeches in the right context and avoid possible confusions which might be
dangerous for the individual and national interests at large.
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THE PROFILE AND SPATIAL PREFERRENCES OF TOURISTS
TRAVELING ABROAD FROM TURKEY
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Mustafa YAKAR
Kadir TEMURÇİN
Süleyman Demirel University
ABSTRACT
Although Turkey welcomes millions of people every year from different
countries, the number of trips from Turkey to different countries in the world
has increased steadily as well. However, sufficient interest in traveling
abroad from Turkey has not been manifested in the academic area. The
number of trips made abroad since the 1970s to the present day displays an
increasing trend in Turkey. In addition to the low number of studies
compared to the number in developed countries regarding both the change
in the quality as well as the increase in the quantity of traveling, the number
of limited studies on this subject constitutes the main motivation of this
study.
In addition to manifesting the social, political and economic dimension
of tourism, this study has been carried out to manifest the spatial
distribution of traveling abroad from Turkey, the development process, the
direction of tourism activity and demonstrate the comparison of temporal
changes. The statistical data of this study, which covers the period between
1970 and 2017, were obtained from the Ministry of Culture and Tourism and
TURKSTAT.
The tourism sector which is affected very quickly and significantly
from economic and political instabilities has displayed a fluctuating course
due to economic and political negativities generated by internal and external
dynamics such as the military coup in 1980 and the following political
problems, the Gulf crisis in 1991, the economic crises in 1994, 2001 and
2008, the political instability in 1999, the crisis in Asia, terror incidents and
the coup attempt in 2016. The number of citizens who went abroad in the
1960s increased rapidly from 20-30 thousand to more than 500 thousand in
the 1970s. In the mid-1990s, the number was more than 2 million and was
close to 9 million in 2017. In addition, the ratio of those traveling abroad in
the total population tends to increase continuously. In the 1970s,
approximately one person out of a hundred people went abroad and in 2017
this number was ten out of every hundred people. In addition to the
quantitative change of travel abroad, there is a change in quality. Although
slight decreases incurred in traveling abroad for “Tour, entertainment, sports
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and cultural activity’ purposes until 2010, a steady increase has incurred as
of 2010. While an increase in traveling for ‘faith’, decrease in traveling for
‘treatment and shopping’ has incurred. The spatial appearance of travel
abroad has also changed. In the 1970s, due to kinship and neighborly
relations, countries such as Germany, France, Holland Bulgaria, Iran, Iraq
and Syria were preferred. According to the data for 2017, the countries
preferred as destinations by citizens are Georgia, Greece, Bulgaria, Germany
and Italy. These choices are influenced by spatial proximity, political,
economic and kinship relations.
Key Words: Turkey, Tourism Geographies, Mobility, Tourism Places.
TÜRKİYE’DEN YURTDIŞINA SEYAHAT EDEN TURİSTLERİN PROFİLİ
VE MEKÂNSAL TERCİHLERİ
ÖZET
Küresel boyutta önemli bir turizm ülkesi olan Türkiye, 2017 yılında 37
milyonun üzerinde turist ağırlayarak dünyanın en çok turist çeken sekizinci
ülkesi olmuştur. Türkiye, her yıl farklı ülkelerden milyonlarca kişiyi
ağırlamakla birlikte Türkiye’den de her yıl farklı ülkelere olan seyahatlerin
gittikçe arttığı görülmektedir. Ancak akademik alanda Türkiye’den yurt
dışına yapılan seyahatlere yeterli ilgi gösterilmemektedir. Türkiye’de 1970'li
yıllardan günümüze yurt dışına yapılan seyahatlerin sayısı hızla artma
eğilimindedir. Ulaşılan sayının gelişmiş ülkelere oranla düşük olmasının
yanında seyahatlerin hem niteliğindeki değişim hem de niceliğinde meydana
gelen artış ve konuya yönelik çalışmaların sınırlı olması bu çalışmanın temel
motivasyonunu oluşturmaktadır.
Bu çalışma, turizmin sosyal, siyasi ve ekonomik boyutunun yanında,
mekânsal boyutunu ortaya koymak amacıyla Türkiye’den yurt dışına yapılan
seyahatlerin mekânsal dağılımını, gelişim sürecini, turizm hareketliliğinin
yönünü, değişimin zamansal olarak karşılaştırmasını ortaya koymak
amacıyla hazırlanmıştır. 1970-2017 yılları arasını kapsayan bu çalışmanın
istatistikî verileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜİK’den elde edilmiştir.
Verilerin zamansal ve mekânsal analizi ArcGIS 10.5 programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
Ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklardan çok çabuk ve önemli düzeyde
etkilenen turizm sektörünü; 1980 yılı askeri darbe ve sonrasındaki siyasi
sorunlar, 1991 yılında yaşanan Körfez Savaşı, 1994, 2001 ve 2008 yılındaki
ekonomik kriz, 1999’daki siyasi istikrarsızlıklar, Asya krizi, terör olayları,
2016’daki darbe girişimi gibi iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan ekonomik
ve politik olumsuzluklar, yurt dışına seyahatlerin inişli çıkışlı seyrine neden
olmuştur. 1970’li yıllardan günümüze Türkiye’den yurt dışına çıkan
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vatandaşların sayısı iniş çıkışlı bir eğilim göstermiş olmakla birlikte genel
olarak artma yönündedir. 1960’lı yıllarda 20-30 bin civarında olan yurt
dışına çıkan vatandaş sayısı 1970’lerde hızlı bir artışla 500 binin üzerine
çıkmıştır. 1990’lı yılların ortalarında 2 milyonu aşan sayı, 2017 yılına
gelindiğinde 9 milyon seviyesine yaklaşmıştır. Ayrıca yurt dışına seyahat
edenlerin toplam nüfusa oranı da sürekli artma eğilimindedir. 1970’li
yıllarda yaklaşık yüz kişiden bir kişi yurt dışına çıkarken 2017 yılında bu
sayı her yüz kişiden on kişi olmuştur. Yurt dışına seyahatlerin niceliksel
değişiminin yanında niteliğinde de değişimin olduğu görülmektedir. “Gezi,
eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” amaçlı yurt dışına çıkışlar 2010 yılına
kadar küçük düşüşler gösterse de 2010 yılından itibaren sürekli bir artış
göstermektedir. “Dini” amaçlı seyahatlerde artış yaşanırken “tedavi ve
alışveriş” amaçlı seyahatlerde azalmalar meydana gelmiştir. Yurt dışına
yapılan seyahatlerin mekânsal görünümü de değişmiştir. 1970’li yıllarda
akrabalık ve komşuluk ilişkilerinden dolayı Almanya, Fransa, Hollanda
Bulgaristan, İran, Irak ve Suriye gibi ülkeleri tercih ettikleri görülmektedir.
2017 yılı verilerine göre, yurt dışına çıkan vatandaşların tercih ettiği ülkeler
Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdir. Bu
tercihlerinde mekânsal yakınlığın, politik, ekonomik ve akrabalık ilişkilerinin
etkili olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Turizm Coğrafyaları, Mobilite, Turizm
Mekânları.
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MIGRATION OF THE ELDERLY (65+) IN TURKEY: PROFILE,
MOTIVATION, PATTERN
Mustafa YAKAR
Kadir TEMURÇİN
İsmail KERVANKIRAN
Süleyman Demirel University
Abstarct
The age distribution of domestic migrants has started to be influenced
by the demographic transition as well as the ageing of the population in
Turkey. While the ratio of young migrants decreases, the ratio of middle aged
and elderly migrants is displaying an increasing trend. This reflection of the
changes in the population pyramid due to ageing in Turkey has not been
adequately explored in internal migration related literature.
This study, along with the aging of the population in Turkey is to
determine the position of the elderly in terms of migration between provinces
as well as the migrant profile and focus on uncovering the motivations and
patterns of migration. In other words, the study aims to look closely at the
distribution of inter-province migration by age and to draw attention to the
migration of the elderly within the age groups of migrants.
The data that is used to manifest the distribution of inter-province
migration by age groups in this study has been obtained from the 1990 and
2000 Population Census and ADNKS (Address based Population
Registration System). The demographic characteristics of migrants, reasons
of migration and spatial patterns of migrants by provinces will be defined
descriptively with graphs and maps.
While the ratio of young migrants aged 0-14 decreased in interprovince migration in Turkey after 1990, the ratio of the elderly over 50
years of age started to increase. In fact, the proportion of elderly (65+)
migrants exceeded 2% of the total elderly population in the distribution of
age groups, and 5% of the total migrants. When we look at the reasons of
elderly migrations, it is evident that migration as a result of economic
reasons such as job search-finding, appointment and assignment are less
important because the incumbents are past the working age while
migration because of family members is more prominent. Since the
superiority of women among the elderly population compared to men is
reflected in migrants, it can be said that the feminizing of migration is also
valid to the migration of the elderly. A review of the migration of the elderly
shows that the young elderly migrate more while the migration of the
middle-aged and advanced elderly decreases rapidly. It is striking that
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although the married elderly form the largest group among elderly migrants
according to marital status, elderly widows form the largest group
according to gender.
Several types can be distinguished in the type and pattern of elderly
migration and mobility among provinces. Two types are definitive
migrations and cyclical movement indicators during the year. Three types
can be distinguished in the spatial distribution, namely, return to the
provinces of origin from which migration has taken place to metropolitan
cities such as Istanbul and Ankara, as well as migration to tourism centers
on the Aegean and Mediterranean coasts after retirement and especially
going and coming from provinces in the vicinity of migrant sending
metropolises such as Istanbul.
The ageing trend of the population that has become increasingly
visible as a result of the demographic transition undergone in Turkey has
started to be reflected in migration as well as in all areas. The migrations
of the elderly, which are also influential in the spatial distribution of the
elderly population, constitute a separate migrant population with their
characteristic features and patterns. In the future, the impact of ageing
shall become more pronounced in the social, economic, political etc. areas
in Turkey, the visibility of the elderly will increase gradually among internal
migrants and reference will be made to the elderly movement.
Key Words: Elderly Population, Migration Of Elderly, Turkey.
TÜRKİYE’DE YAŞLI (65+) GÖÇLERİ: PROFİL, MOTİVASYON, PATERN
ÖZET
Türkiye’nin geçirdiği demografik geçişle birlikte nüfusun giderek
yaşlanmasına da bağlı olarak ülke içinde göç edenlerin yaş dağılımı bundan
etkilenmeye başlamıştır. Genç yaşta göçe katılanların payı azalırken orta ve
üzeri yaşlarda göç edenlerin payının artma eğilimindedir. Yaşlanmaya bağlı
olarak nüfus piramidindeki değişimin göçteki bu yansıması, Türkiye’de iç
göçler literatüründe yeterince araştırılmış değildir.
Bu araştırma, Türkiye’de nüfusun yaşlanmasıyla birlikte yaşlıların iller
arası göçlerdeki yerini belirlemeye yönelik olup, göçmen profili, göç
motivasyonları ve paterninin ortaya çıkarılmasına odaklanmaktadır. Başka
bir ifadeyle, iller arası göçleri yaşa göre dağılımına yakından bakmayı ve
göç edenlerin yaş grupları içerisinde yaşlı göçlerine dikkat çekmeyi
amaçlamaktadır.
Araştırmada, 1990 ve 2000 Genel Nüfus Sayımları ile ADNKS’den elde
edilen dönemler itibariyle illerarası göçlerin yaş gruplarına göre dağılımı
verileri kullanılacaktır. Göç edenlerin demografik özellikleri, göç nedenleri
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ve illere göre yaşlı göçlerinin mekansal örüntüsü grafik ve haritalarla
betimsel olarak tanımlanacaktır.
Türkiye’de
illerarası
göçlerde
1990
sonrasında
0-14
yaş
grubundakilerin göç eden gençlerin oranı azalırken, 50 yaşından itibaren
olan yaşlıların payı artmaya başlamıştır. Nitekim, yaş gruplarına göre
dağılımında yaşlı (65+) göçlerinin oranı toplam yaşlı nüfusun %2’sini,
toplam göçler içerisinde ise % 5’ini geçmiştir. Yaşlı göçlerinin nedenlerine
baktığımızda, çalışma çağını geçmiş olmalarından dolayı iş arama-bulma,
tayin ve atanma gibi ekonomik nedenli göçler çok daha geri sıralarda
kalırken, aile fertlerine bağlı göçler daha belirgindir. Kadınların erkeklere
göre yaşlı nüfustaki üstünlüğü göçlere de yansıdığından göçün
kadınlaşmasının yaşlı göçleri için de sözkonusu olduğu söylenebilir. Yaşlı
göçlerini yaşlılık kategorilerine göre baktığımızda genç yaşlılar daha fazla
katılırken, orta yaşlılar ve ileri yaşlılara doğru göçe katılma hızla
azalmaktadır. Medeni duruma göre evli yaşlılar en büyük grubu
oluşturmakla birlikte cinsiyete göre kadın yaşlı göçmenler içerisinde eşi
ölmüş olanların en büyük grubu oluşturdukları dikkati çekmektedir.
İller arası yaşlı göç ve hareketliliğinin türü ve paterninde birkaç tür
ayırt edilebilinir. Kesin göçler ile yıl içindeki döngüsel devinim gösterenler
olarak iki türden bahsedilebilir. Mekansal dağılımında ise, İstanbul ve
Ankara gibi metropollerden bu illerin göç aldığı kaynak sahalara geri
dönüşler, yine bu iller başta olmak üzere Ege ve Akdeniz kıyısındaki turizm
merkezlerine emekli göçleri ile özellikle İstanbul başta olmak üzere göç
veren metropollerin yakın çevresindeki illere gidiş ve dönüşler olmak üzere
3 tipe ayırmak mümkündür.
Türkiye’nin geçirdiği demografik geçişin sonucunda giderek görünür
hale gelen nüfusun yaşlanma eğilimi her alanda kendini gösterdiği gibi
göçlere de yansımaya başlamıştır. Yaşlı nüfusun mekansal dağılımında da
etkili olan yaşlı göçleri, kendi karakteristik özellikleri ve örüntüsüyle ayrı
bir göçmen kitlesini oluşturmaktadır. Gelcekte, yaşlanmanın Türkiye’de
toplumsal, ekonomik, siyasal vb. tüm alanlarda etkisi daha belirginleşmeye
başlayacağı gibi iç göçler içerisinde de yaşlıların görünürlüğü de giderek
artacak ve yaşlı hareketliliğinden bahsedilmeye başlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı Nüfus, Yaşlı Göçleri, Türkiye.
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FINANCIAL PERFORFORMAS ANALYSIS OF UNIVERSITY HOSPITALS BY
DEA AND TOPSIS METHOD
Assoc. Prof. Dr. Vahit YİĞİT
Süleyman Demirel University
Abstract
University hospitals perform important functions such as health
service delivery, education, application and research. However, due to costrestrictive health policies applied to university hospitals, significant changes
have occurred in financial performance of university hospitals.
The aim of this study is to determine the financial performance of
Turkey in the university hospital. In the study, financial performance
analysis was performed by using Data Envelopment Analysis method by
using the financial indicators obtained from the financial statements of 43
university hospitals. According to DEA, DEA Super Activity and TOPSIS
methods were used to rank university hospitals with relative efficacy levels.
In the research, the whole sample was reached. As a result of the inputfocused weight-limiting DEA method, 5 hospitals were efficient, and 38
hospitals were found to be inefficient. The average efficiency score of the
hospitals was determined as 56.6% according to CCR analysis and 63.8%
according to BCC. The most important reason for low financial performance
of university hospitals is that health services prices have not increased for
nearly twelve years.
Keywords: Hospital, Performance, Efficiency
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN VZA VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL
PERFORFORMAS ANALİZİ
Özet
Üniversite hastaneleri sağlık hizmeti sunumu, eğitim, uygulama ve
araştırma gibi önemli fonksiyonları icra etmektedir. Ancak son yıllarda
üniversite hastanelerine uygulanan maliyet kısıtlayıcı sağlık politikaları
nedeni ile üniversite hastanelerinin finansal performansında önemli
değişimler meydana gelmiştir.
Bu araştırmanın amacı Türkiyede üniversite hastanelerinin finansal
performanslarının tespit edilmesidir. Araştırmada finansal performans
analizi, 43 üniversite hastanesinin mali tablolarından elde edilen finansal
göstergeleri kullanılarak Veri Zarflama Analizi yöntemi ile yapılmıştır. VZA’ye
göre nisbi etkinlik düzeyleri belirlenen üniversite hastanelerini kendi
aralarında sıralamak için VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS yöntemleri
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kullanılmıştır. Araştırmada örneklem çekilmemiş evrenin tamamına
ulaşılmıştır. Yapılan girdi odaklı ağırlık kısıtlamasız VZA yöntemi sonucunda
5 hastane verimli iken 38 hastane verimsiz olduğu tespit edilmiştir.
Hastanelerin ortalama etkinlik skoru CCR analizine göre % 56,6, BCC göre
ise % 63,8 olarak saptanmıştır. Üniversite hastanelerinin finansal
performanslarının düşük olmasında en önemli nedenin yaklaşık on iki yıldır
sağlık hizmeti fiyatlarının artmamasından kaynaklandığını ifade edebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Hastane, Performans, Verimlilik
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MULTICULTURAL VALUES IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF
EDUCATION
Firuza Rashova
Azerbaijan Republic, Baku, Koroglu Karimov st. 822/23
Azerbaijan Tourism and Menecment University
Abstract
The influence of world political, economic, social, educational and
cultural processes accelerates the mutual influence and interaction of
countries and peoples. The role of education in the era of globalization of
politics, economics and culture is also important. In the process of
globalization in the field of education, there is a competition between
civilization models that make changes in the development of world pedagogy
and culture, and also individual and group consciousness is changing. In
the context of globalization under the influence of the leading world
civilizations of the East, the West and Eurasia, education takes on certain
features. Globalization has an impact on education, thereby making
important changes both in education and in the culture of every nation.
The process of globalization is accompanied by the acceleration of
migration processes and the growth of ethnic conflicts that affect the social
and ethno-cultural life of societies. These processes and attempts to resolve
the social and educational problems of migrants have become a reason for
the awareness of the society of most countries of the phenomenon called
“multiculturalism”.
Multiculturalism is a policy and conditions under which stability and
harmony are exercised, cultural diversity is protected, cultural pluralism is
promoted, equal rights are established for representatives of different
nations, peoples and religions. In the modern world, the principles of
multiculturalism apply not only to cultural, social and political spheres, but
also to the field of education, being reflected in the educational legislation of
the leading countries of the world, including the Republic of Azerbaijan.
With the development of globalization processes, the influence of
various civilizations on all spheres of culture and social activity extends and
thus becomes the reason for unifying national features. In this regard, in the
context of globalization and multiculturalism, a number of proposals were
developed to resolve the contradictions of cultures in the field of education.
Key words: Globalization, education, national values, culture,
multiculturalism.
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EĞİTİMİN KÜRESELLEŞTİRİLMESİ DURUMLARINDAKİ ÇOK KÜLTÜREL
DEĞERLER
ÖZET
Dünyadaki politik, ekonomik, sosyal, eğitimsel ve kültürel süreçlerin
etkisi, ülkelerin ve insanların karşılıklı etkilerini ve etkileşimlerini
hızlandırır. Eğitimin politika, ekonomi ve kültürün küreselleşme çağındaki
rolü de önemlidir. Eğitim alanındaki küreselleşme sürecinde, dünya
pedagojisi ve kültürünün gelişiminde değişiklik yapan medeniyet modelleri
arasında bir rekabet var ve bireysel ve grup bilinci de değişiyor. Doğu, Batı
ve Avrasya'nın önde gelen dünya medeniyetlerinin etkisi altındaki
küreselleşme
bağlamında,
eğitim
bazı
özellikleri
üstlenmektedir.
Küreselleşmenin eğitim üzerinde etkisi vardır, böylece hem eğitimde hem de
her milletin kültüründe önemli değişiklikler yapılır.
Küreselleşme sürecine göç sürecinin hızlanması ve toplumların sosyal
ve etno-kültürel yaşamını etkileyen etnik çatışmaların büyümesi eşlik ediyor.
Bu süreçler ve göçmenlerin sosyal ve eğitim sorunlarını çözme girişimleri,
“çokkültürlülük” olarak adlandırılan fenomen ülkelerinin çoğunun toplum
bilincinin bir nedeni haline gelmiştir.
Çokkültürlülük, istikrar ve uyumun kullanıldığı, kültürel çeşitliliğin
korunduğu, kültürel çoğulculuğun desteklendiği, farklı ulusların, halkların
ve dinlerin temsilcileri için eşit hakların sağlandığı bir politika ve şartlardır.
Modern dünyada, çokkültürlülük ilkeleri yalnızca kültürel, sosyal ve politik
alanlara değil, aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti de dahil olmak üzere
dünyanın önde gelen ülkelerinin eğitim mevzuatına da yansıyan eğitim
alanına da uygulanmaktadır.
Küreselleşme süreçlerinin gelişmesiyle birlikte, çeşitli uygarlıkların
tüm kültür ve sosyal faaliyet alanları üzerindeki etkisi genişler ve bu nedenle
ulusal özellikleri birleştirmenin nedeni olur. Bu bağlamda, küreselleşme ve
çokkültürlülük bağlamında, kültürlerin eğitim alanındaki çelişkilerini
çözmek için bir takım öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Küreselleşme, eğitim, ulusal değerleri, kültürü,
çokkültürlülük.
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕЗЮМЕ
Влияние мировых политических, экономических, социальных,
образовательных и культурных процессов ускоряют взаимовлияние и
взаимодействие стран и народов. Немаловажна роль образования в
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эпоху глобализации политики, экономики и культуры. В процессе
глобализации
в
сфере
образования
происходят
конкуренция
цивилизационных моделей, вносящих изменения в развитие мировой
педагогики и культуры, а также меняется индивидуальное и групповое
сознание. В условиях глобализации под влиянием ведущих мировых
цивилизаций Востока, Запада и Евразии, образование принимает
определенные особенности. Глобализация оказывает влияние на
образование, тем самым вносит важные изменения как в образование,
так и в культуру каждого народа.
Процесс глобализации сопровождается ускорением миграционных
процессов и ростом межнациональных конфликтов, которые влияют на
социальную и этнокультурную жизнь обществ. Данные процессы и
попытки разрешения социальных и образовательных проблем мигрантов,
стали поводом осознания обществом большинства стран феномена под
названием «мультикультурность».
Мультикультурализм - это политика и условия, при котором
осуществляется стабильность и согласия, защищаются культурные
многообразия, происходит содействие культурному плюрализму,
устанавливаются равные права для представителей разных наций,
народов
и
конфессий.
В
современном
мире
принципы
мультикультурализма распространяются не только на культурные,
социальные и политические сферы, но и на область образования, найдя
своё отражение в образовательном законодательстве лидирующих стран
мира, в том числе и Азербайджанской Республики.
С развитием процессов глобализации распространяется влияние
различных цивилизаций на все сферы культуры и социальной
жизнедеятельности и тем самым становится поводом унифицирования
национальных черт. В связи с этим в условиях глобализации и политики
мультикультурализма
было
разработано
ряд
предложений
для
разрешения противоречий культур в области образования.
Ключевые слова: глобализация, образование, национальные
ценности, культура, мультикультурализм
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VARIOUS ENAMELING TECHNIQUES AND ARTISTIC APPLICATIONS
Elanur GÜNER
Hakan AKTUĞ
İstanbul Arel University

ABSTRACT
Enamel is a mixture of sodium bicarbonate, borax, silicon, lead oxide.
Enameling is a surface ornamentation technique that provides a glassy
appearance, which can be colored with metal oxides. The art of enameling
can be used for decoration of pieces like jewelry, wristwatches, porcelain and
even architectural elements. Regardless of these, enameling is a technique
that helps to emerge as a result, making them more beautiful and attractive.
It consists mainly of a composition of colorless glass and metal oxides. Color
oxides can be used individually or in different proportions to produce a
variety of colors or to create different colors by using a combination of
several.
When we look at the application fields of enameling art, it is seen that
it is one of the oldest techniques used in jewelry. The enameling process has
been used with many techniques and it has gained different shapes and
diversity in the time periods and civilizations. One such variety is the enamel
technique on glass. Since it is the center of world glass, we can see the first
glass samples in Venice. The first glass samples are produced with polished
and gilded glass on a pink, blue and green background.
Enameling have also improved technically and technologically over
time. These are seen in 4 different methods today. These methods vary
according to the application and material such as hot, cold, UV cured and
paper enameling. In this study; their advantages and disadvantages about
the differences of materials used in different methods according to the
materials and methods used will be discussed and will be presented with
examples.
Key Words: Enamel, Art, Jewelry, Glass, Porcelain
ÇEŞİTLİ MİNE TEKNİKLERİ VE SANATSAL UYGULAMALARI
ÖZET
Mine soda, boraks, silisyum, kurşun oksit karışımından oluşan ilk
bakışta renksiz ve saydamken içine katılan metal oksitlerle renk alan ve
yüzeyde camsı bir görünüm sağlayan bir süsleme tekniğidir. Mine sanatı
bazen bir takının, bazen bir porselenin, bazen bir kol saatinin, bazen bir
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mimari eserin üzerinin süslenmesi ve renklenmesi için kullanılmaktadır.
Bunlardan hangisi olursa olsun mine sonuç itibariyle o objelerin daha güzel
daha alımlı ve albenili durmasını sağlayan, bir sanat eseri ortaya çıkmasına
yardımcı olan bir tekniktir. Temel olarak renksiz cam ile metal oksitlerin
bileşiminden oluşur. Renk veren oksitler tek başlarına veya değişik
oranlarda kullanılarak çeşitli renkler oluşturabilecekleri gibi birkaçının bir
arada kullanılmasıyla da farklı renkler meydana getirirler.
Mine sanatının uygulama alanlarına bakıldığında kuyumculukta
kullanılan en eski tekniklerden biri olduğu görülmektedir. Mineleme işlemi
birçok teknikle beraber kullanılmış, geçen zaman dilimlerinde ve
medeniyetlerde farklı şekiller ve çeşitlilik kazanmıştır. Bu çeşitlilikten biri de
cam üzerine mine tekniğidir. Dünya camcılığının merkezi olmasından sonra
Venedik’te de ilk cam örneklerini görebilmekteyiz. Bu üretilen ilk cam
örnekleri pembe, mavi ve yeşil zemin üzerine mineli ve yaldızlı camlardır.
Mineler zaman içinde de teknik ve teknolojik olarak gelişim
göstermiştir. Bunlar günümüzde 4 farklı yöntemle görülmektedir. Bu
yöntemler yapılan uygulamaya ve malzemeye göre farklılıklar gösteren sıcak
mine, soğuk mine, ultraviyole mine ve kağıt minedir. Bu çalışmada; farklı
yöntemlerle mine uygulaması yapılan ürünlerin malzeme ve kullanılan
yöntemlere göre farklılıkları hakkında bilgiler verilip avantaj ve
dezavantajları tartışılıp örneklerle sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mine, Sanat, Mücevher, Cam, Seramik
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POLYAMIDE OBJECT PRODUCTION WITH SLS TECHNOLOGY
Hakan AKTUĞ
Elanur GÜNER
İstanbul Arel University
ABSTRACT
Nowadays, with the production of various metarials, known and
traditional designs have begun to devolop. The products which are produced
with different metarials have created innovatice and different designs for
designers. One of these metarials used in recent years is polyamide.
Poliamide is used in 3D printing, which allows designers to use their
unlimited capabilites and offer afforadable products.
When the objects are procuded, the designs that will be transformed
into products are first drawn on the computer by design programs and saved
in STL format then the objects produced with polyamide are produced by 3D
printers with SLS (Selective Lazer Sintering) technology. In SLS technology,
the desing is created by sintering the meterial that is in powder form layer by
layer with the 3D printer’s laser. In the sintering stage, a layer of powder is
laid in the heat circle which is just below the melting point. Then the places
where the laser touches melt and become sintered. Once the first layer is
formed, another layer of powder is laid and this process continues until the
object is completed. After all the layers are finished, the object is formed with
all the details given in the drawing. Since polyamide 3D prints are made of
very fine grained powder, the surface of the metarials is sandy and granular.
However, the produced objects are strong enough to resist small bumps and
bends due to flexible metarial.
Thus, designs can bebe made more freely through the production of
objects made with a different material. In this study; The advantages and
disadvantages of polymide materials will be discussed and examples will be
presented.
Keywords: Polyamide, Sintering, SLS, Object, Design, Production
SLS TEKNOLOJİSİ İLE POLİAMİD OBJE ÜRETİMİ
ÖZET
Bilinenin ve gelenekselin dışında günümüzde çeşitli malzemelerin
üretilmesiyle birlikte tasarımlar da kendini geliştirmeye başlamıştır. Özellikle
farklı malzemelerle üretilen ürünler tasarımcılar için yenilikçi ve farklı
tasarımların
doğmasını
sağlamıştır.
Son
yıllarda
kullanılan
bu
malzemelerden biri de Poliamidtir.. Poliamid malzemesinin kullanıldığı 3D
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baskılar sayesinde tasarımcılara sınırsız yeteneklerini kullanabilecekleri
uygun fiyatlı ürünlere sahip olma imkanı sunulmaktadır.
Objeler üretilirken, ürün haline dönüştürülecek olan tasarımlar önce
tasarım programlarıyla bilgisayarda çizilir ve STL formatında kaydedilir.
Daha sonra Poliamid malzemesiyle 3D yazıcılarda objelerin üretimleri yapılır.
Poliamid malzemesiyle üretilen objeler, SLS (Selective Laser Sintering)
teknolojisine sahip 3D yazıcılar ile üretmektedir. SLS teknolojisinde, toz
halde bulunan malzemeyi 3D yazıcı lazer ile katman katman sinterleyerek
tasarlanan objeyi oluşturmaktadır. Sinterleme aşamasında, erime noktasının
hemen altında bulunan ısı çemberi içerisinde bulunan toz bir kat serilir.
Ardından lazerin değdiği yerler erir ve sinterlenir. İlk katman
oluşturulduktan sonra bir katman daha toz serilir ve bu süreç obje
tamamlanana kadar devam eder. Tüm katmanlar atıldıktan sonra obje
çizimde verilen tüm detaylarıyla oluşmuştur. Poliamid 3D baskılar, çok ince
taneli tozdan imal edildiğinden dolayı çıkan malzemeler kumlu ve taneli
yüzey görünümündedir. Bununla birlikte üretilen objeler esnek malzemeden
dolayı küçük darbelere ve eğilmelere karşı direnç gösterebilen sağlamlıktadır.
Böylelikle farklı bir malzemeyle yapılan obje üretimi sayesinde
tasarımlarda da özgürce çalışmalara yer verilmektedir. Bu çalışmada;
Poliamid malzemesiyle yapılan ürünlerin malzeme ve kullanılan yöntemlere
göre farklılıkları hakkında bilgiler verilip avantaj ve dezavantajları tartışılıp
örneklerle sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Poliamid, Sinterleme, SLS, Obje, Tasarım, Üretim
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EBRU SANATININ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİHSEL SÜRECİ
Tahsin BOZDAĞ
Erzurum Üniversitesi
Nurgül SÖYLEMEZ
Yusuf SÖYLEMEZ
MEB
Özet
Tarihi içinde hep bir “kâğıt süsleme sanatı” olarak anılan ve
günümüze ulaşan ebru tekniği, büyük ustalarımız tarafından yapılmış, çok
nadide örneklere sahiptir. Ancak, ne yazık ki bu geleneksel sanatlarımız terk
edilmekte
veya
unutulmaktadır.
Geleneğimizin
zenginliklerini
güncelleştirerek ve sanattaki diğer öğelerle bütünleştirerek uygularsak bu
değerleri ve eserleri günümüze taşıyabiliriz. Yaradılışın temelinde yenilenme,
farklılık içgüdüsü vardır. Eğer bu yenilenme içgüdüsünün ilham kaynağı
kendi öz kültürümüz olur ise, ancak o zaman bizim ulus olarak
varlığımızdan söz edilebilir.
Medeniyetler, kültür ve sanat ile oluşurlar. Öz kültürümüzün değerlerini
tanımamazlıktan gelmek, onların üstüne yenilik yapmayı reddetmek,
geleceğimiz için hiç de akıllıca bir davranış olmasa gerek. Geleneksel
sanatlarımızı bu noktada iyi bilmek ve gelecek nesillere aktarmak önemli bir
yer tutmaktadır. Bu sanatların en değerlilerinden biri olan ebru sanatının da
tanıtılması ve günümüze kadar ki gelişim safralarını bilmek gerekir. Tüm bu
değerlendirmeler ışığında bu çalışmanın amacı, ebru sanatının var
oluşundan günümüze kadar uzanan sürecini kıssa bir şekilde ele almaktır.
Bu çalışmada da ebru sanatının tarihsel süreçlerini aşamalı olarak ele
alınmıştır. Sonuç olarak ebru sanatının bir kitap süsleme sanatı olarak
çıktığı tarih sahnesinden günümüze geldiğindeki başlı başına sanat
yolculuğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ebru, Geleneksel, Sanat, Kültür.
Abstract
The marbling technique, which is known as örnek the art of paper
decoration Tarihi in its history and which has survived to the present day,
has many unique examples made by our great masters. But, unfortunately,
our traditional arts are abandoned or forgotten. By updating the riches of
our tradition and integrating them with other elements in art, we can carry
these values and works to the present. On the basis of creation, there is
renewal and instinct. If this renewal instinct is our own culture of
inspiration, then we can only speak of our existence as a nation. They are
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formed by civilizations, culture and art. To ignore the values of our core
culture, to refuse to innovate on them is not a wise act for our future. It is
important to know our traditional arts and transfer them to future
generations. It is necessary to know the art of marbling which is one of the
most valuable of these arts and to know the developmental stages of the
development. In the light of all these evaluations, the aim of this study is to
discuss the process of marbling art from its existence until today. In this
study, the historical process of marbling art has been discussed gradually.
As a result, when the art of ebru came to our day from the stage of history as
a book ornament art, the journey of art in its own right has been revealed.
Keywords: Marbling, Traditional, Art, Culture.
ERBRUNUN TANIMI
Kâğıt süsleme sanatlarımızın en değerlilerinden biri olan ebrunun ilk
kez ne zaman yapıldığına dair kesin bir bilgi yoktur. Ebru kelimesinin asıl
olarak Ab-ru’dan geldiğini, bunun Farsçada isim tamlaması karşılığının
“yüzsuyu”, sıfat tamlaması karşılığının “su yüzü” demek olduğunu, çünkü
bu sanatın su yüzünde icra edildiğini savunanlar da vardır. Görmek isteyen
bir gözle bakıldığında insana gökyüzünde ahenkli bir bulut kümesi, bir
mermer kesitindeki hareli billurlar veya bir damar, bazen suya susamış
toprağın yüzündeki çatlaklar manzumesi, bazen bir avuç kumda
oluşuvermiş ahenkli bir desen, bazen rengârenk bir çiçek bahçesi etkilerini
aktarabilen ve sanatkâra sonsuz anlatım imkânları sağlayan, her devre uyan
bir sanattır.
Ebru sanatı aslı itibariyle suyun yoğunlaştırılarak boyaların su
yüzeyinde durmasını ve icra edilmesidir. Kitre veya benzeri maddelerle
yoğunluğu arttırılan su üzerine serpilen boyaların şekillenmesi ile
oluşturulan desenlerin kâğıda alınması ile oluşturulan bir sanattır. Bunun
yanı
sıra
Avrupalılarda
ebruya
çeşitli
benzetmeler
yaparak
isimlendirmişlerdir. Kâğıt üzerinde mermerdekine benzer damarlar
görüldüğü için, Avrupalılar ebru kâğıdına mermer kâğıdı “papier marbre,
marmor papier, marbled paper…” demişlerdir. Araplar ise “varakü’lmücezza” damarlı kâğıt adını vermişlerdir.
Ebrunun Tarihsel Gelişimi
Ebru sanatının nerede ve ne zaman başladığı henüz kesin olarak
bilinmemektedir. Ebru tarihçileri ittifakla bu sanatın kökenlerinin Orta Asya
olduğunu söylerler. Ebru sanatının antik çağlardan beri beğeni gördüğünü 5
ifade ediyor. Mısır’da bulunan M.Ö. 1365 tarihli cam şişelerde taraklı ve gelgit ebrularını andıran desenlere rastlandığını. Çin’de Sung Hanedanlığı
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zamanından kalma (960-1279) bazı
görüntülere rastlandığını ifade ediyor.

çömleklerde

battal

ebrularının benzeri

X.-XII. YY’ da Japonya’daki bazı ressamların eserlerini incelediğimizde,
eserlerdeki görüntülerin ebru sanatına çok benzediğini fark ediyoruz. Yine
bu noktada Barutçugil; Sumi ressamlarının fırçalarını temizlemek için
batırdıkları suyun yüzünde biriken boyaların başka bir kâğıda alınarak
bulunduğu tahmin edilen “Suminagaşi” (Suminagashi) tekniğinin
varlığından bahseder. Metot olarak ebrulama yöntemine çok benzemekte
olduğunu bu sanatın günümüzde halen yaşadığını, bili-nen en eski
Suminagaşi örneğinin “Sanjuroku-nin Shu” adlı dökümanın iki sayfasında
olduğunu ve 1112 yılına ait olduğunu ifade etmektedir. Ancak birçok otorite
Suminagaşi tekniğinin Çin’de geliştirildiğini savunur. T’ang Hanedanlığı
(618-907) döneminden kalma Suminagaşi desenli çömlekler bulunmuştur.
Barutçugil’in de ifade ettiği bu çömlekler aynı yöntemle yapılmamış olabilir.
Ebrunun Uzak Doğu’daki bu ilk örnekleri ile daha sonra Türkler, İranlılar ve
giderek Batılılar tarafından geliştirilen biçimlerinin arasında bir ilişki olup
olmadığı bilinmiyor. Ancak bugün yapılan tarzdaki ebruların XIII. yüzyılda
Türkistan’da, Semerkant’ta ve XIV. yüzyılda İran’ın doğusundaki Herat
yöresinde ve Tebriz’de yapıldığına ilişkin bazı belgeler bulunmaktadır.
Şemseddin Sami Kamus-ı Türki adlı eserinde ebrunun kaynağını XV.
Yüzyılda Türkistan’da Çağatay devri olarak göstermiştir. XV. Yüzyıldan önce
var olduğunu tahmin ettiğimiz ebru sanatı da aynen kâğıt gibi İpek Yolu ve
diğer ticaret yollarını kullanarak doğudan batıya yayılmıştır.
Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bu tür dekoratif kâğıtları
yaygın olarak kullandığını ve bunların siyasî ve idarî hayatta önemli bir yere
sahip olduğunu biliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nda ebrunun önemli bir
yer tuttuğunu el yazması eserlerin cilt kısımlarında fark ediyoruz. Her ne
kadar çok eski tarihli kitapların cilt kapaklarının içlerinde yan kâğıdı olarak
kullanılmışsa da bunlar cildin, kitabın yazım tarihinden daha sonraki bir
tarihte onarılması sırasında yapıştırılmış olabileceğinden, o kitapta
kullanılan ebrunun yapın tarihi konusunda bir fikir vermez. Bir ebrunun
yapım tarihinin kesin olarak söylene bilmesi için ancak ebru üzerine tarih
atılarak yazı yazılmış olması delil olarak kabul edilmektedir. Bugün,
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde bu tarz eserlerin binlerce örneğini görmek
mümkündür. Tarihlenebilen en eski ebrular, Topkapı Sarayı’nda bulunan
Arifi’nin 1539 tarihli ‘Guy-ı Çevgan’ eserindeki ebrular, Her atlı Mir Ali’nin
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan 1539 tarihli iki kıtasının
bulunduğu ebrular, Uğur derman Koleksiyonunda bulunan Maliki
Deylemi’ye ait bir kıta’nın yazıldığı 1554 tarihli ebrulardır.(9) Bu güzel
örneklerden birini de Fuzuli’nin eserlerinde görmekteyiz, Fuzuli’nin ‘Hadikatüs Süeda’(Mutluluk bahçesi)adlı eserinin bir kopyasında kullanılmış olan
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ebruların bunlardan biri olduğunu, ilk üç ebrunun yapanı bilinmemesine
karşılık ’Hadikat-üs Süeda’nın baş sayfasında ’Hadikat-üs Süeda’
yazıldıktan sonra kırmızı mürekkeple ‘Ma şebek Mehmet Ebrisi’ ibaresinin
eklenmiş olduğunu belirtir. Ayrıca,”kitabın sayfaları arasında üç adet de
hafif ebru kullanılmıştır” bilgisini paylaşmaktadır.
Osmanlılar döneminde ebruya çok değer verilmiştir. Bu dönemde birçok
ebru ustası yetişmiştir. Bu ustaların eserleri zengin sarayların duvarlarını
süslemiş yahut bir sultandan, paşadan, soyludan bir diğerine hediye olarak
gönderilmiştir. Ebru, 1600-1700 yılları arasında en parlak dönemini
yaşamıştır. Bunda en büyük etkenlerden biri, ebruyu Türkler aracılığı ile
tanıyan ve ona Türk Kâğıdı, Türk mermer kâğıdı adlarını veren Avrupalıların
istekleri olmuştur. O dönemde Batı’ya pek çok ebru örneği ve birçok krala da
hatıra defteri gönderilmiştir. O yıllarda, ciltçiliğin ve süslemenin de rağbet
görmesi ebrunun da gelişmesine destek olmuştur. Ebru sanatının devletin
resmi evraklarında bu kadar değer görmesini zamanla ebru ustalarının
yaptığı bu çok güzel pastel ve açık renkli desenli kâğıtlar devlet belgelerinde
ve resmi yazışmalarda zemin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Buradaki
başlıca amaç estetik değerlerin yanı sıra tahrifat girişimini engellemeyi
amaçlamaktadır ki, bugün çek, senet ve kâğıt paralar üzerindeki karmaşık
desenlerin mantığına dayanmaktadır şeklinde ifade etmektedir. Bu arada
yaygın olarak kullanılan aherli kâğıt sahtekârlığa uygun olduğu gerekçesiyle
Osmanlı kanunlarına göre yasaklanmıştı. Ahersiz ebrulu kâğıt, üzerinde
daha sonra yapılacak herhangi bir değişiklik fondaki ebru desenini bozacağı
için daha güvenli bir ortam sunuyordu.
Bu ebru desenleri, tasarımlarının ve boya reçetelerinin nasıl
yapıldığına dair bilgiler, belirli ve az sayıda ustalar tarafından bilindiği için
böyle kâğıtlar ek bir tedbir oluşturuyordu. Barutçugilin verdiği bu bilgiden
de anlıyoruz ki ebru sadece bir sanat olarak kalmamış resmi bir görev ihtiva
etmiştir tarihte. Ebru sanatındaki bu parlak yükseliş Avrupa’ya da uzanmış
bunu da Mehmet Ali Kâğıtçı, Türk kâğıt yapımı tarihini anlatırken şöyle
yazıyor: “Avrupa’da artistik ifade tarzı resim ve heykel olur iken, doğuda
bunun eşdeğeri süsleme ve el yazması olarak ortaya çıkmaktadır. Süsleme,
özellikle el yazmalarının süslemesi nedeni ile doğal olarak gelişmiştir.” Van
Albert Haemmerle, “Buntpapier” adlı eserinde “Arapça yazı sanki büyük
ustaları yetiştirmek için var olmuştur. Harfler ve lisan bilinmese de göz için
bir zevk kaynağıdır” demektedir. Gerçekten de bu ihtişamlı yazı sanatı İslâm
sanatlarının sultanıdır. Hatları süslemek için ebrulu kâğıtlar; zemin, pervaz
veya cetvel (genellikle 8 mm kalınlığında iç pervaz) olarak yaygın bir şekilde
kullanılmıştır. Ayrıca şablon lama tekniği veya Arap zamkı kullanarak aynı
kâğıt üzerine birden fazla ebru almak suretiyle Akkâse (zemini akseden) hat
şaheserleri verilmiştir diye ifade ediyor. Avrupa’ya ebru kâğıdı Doğu’dan
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intikal etmiştir. XV yüzyılda İtalya’ya giden Türk Mücellitleri, kendi tarz cilt
sanatlarını yaymışlardır. Bu arada kâğıt ebrulamasını da öğreterek,
ebruculuğu Avrupa’da moda haline getirmişlerdir. Ebru sanatındaki bu
gelişme cumhuriyet döneminde ise bu kadar parlak olmamıştır der.
Matbaanın icadı, baskı kitapların ortaya çıkması, bu sanatların azalmasına
neden olmuştur şeklinde ifade eder.
Bu dönemden sonra da Osmanlı tekkelerinden “Özbekler Tekkesi’’ bu
sanatın bize ulaşmasında büyük rol oynamıştır. Kurtuluş savaşı sırasında
Kuvay-i Milliye vazifesi gören tekke, içinde birçok sanatın ve zanaatın
öğretildiği, uygulandığı bir okul görevi görmüştür. Bu dönemde tekke
önemeli bir ebru okulu haline gelmiş birçok değerli ebru üstadı bu dönemde
yetişmiştir.
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CHINESE SOCIAL SECURTY SYSTEM
ZHI Huang
Mingzu University

ABSTRACT
It is known that these countries have features of development,
philosophy and traditions, very different from the West. In particular, let's
talk about such a peculiar country like China. Today it occupies an
important role in the global space and represents an essential force.
Is there social protection in China? If so, how is it arranged, what kind
of assistance are there for people with disabilities, who are paid pensions? As
the country itself, its success in the economy, and the social security system
arouse keen interest of scientists. China is an eastern country with a long
tradition. One of them is the maintenance of elderly parents by older
children. In this respect, the role of the state system of social protection is
significantly reduced. Chinese citizens rely more on the help of children than
on the state. The younger generation does not have the ability today to
support parents and grandparents. Social protection is of particular
importance.
Its formation in China took place in four stages. If in the first of these
the social support of the population was given serious attention, a great role
was played by the trade unions, then from 1966 over the course of 10 years
there was a rollback from the conquered positions. Then transformations
began in China, and the government again drew attention to the need for
state social support.
In this article, the causes and outcomes of the Chinese social security
system will be discussed.
Keywords: China, social welfare, social security, social protection
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