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Öz 

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin formasyonla öğretmen olan 
meslektaşlarına yönelik empatik eğilim düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmada araştırma 
evrenini İstanbul ilinde görev yapan çeşitli branşlardan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda araştırma örneklemi Basit Seçkisiz Örnekleme (Simple Random Sampling) yöntemiyle 
120 öğretmenden oluşturulmuştur. Araştırmaya görüşmeyi engelleyecek kısıtlılığı olanlar ve 
gönüllü olmayanlar dahil edilmemiştir. Çalışma betimsel tarama modelinde tasarlanmış ve 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların empatik eğilim düzeylerini belirlemede Empatik Eğilim Ölçeği 
uygulanmış, demografik özelliklerine ilişkin bilgileri elde edebilmek için de araştırmacı 
tarafından oluşturulmuş Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS 
programında betimsel istatistik çerçevesinde değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Araştırmada elde 
edilen sonuçlara göre yaş değişkeni bakımından, yaşı daha büyük olan katılımcıların genç 
olanlara göre empatik eğilim ölçeğinden daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Aynı zamanda 
meslekte daha uzun süredir faaliyet gösteren öğretmenlerin de empatik eğilim ölçeği puanlarının 
daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. 

 

* Çalışma, Serhat ULUDEMİR’in Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı, bitirme 
projesinden (2018-2019) türetilmiştir. 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the level of empathic tendency of teachers who are 
graduates of faculty of education towards their colleagues who are teachers with formation. In 
this study, the research universe consists of teachers from various branches working in Istanbul. 
In this context, the research sample was composed of 120 teachers using Simple Random 
Sampling method. The study did not include those with disabilities and non-volunteers to 
prevent the interview. The study was designed and realized in descriptive scanning model. 
Empathic Tendency Scale was applied to determine the empathic tendency levels of the 
participants, and the Personal Information Form, which was created by the researcher, was used 
to obtain information on demographic characteristics. The findings were evaluated and discussed 
within the framework of descriptive statistics in SPSS program. According to the results obtained 
in the study, it was seen that the older participants had higher scores than the empathic tendency 
scale in terms of age variable. At the same time, it has been found that the teachers who have 
been active in the profession for a long time have higher scores of empathic tendency scale. 

 
Keywords: Clinical Psychology, Empathy, Pedagogical Formation 
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GİRİŞ 

Empati kavramı, ilk olarak Carl Rogers tarafından 1970 yılında, “Bir kişinin kendisini karşısında 
bulunan kişi yerine koyarak olay ve durumlara onun sahip olduğu bakış açısı ile bakması, o 
kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu 
karşısındaki kişiye iletme süreci” olarak tanımlanmıştır (Aktaran: Akkoyun, 1983:103). 

Borke (1973), empatiyi yaşamın her alanında insan ilişkilerinde sosyal uyuma katkısı olan en 
temel özelliklerden biri olarak tanımlamaktadır. 

Empati, psikolojide ve psikiyatride terapistin danışan veya hasta ile etkileşiminde eğitim 
alanında da öğretmenin öğrenci ile etkileşiminde etkin bir iletişim için çok önemli bir beceri 
olarak adından sıkça söz edilen bir kavramdır (Dökmen, 1994:119). 

Şişman (2007: 21)’a göre eğitim sisteminin en önemli öğesi öğretmendir. Öğretmenlik bilgi, beceri 
gibi bilişsel alan yeterlilikleri gerektirmesinin yanı sıra tutum ve davranış gibi duyuşsal alan 
yeterlikleri de gerektiren bir meslektir. 

Öğretmenlik mesleğinin gereklerinden biri de bireyde empati kurabilme yeteneğini 
geliştirebilmesidir (Onay, Egüz ve Ünal, 2015:566).   

Pala (2008)’ ya göre de öğretmenlik mesleği, farklı meslek gruplarıyla kıyaslandığında, daha çok 
empati kurabilme yeteneğini gerektirmektedir. 

Bu yaklaşımlardan hareketle; öğretmenlik mesleğini yürüten (ya da yürütmeye talip olan) 
kişilerde mesleğin önemli bir özelliği olarak vurgulanan empatinin, öğretmenlerin sadece 
öğrencilerle etkileşimde değil başka kişilerle olan etkileşimlerinde de bu beceriyi 
kullanabileceklerini düşünmek hatalı olmayacaktır. 

Alan yazında, öğretmenlik mesleği ve öğretmenlerin empatik algısını konu alan birçok 
çalışmanın yapıldığı görülmektedir (Aykora, Tekin, Özdağ Dereceli ve Uzankaya, 2010; Özen, 
2015; Çelik, 2008; Barut, 2004; Engin ve Genç, 2015; Saygılı, Kırıktaş ve Gülsoy, 2015; Bulut ve 
Düşmez, 2014; Karataş, 2012; Yüksel ve Adıgüzel, 2012; Butt, MacKenzie ve Manning, 2010; 
O’Sullivan vd., 2009; Thornton, Bricheno ve Reid, 2002; Lipka ve Goulet, 1981). 

Türkiye’de öğretmen yetiştirme alanında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tarihsel süreçte 
farklı bazı uygulamalara yer verildiği görülmektedir. Bunlar; “İlköğretmen Okulları (1923-
1974)”, “İki Yıllık Eğitim Enstitüleri (1974-1982)”, “Köy Eğitmen Kursları (1936)”, “Köy Öğretmen 
Okulları (1937)”, “Köy Enstitüleri (1940-1954)”, “Üç Yıllık Eğitim Enstitüleri (1937-1979)”, 
“Yüksek Öğretmen Okulları (1891-1978)”, ve “Deneme Yüksek Öğretmen Okulu (1974-1975)” 
dur. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun 1981 yılında kurulmasıyla birlikte öğretmen yetiştirme 
programları üniversitelerde Eğitim Fakülteleri bünyesine alınmıştır. Ancak bu konuda da zaman 
zaman farklı uygulamalara yer verilmiştir. YÖK ve MEB iş birliği ile eğitim fakültesi dışında 
pedagojik formasyon ile öğretmen yetiştirme uygulamaları olmuştur. 1989-1992 yılında 
pedagojik formasyon kursları açılmış ve farklı fakülteden mezun olan kişiler bu kursları bitirerek 
sınıf öğretmeni olarak istihdam edilmiştir. 2009 yılında yapılan bir düzenleme ile bu tarihe kadar 
tezsiz yüksek lisans programında yer alan pedagojik formasyon derslerinin Atatürk Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat fakülteleri 
ile İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören ve istekte bulunan öğrencilere lisans eğitimleri 
sırasında bu eğitimin verilmesi kabul edilmiştir. 2010-2011 yılında ise fen-edebiyat 
fakültelerinden mezun olan kişilere yönelik ortaöğretim alan öğretmeni olabilmeleri için 
yürürlükte olan tezsiz yüksek lisans eğitimi kaldırılmıştır. 5 Nisan 2012 tarihinde Yüksek 
Öğretim Kurumu pedagojik formasyon eğitimini, öğretmen fazlalığına neden olmasından dolayı 
kaldırmıştır. 18 Nisan 2013 yılında Yüksek Öğretim Kurumu, Fen-Edebiyat Fakültesi mezuniyeti 
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sonrasında Pedagojik Formasyon Eğitimi Programlarının yeniden açılması kararlaştırmıştır. 2013 
yılının temmuz ayında Millî Eğitim Bakanlığı’nca ‘Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’ 
çalışmalarında sona doğru gelindiğini duyurmuştur. Bu çalışmayla birlikte Pedagojik Formasyon 
Eğitimini sonlandırılacağı ve bu eğitimin yerine ‘Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Eğitimi’ 
verilmesinin, liselerde görev yapacak öğretmenlerin Eğitim Fakültelerinden değil, alan 
fakülteleri mezunlarından seçileceği bildirilmiştir. 2017 yılı itibariyle pedagojik formasyon 
sertifika programları devam etmektedir (Akdemir, 2013). 

Öğretmenlik mesleği diğer bazı meslek gruplarıyla kıyaslandığında, daha yüksek oranla empatik 
duygunun yer aldığı bir meslek grubu olarak görülmektedir. Çünkü öğretmenlerin en önemli 
özelliklerinden birisi, öğrencilerle ilgilenerek, empatik ilişkiler kurma temeline dayanan, 
öğrencilerin bireysel dünyalarına girerek pozitif ve güvenli sınıf ortamı sağlamaktır. Çünkü 
böyle bir ortamda öğrencinin öğrenmeye etkin bir şekilde iştirak ederek başarısının artması ve 
olumlu davranışların gelişmesi beklenebilir. Öğrenciler öğretmenlerinin, duygularını 
önemsediğini fark ettikleri zaman kendilerine değerli algılayarak mutlu olurlar. Bunun aksi 
durumlarında ise öğrenciler kendilerini değersiz hissederler ve moral bozukluğu yaşarlar. 
Öğrencilerin duygularını anlayabilen öğretmenler, öğrencilerinin ihtiyaçlarını da anlayabilir ve 
karşılamaya gayret ederler. Bu şekilde, öğrenciler öğrenmeye, yaratıcılığa ve paylaşmaya 
yoğunlaşabilirler. Aynı zamanda, duygusal yakınlık, öğretmenin öğrenmeyi arttıran ya da 
sınırlayan gizli öğeleri fark etmesini sağlar (Pala, 2008: 15).  

Günümüzde üniversitelerde yer alan pedagojik formasyon eğitimi, öğretmen yetiştirmede eğitim 
fakültesinden farklı akademik birimlerde okuyan ya da mezun olmuş olan kişilere öğretmen 
olma imkânı sağlamaktadır. Fakat bu süreç uygulanan eğitimin yeterliliğinden ve yönteminden; 
yetişen aday öğretmenlerin mesleki becerilerinden, öğretmenlik mesleğine yönelik olan 
tutumlarına kadar pek çok konuda tartışma yaratmaktadır (Eraslan ve Çakıcı, 2011). 

Engin ve Genç (2015:6-117) gerçekleştirdikleri çalışmadan hareketle, öğretmenlerin empati 
becerilerinin iletişim süreçleri açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtmektedirler. 
Araştırmacılara göre öğretmenlerin empati yetenekleri ne kadar iyi olursa öğrencilerle olan 
ilişkilerinin kalitesi de o kadar iyi olacağını ifade etmektedirler.  
Türkeli vd., (2017) tarafından spor bilimleri fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi alarak 
öğrenimine devam eden ve mezun olan rekreasyon, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği bölümü 
öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada 
sonuç olarak katılımcıların cinsiyet ve medeni durum değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 
saptanmazken, üniversitenin formasyon eğitiminden mezun olan ve formasyon öğrenimine 
devam eden katılımcılar arasında mezun olan katılımcıların, öğrenim görenlere göre empatik 
eğilim düzeyleri anlamlı bir şekilde daha yüksek düzeyde olduğu bulgulanmıştır. 

Yapılan başka bir araştırmaya göre, çok defa Kamu Personeli Seçme sınavına (KPSS) girmiş ancak 
atanamamış öğretmen adaylarının atanamayacaklarına olan inançları pekişmektedir. Bu 
öğretmen adayları daha çok umutsuzluk duygusuna sahiptirler. Üniversitelerin eğitim 
fakültelerinin bazı bölümlerine son zamanlarda ihtiyaç fazlası öğrenci alınması, Fen-Edebiyat 
Fakültesi mezunlarına formasyon verilmesi, öğretmen olarak atanmalarının önünün açılması ve 
üniversitelerden mezun olan öğrenciden daha az sayıda öğretmen atamalarının yapılması 
sonucunda öğretmen adayları sorunlar yaşamaktadır. Genellikle maddi boyutta olumsuz 
koşullara sahip olan öğretmen adayları psikolojik sorunlar yaşamakta, bunlardan bazıları 
yaşamını sonlandırabilmektedir (Kılıç ve Yılmaz, 2015). 

Tüm bu araştırmalardan hareketle, başka fakülte mezunu bireylerin öğretmenlik mesleğine dâhil 
edilmesi, eğitim fakültesi mezunu olup bu hakkı elde etmiş kişilerin atanma şansını 
düşürmektedir. Devlet politikalarının bu anlamda değişkenlik göstermesi bunun sonucunda 
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atanmayı hak ettiğini düşünüp atanamayan öğretmenlerin farklı fakülte mezunu olup 
öğretmenlik mesleğine giriş yapanlara ilişkin empatik eğilimlerinin olumsuz yönde 
etkilenebileceği bir problemin varlığını düşündürmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi mezunlarının farklı fakülte mezunu olup formasyonla 
öğretmenlik hakkı kazananlara ilişkin empatik eğilim düzeylerinin incelenmesidir. Aynı 
zamanda empatik eğilim düzeylerinin cinsiyet, yaş, atanıp atanmama, hizmet yılı ve farklı 
alandan gelme değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmasıdır. Bunlara ek 
olarak bu çalışma ile (empati düzeylerinin tespitine bağlı olarak) MEB tarafından bütün illerde 
öğretmenlerin, empatik eğilim düzeylerinin gelişmesine ilişkin yapacağı planlamalara katkıda 
bulunabilmektir.   

Eğitim Fakültesi mezunlarının, formasyon ile mesleğe giriş yapan kişilere karşı empatik eğilim 
düzeylerinin inceleneceği bu çalışmanın, iki farklı sistemden yetişerek öğretmen olan bireylerin 
birlikte görev yaptıkları kurumlarda uyum içerisinde çalışabilmeleri konusunda fikir vereceği 
düşünülmektedir.  

Yukarıda da ifade edildiği gibi literatürde (incelenebildiği kadarıyla) öğretmenlik mesleğinin ve 
öğretmenlerin empatik algısının birçok çalışmaya konu olduğu görülmektedir. Ancak; eğitim 
fakültesi mezunlarının farklı fakültelerin lisans programlarından mezun olup formasyonla 
öğretmenlik görevini yürütme hakkı kazananlara ilişkin empatik eğilim düzeylerinin araştırıldığı 
bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışmanın alan yazında bir boşluğu 
doldurabilme ve alana katkıda bulunabilme bağlamında önem taşıyabileceği düşünülmektedir. 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Eğitim: Eğitim, "çevre düzenlemesi yoluyla bireyde istendik davranış değişikliği oluşturma 
süreci" olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre birey, içinde bulunduğu durumuyla yeterli 
bulunmamakta, istendik davranışlarla donatılmak istenmektedir. İstendik davranışlar, öğrenme 
süreci ile kazanılmaktadır. Öğrenme süreci ise öğrenciler üzerinde yoğunlaşmaktadır (Sönmez, 
1986: 9). 

Öğretim: İçsel bir süreç ve ürün olan öğrenmeyi destekleyen ve sağlayan dışsal olayların 
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir (Senemoğlu, 1997:399). Öğretim, 
eğitimin okulda programlı olarak yürütülen bölümüne denir (Varış, 1985:18). 

Öğrenim: Yaşantılara dayalı olarak ürünler ve nispeten kalıcı izli davranış değişiklikleri 
meydana getirebilmedir. Bireyin bireysel tepkilerini, etkinliklerini ve yaşantılarını çevresiyle 
uyumlaştıracak şekilde davranışlar geliştirmesi veya farklılaşması olarak ifade edilmektedir 
(Ertürk, 1972:16). 

Empati: Empati kavramı, ilk olarak Carl Rogers tarafından 1970 yılında, “Bir kişinin kendisini 
karşısında bulunan kişi yerine koyarak olay ve durumlara onun sahip olduğu bakış açısı ile 
bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu 
karşısındaki kişiye iletme süreci” olarak tanımlanmıştır (Aktaran: Akkoyun, 1983:103). 

Formasyon: Belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriyi geliştirmekte kullanılan araçların 
tümü olarak ifade edilmektedir (Demirtaş ve Kırbaç 2016). 
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Empatik Eğilim 

Empatik eğilim, kişilerin empati kurabilme potansiyelleri olarak tanımlanır. Empati kurabilmek 
için, empatik duyarlılığa ihtiyaç vardır ve empatik duyarlılık, empati kurabilme eğilimini 
göstermektedir. Eğer kişide yeterli düzeyde empatik eğilim bulunmuyorsa, bu kişilerin empati 
kuramadığı gözlenmiştir (Özdemir, 2015).  

Rogers’ a göre empatik eğilim sosyal duyarlılıkla doğrudan ilişkilidir ve her bireyin sosyal 
duyarlılık seviyesi farklıdır. Sosyal duyarlılık seviyesinin fazla olduğu bireyler, ise empati 
kurmaya yatkındırlar (Akkoyun, 1983:108). 

Empatik eğilim, genelleşmiş empatik cevap olarak düşünülebilir ve iletişimde olunan kişinin 
hissettiği duyguların benzerinin hissedildiği kişilik özelliği olarak adlandırılır. Üniversite 
öğrencileriyle yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların empatik eğilimleri, erkelere 
oranla, bekarların ise evlilere oranla daha yüksek bulunmuştur (Çay, 2017). Empatik eğilimi 
yüksek olan kişilerde, başkalarına yardım etme davranışının daha fazla olduğu ifade 
edilmektedir (Dökmen, 2018: 30). 

Buradan yola çıkılarak, yardım etme davranışı ile empatik eğilim arasında ilişki olduğu 
söylenebilir. Empatik eğilim, erken yaşlarda başlayan ve gelişebilen bir özelliktir. Yüksek 
seviyede empati kurabilmek için, yardımsever kişilik özelliğinin doğuştan var olması ve eğitimle 
geliştirilmesi gerektiğini söyleyen araştırmacıların yanı sıra, empatik eğilimin, eğitimle önemli 
derecede geliştirilemeyeceğini söyleyen araştırmacılarda bulunmaktadır (Kılıç, 2016). 

 

Eğitimde Empati 

Eğitim alanında empati, eğitimcilerle öğrenciler arasında sağlam ve etkin iletişim kurulmasında 
ve bu eğitim programlarının hazırlanılıp uygulamaya konulmasındaki bir yöntemdir (Uğur, 
2007: 76). Vatandaşlık eğitimi kapsamında hedeflenen hayata dair tecrübelerden birisi de 
çocuğun sergilediği davranışın, diğer kimseler üzerinde meydana getireceği etkinin farkına 
olmasını sağlamaya yöneliktir (Kabapınar, 2002: 259).  

Hümanist yaklaşımın kurucusu Rogers, empatinin doğuştan getirilmediğini, öğrenildiğini ve 
öğrenmenin de en hızlı empatik alanlarda gerçekleştiğini belirtmektedir (Yıldırım, 2001: 32-33) 

Kişinin, karşıdaki bireyin duygularını ve fikirlerini doğru biçimde anlayabilmesi, algılaması ve 
bu durumu karşısındaki kişiye aktarması gibi duygu ve biliş temeline dayanan davranışları 
kapsayan empati, eğitim etkinliklerinde önemli bir değişkendir (Aykora vd., 2010).  

Özen (2015) yaptığı araştırmada sınıf öğretmenlerinin “Empatik Eğitim” düzeylerini incelemiştir. 
Araştırma sonuçlarında empatik eğilim açısından kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlerden 
daha yüksek puan aldıklarını görülmüştür. Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise; hizmet içi 
eğitim ile empatik eğilim arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğudur. 

Çelik (2008) tarafından yapılan çalışmada, öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin; mesleği 
isteyerek seçenlerin mesleği istemeyerek seçenlere, mesleği sevenlerin mesleği sevmeyenlere 
göre empatik eğilim puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Barut (2004) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin empatik eğilim ve çatışma eğilimi 
düzeylerini etkilediği düşünülen bazı bağımsız değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmada, öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin; cinsiyetlere ve öğrenimlerini 
tamamladıkları okullara göre anlamlı bir değişme gösterdiği bulgulanmıştır. 
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Engin ve Genç (2015) tarafından öğretmen adayları ile gerçekleştirilen çalışmada kadın öğretmen 
adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre empatik eğilim düzeylerinin daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Saygılı vd., (2015) yaptıkları çalışmalarında farklı eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin 
empatik eğilim düzeylerini demografik özelliklere göre belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışma 
sonuçlarına göre kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere kıyasla daha yüksek puanlar aldıkları 
görülmüştür. 

Bulut ve Düşmez (2014) tarafından gerçekleştirilen başka bir çalışmada ise; öğretmenlerin 
empatik eğilim becerileri, cinsiyet, medeni durum, kıdem, eğitim düzeyi, mesleği isteyerek seçme 
ve meslekten memnun olma durumları, mezun olunan fakülte gibi birtakım değişkenler 
bakımından karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda evli olan bireylerde empatik eğilim beceri 
düzeyleri, evli olmayan bireylere göre daha yüksek görülmüştür. 

Karataş (2012) tarafından gerçekleştirilen çalışmada eğitim fakültesinde öğrenim gören 
öğrencilerin devam edilen program, cinsiyet ve sınıf düzeyleri ile benlik saygısı ve empatik beceri 
puanları arasında farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada kız öğretmen adaylarının 
erkek öğretmen adaylarına göre benlik saygısı düzeyleri daha yüksek olarak bulunmuştur. PDR 
öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine kıyasla benlik saygısı ve empatik becerilerinin daha 
yüksek olduğu gözlenmiştir. Sınıflar bakımından ise 4. Sınıf öğrencilerinin empatik becerilerinin 
aynı bölümde öğrenim göre 1. Sınıf öğrencilerine kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Yüksel ve Adıgüzel (2012) araştırmalarında atanamayan ve atanan öğretmenlerin empatik 
eğilimlerinin mezun oldukları bölüm, atanma durumu ve cinsiyet değişkenleri açısından 
incelemişlerdir. Araştırmada, iki grup öğretmenin de empatik eğilim düzeylerinin ortalamanın 
üzerinde olduğu, iş durumlarının ise puanlarda farklılık oluşturduğu belirlenmiş, atanamayan 
öğretmenlerin empatik eğilimlerinin atanan öğretmenlere göre daha düşük olduğu ifade 
edilmiştir. 

Butt vd., (2010) gerçekleştirdikleri çalışmada Güney Asyalı kadınların öğretmenlik mesleğini 
seçmelerinde etkili olan faktörleri ortaya koymayı hedefleyen bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 
Sonuç olarak mesleğin maddi getirisinin iyi olması beraberinde öğretmenlik mesleğinin seçimini 
etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca mesleğe ilişkin empatik eğilim düzeylerinin de incelendiği 
araştırmada kadın öğretmen adaylarının mesleki anlamda erkek öğretmenlere göre daha empatik 
özelliklere sahip olabildiklerini ortaya koymuşlardır.  

O’Sullivan vd., (2009) öğrencilerin mesleği seçme konusunda empatik eğilim düzeyleri üzerinde 
etkili olan faktörleri araştırmayı amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının 
büyük bir çoğunluğunun (%62,4) bu branşa ve spora yatkın olmaları, çocukları sevmelerinin yanı 
sıra öğretmeye eğilimli olmaları ve öğrencileri daha iyi anlayabildikleri için bu alana 
yöneldiklerini ifade etmişlerdir. 

Thornton vd., (2002) tarafından yapılan bir çalışmada öğretmen adaylarının empatik eğilim 
düzeyleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini 
seçmelerinde özgeci nedenlerin varlığı görülmektedir. Öğretmen adayları; öğretmenliğin 
mücadele gerektiren, toplumda saygın ve önemli bir yere sahip olması gerektiğini ifade 
etmişlerdir. Bu bağlamda da diğer mesleklere oranla iş bulmalarını kolaylaştırıcı bir etken olduğu 
kanısındadırlar.  

Bastick (2000), gerçekleştirdiği çalışmasında öğretmenlik mesleğini tercih etmede gelişmiş ve 
gelişmekte olan toplumları karşılaştırmıştır. Araştırma sonucuna göre gelişmiş toplumların 
öğretmenleri içsel ve özgeci nedenlerden dolayı öğretmenlik mesleğini seçerken, gelişmekte olan 
toplumların öğretmenleri ise dışsal nedenlerden dolayı öğretmenlik mesleğini seçtiklerini ifade 
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etmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmen adaylarının özgeci davranışlarla sahiplik ve 
aidiyet duygularını geliştirdiklerini bu durumun da öğretmenlik mesleğinde karşı daha empatik 
olabildiklerini göstermiştir.  

Amerika’da Gao ve Mager (2011) tarafından Syracuse Üniversitesi’ndeki araştırmada üniversite 
bünyesinde yer alan ‘‘Öğretmen Eğitimi Ulusal Konseyi’’ tarafından akredite edilen 4 yıllık çift 
sertifikalı öğretmen yetiştirme programında, öğretmen adaylarının okullardaki sosyo kültürel 
çeşitliliğe yönelik öz-yeterlik algılarını ve empati düzeylerini öğretmen yetiştirme programı 
çerçevesinde incelenmiştir. Söz konusu program yapılandırmacı yaklaşım ve felsefesini destekler 
biçimde oluşturulmuş olup öğretmen adaylarının, tipik ve özel çocuklara bugünün kültürel, 
çoğulcu sınıf ve okullarında eğitim vermelerinin önemi vurgulanmıştır. Programda saha 
deneyimleri, programda belirlenen zamanlarda kentsel okullar, banliyö okulları ve genel 
derslikler gibi alt ve üst sınıflardan 9 bölgede denetimli olarak gerçekleştirilmiştir. Programın 
felsefesi iki temel amaç üzerine oturtulmuştur. Bu amaçlar, tüm öğrencilerin öğrenme ve öğretme 
sürecinde aktif katılım yoluyla öğrendikleri ve herkesin öğrenebilme yeteneğinde olduğu 
şeklindedir. Yedi farklı sınıfta toplam 168 öğretmen adayının katıldığı çalışmada nicel araştırma 
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgularda genel olarak öğretmen adaylarının 
sosyo-kültürel çeşitliliğe olan öz-yeterlik inançlarının ve empati becerilerinin anlamlı olduğu, 
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık görülmediği şeklindedir. Öğretmen adaylarının sosyo-
kültürel çeşitliliğe ilişkin öz yeterlik inançlarının ve empatilerinin programın belli aşamalarında 
belli odaklara yansıdığı ve katılımcıların algıladığı yeterlik hissinin onların empatik eğilimlerinin 
ve sosyokültürel farklılıklara yönelik inançlarıyla pozitif bir birliktelik halinde olduğu rapor 
edilmiştir. Çalışmada ayrıca katılımcıların algıladıkları yeterlik düzeylerini dikkate almaksızın 
davranışsal sorunlara sahip çocuklara (davranışsal engelli) karşı duygulanımlarının olumsuz 
olduğu belirtilmiştir. Çalışmada bir yandan programın öğretmen adaylarının okul çeşitliliğine 
yönelik olumlu tepkiler vermesi için eğitilmesi önerilirken diğer yandan adayların davranışsal 
sorunlara sahip çocuklara yönelik olumsuz duygular biriktirdiğinin görüldüğü rapor edilmiştir. 

Lipka ve Goulet (1981), öğretmenlik yapan ve öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını, 
öz-kontrollerini ve empatik eğilimlerini inceledikleri araştırmalarında öğretmen ve öğretmen 
adaylarının mesleğe yönelik tutumları, öz-kontrolleri ve empatik eğilimlerini iki faktöre göre 
değerlendirmişlerdir. Fedakârlık ve yararlılık olarak adlandırılan bu iki faktörde her birinde 4 
adet olmak üzere toplamda 8 alt faktörde detaylandırılmıştır. Tutum, öz-kontrol ve empati 
fedakârlık faktörü altında Estetik, çaba, insancıl ve sosyal alt faktörleri; yararlılık faktörü altında 
ekonomik, saygınlık, nitelik ve güvenlik alt faktörlerine göre değerlendirmişlerdir. Çalışmaya 
yaşları 22-42 arasında değişen 81 kadın, 56 erkek olmak üzere 137 öğretmen ve yaşları 18-23 
arasında değişen 138 kadın ve 25 erkek olmak üzere toplam 163 öğretmenlik eğitimi alan öğrenci 
katılmıştır. Çalışma öğretmen adayları ve öğretmenlerin mesleğe yönelik tutumlarının, öz-
kontrollerinin ve empatik inançlarının birbirlerine yönelik farklı algılarını ortaya koyduğu 
belirtilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının aktif çalışma hayatında yer alan 
öğretmenler hakkında yanıtladıkları ekonomi ve saygınlık sorularına verdikleri yanıtların 
toplam puanları öğretmenlerin öğretmen adayları hakkında değerlendirme puanlarından daha 
düşük olduğu belirtilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının genellikle fedakârlık faktörünün 
öğelerini hafife alırken yararlılık faktörü öğelerinin önemini abartmış oldukları belirtilmektedir. 
Öğretmenlerin ise 8 öğeyi de önemli olarak algıladıkları rapor edilmiştir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde görev yapmakta olan çeşitli branşlardan öğretmenler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul’un Şişli ve Bağcılar ilçelerinde görev 
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yapan ve rastgele bir biçimde seçilen 120 öğretmen oluşturmaktadır. Bu ilçelerin seçilmesindeki 
temel amaç ilçelerin nüfusunun fazla olması ve sosyoekonomik ve kültürel olarak birbirinden 
farklılaşmasıdır.  Alınan örneklemin evreni daha yakından temsil edeceği düşünülmüştür. 

Veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan (demografik değişkenlere 
ilişkin soruların yer aldığı) Kişisel Bilgi Formu ile Dökmen (1988) tarafından geliştirilen, 
güvenirlik puanı 0.82, geçerlilik puanı ise 0.68 olan ve 20 ifadeden oluşan Empatik Eğilim Ölçeği 
uygulanmıştır. 

Öğretmenlerle çalıştıkları okullarda ön görüşme yapılmış, araştırma hakkında bilgilendirmede 
bulunulmuş, gönüllülük esasına göre araştırmaya katılmak isteyen öğretmenlere onam formu 
onayı alınarak derslerinin olmadığı (zaman kısıtlarının olmadığı) bir zamanda veri toplama 
araçları yüz yüze uygulanmıştır. 

Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmada veriler betimsel istatistik yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Araştırmadaki çalışma grubunun demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzdelik değerleri 
Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılım Tablosu 

  n  

Cinsiyet Kadın 68 56,7 
                      Erkek 52 43,3 

Medeni Durum                        Evli 51 42,5 
                    Bekar 69 57,5 

Yaş 

20-29 Yaş 57 47,5 
30-39 Yaş 33 27,5 
40-49 Yaş 25 20,8 
50-59 Yaş   4   3,3 

60+   1    ,8 

Öğrenim Durumu 
Lisans        100 83,3 

Yüksek Lisans 19 15,8 
Doktora   1    ,8 

Öğretmenlikte Geçen 
Hizmet Yılı 

0-1 yıl 13 10,8 
2-5 yıl 48 40,0 
6-9 yıl 14 11,7 

10-13 yıl 13 10,8 
14-17 yıl 21 17,5 
20-23 yıl   6   5,0 

24 yıl ve üzeri   5   4,2 
 

Toplam        120       100 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %56,7’si kadın %43,3’ü de erkeklerden oluşmuştur. 
Katılımcıların %57,5’i bekâr, %42,5’i ise evli olarak medeni durumlarını ifade etmişlerdir. 
Araştırmaya katılanlarda yaş değişkenine göre en yüksek oranları, 20-29 yaş aralığındaki 

%
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öğretmenlerle (%47,5), 30-39 yaş aralığındaki öğretmenlerin (%27,5), en düşük oranı ise 50-59 yaş 
aralığındaki (%3,3) ve 60 yaş ve üzeri öğretmenlerin (%0,8) oluşturduğu görülmektedir. 

Katılımcıların mezuniyet durumlarına bakıldığında, %83,3’ünün lisans mezunu, %15,8’ inin 
yüksek lisans ve %0,8’inin de doktora programı mezunu olduğu görülmektedir. 

Katılımcı gruba, öğretmenlikte geçen hizmet yılı değişkeni bakımından bakıldığında ise, 2-5 yıl 
arasındakilerin en yüksek orana sahip oldukları (%40), ikinci sırada 14-17 yıl arasındaki 
öğretmenler olduğu (%17,5), en düşük orana ise 20-23 yıl arasında olanlar ile (%4,2) ile 24 yıl ve 
üzeri olanlar (%4,2) olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2. Eğitim Fakültesi Mezunu Öğretmenlerin Formasyon Alarak Öğretmenliğe Hak Kazanan 
Kişilerin Meslekte Olmalarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

Formasyon ile öğretmenliğe hak kazanan kişilerin meslekte 
olmalarını nasıl karşılıyorsunuz? n % 
Kesinlikle uygun bulmuyorum 40 33,3 
Genellikle uygun bulmuyorum 24 20,0 
Kendini geliştirmesi koşuluyla uygun buluyorum 37 30,8 
Genellikle uygun buluyorum 13 10,8 
Tamamen uygun buluyorum 6 5,0 
Toplam 120 100 

 

Tablo 2’ye bakıldığında, araştırmaya katılan eğitim fakültesi mezunu öğretmenler, eğitim 
fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olup formasyon ile öğretmenliğe hak kazanan kişilerin 
meslekte olmalarını %33,3 oranında kesinlikle uygun bulmadıklarını, %20’ si de genellikle uygun 
bulmadıklarını düşünmektedirler. Kendini geliştirmesi koşuluyla uygun bulanların oranı ise 
%30,8’dir. Formasyon yoluyla (öğretmenlik formasyonu eğitimi alarak) öğretmenliğe hak 
kazanan kişilerin meslekte olmalarını genellikle uygun bulanların oranı %10,8 iken tamamen 
uygun bulanların oranı %5’tir. 

 

Tablo 3. Öğretmenlerin Formasyon ile Öğretmenliğe Hak Kazananların Mesleki Yeterlilik 
Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

Farklı fakülte mezunu olup formasyonla öğretmenliğe  
hak kazananların mesleki yeterlilik düzeylerine ilişkin görüşleri 

n % 

Kesinlikle yetersiz 19 15,8 
Genellikle yetersiz 18 15,0 
Eğitim alarak yeterli düzeyi gelebilirler 35 29,2 
Genellikle yeterli 31 25,8 
Tamamen yeterli 17 14,2 
Toplam 120 100 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenler, formasyon ile öğretmenliğe hak 
kazananların mesleki yeterlilik düzeylerini %15.8 oranında kesinlikle yetersiz, %15 oranında ise 
genellikle yetersiz görürken, %25,8 oranında genellikle yeterli ve %14,2 oranında da tamamen 
yeterli görmektedirler.  



Serhat ULUDEMİR ve Halis ÖZERK  

 698 

 

Tablo 4. Öğretmenlerin Farklı Fakülte Mezunu Olup Formasyon Eğitimi Alacak Olma Olasılığı 
Durumunda Öğretmenlik Yapma Konusundaki Düşüncelerine İlişkin Dağılımı 

Siz farklı fakülte mezunu olsaydınız, formasyon eğitimi alarak 
öğretmenlik yapmayı düşünür müydünüz? 

 
n 

 
% 

Hayır 57 47,5 

Evet 63 52,5 

Toplam 120 100,0 

 

Tablo 4’e bakıldığında araştırmaya katılan öğretmenlerin “Siz farklı fakülte mezunu olsaydınız, 
formasyon eğitim alarak öğretmenlik yapmayı düşünür müydünüz” şeklindeki olasılığa ilişkin 
%525 oranında “Evet” yanıtı verdikleri ve %47,5 oranında da “Hayır” yanıtı verdikleri 
görülmektedir.   ` 

 

Tablo 5. Öğretmenlerin Empatik Eğilim Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı 

Cinsiyet n %  ss 
Kadın 68 56,6 66,86 6,56 
Erkek 52 43,4 66,03 6,19 

Toplam 120                  100   

 

Empatik Eğilim Ölçeği’nin puanlamasına göre ölçekten alınabilecek en düşük puan 20 en yüksek 
puan ise 100’dür. Ortalamanın üzerindeki puan ne kadar yüksek ise empatik eğilim o oranda 
yüksek kabul edilmektedir. Tablo 5’e bakıldığında katılımcıların empatik eğilim puanlarının 
ortalamanın üzerinde olduğu; kadın öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri ortalamasının ( = 
66,86) erkek öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri ortalamasından ( = 66,03) daha yüksek 
olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 6. Öğretmenlerin Empatik Eğilim Düzeylerinin Medeni Durum Değişkenine Göre Dağılımı 

Medeni Durum n %  ss 
Evli 51 42,5 66,03 6,46 
Bekar 69 57,5 66,85 6,37 

 120                  100   

 

Tablo 6’ya bakıldığında araştırmaya katılan hem evli hem bekar öğretmenlerin empatik 
eğilimlerinin ortalamanın üzerinde olduğu; bekar öğretmenlerin empatik eğilim düzeyi 
ortalamasının ( = 66,85) evli olan öğretmenlerin empatik eğilim düzeyi ortalamalarından ( = 
66,03) daha yüksek olduğu görülmektedir.  

 

 

x

x
x

x

x x
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Tablo 7. Öğretmenlerin Empatik Eğilim Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre Dağılımı 

Yaş n        %  ss 

20-29 yaş 57 47,5 67,01 6,48 
30-39 yaş 33 27,5 65,87 6,27 
40-49 yaş 25 20,8 65,68 6,96 
50-59 4 3,4 68,75 2,06 
60 yaş ve üzeri 1 ,8 70 - 
Toplam 120                    100   

 

Tablo 7’ye göre araştırmaya katılan bütün yaş grubundaki öğretmenlerin empatik eğilimlerinin 
ortalamanın üzerinde olduğu ancak 20-29 yaş arası öğretmenlerde empatik eğilim düzeylerinin (

= 67,01) diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 8. Öğretmenlerin Empatik Eğilim Düzeylerinin Öğrenim Durumu Değişkenine Göre 
Dağılımı 

Öğrenim Durumu          n %                                                             ss 
Lisans 100 83,4 66,30 6,61 
Yüksek Lisans 19 15,8 67,42 5,31 
Doktora 1 ,8 70,0 - 
Toplam 120                      100   

 
Tablo 8‘e göre araştırmaya katılan tüm öğrenim düzeyindeki öğretmenlerin empatik 
eğilimlerinin ortalamanın üzerinde olduğu; öğretmenlerin, yüksek lisans eğitimini tamamlamış 
olan öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin ( = 67,42) lisans mezunlarına göre daha yüksek 
olduğu görülmektedir.  
* Öğrenim durumu doktora olan katılımcının her ne kadar puanı yüksek görünse de katılımcı sayısı 1(bir) olduğu için 
diğer gruplarla karşılaştırılması uygun bulunmamıştır.  

 

Tablo 9. Öğretmenlerin Empatik Eğilim Düzeylerinin Hizmet Süresi Değişkenine Göre Dağılımı 

Hizmet Süresi n %  ss 
0-1 yıl 13 10,9 66,46 6,21 
2-5 yıl 48 40,0 67,85 5,97 
6-9 yıl 14 11,7 65,64 8,17 
10-13 yıl 13 10,9 63,38 5,14 
14-17 yıl 21 17,5 65,80 6,07 
20-23 yıl 6 5,0 63,33 7,96 
24 yıl ve üzeri 5 4,0 71,00 4,84 
Toplam 120                   100   

Tablo 9’a göre hizmet süresi bakımından tüm katılımcıların empatik eğilim düzeyleri yine 
ortalamanın üzerindedir. Ancak gruplar arası karşılaştırmaya bakıldığında; hizmet süresi 24 yıl 
üzeri olanların (n=5) empatik eğilim düzeyi ortalamaları ( = 71) diğer bütün gruplara oranla en 
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Öğretmenlikteki hizmet süresi 20-23 yıl ve 24 yıl ve üzeri 
olanların diğer hizmet gruplarında yer alanların sayılarına kıyasla düşük sayıda olmaları dikkate 

x

x

x

x

x

x
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alınmadığında ise katılımcı dağılımları bağlamında en yüksek sayıda (n=48; %40) olan 2-5 yıl 
arası hizmet yılı olanların empatik eğilim düzeyleri ortalaması ( = 67,85) diğer gruplara oranla 
daha yüksektir. 

 

Tablo 10. Öğretmenlerin Empatik Eğilim Düzeylerinin Formasyon ile Öğretmenlik Yapanların 
Meslekte Olmalarını Uygun Bulup Bulmama Değişkenine Göre Dağılımı 

Meslekte Bulunmaları Uygun Bulup Bulmama n %  ss 
Kesinlikle uygun bulmuyorum 40 33,3 66,77 6,68 
Genellikle uygun bulmuyorum 24 20,0 66,58 7,27 
Kendini geliştirmesi koşuluyla uygun buluyorum 37 30,8 66,54 5,87 
Genellikle uygun buluyorum 13 10,9 66,46 6,31 
Tamamen uygun buluyorum 6 5,0 64,33 5,53 
Toplam 120        100   

 

Tablo 10’a bakıldığında, öğretmenlerin, formasyonla öğretmenlik yapanların meslekte olmalarını 
uygun bulup bulmama konusundaki tüm katılımcıların empatik eğilim puanları ortalamanın 
üzerindedir. Bu düzeye rağmen empatik eğilim puanı en yüksek olanların ( = 66,77) aynı 
zamanda “Formasyonla öğretmenlik yapanların meslekte bulunmalarını kesinlikle uygun 
bulmuyorum” diyen en büyük orandaki katılımcılar (%33.3) olduğu görülmektedir. Empatik 
eğilim düzeyi bakımından ikinci sırada ( = 66,58) yer alan ve “Genellikle uygun bulmuyorum” 
diyen katılımcıların oranının ise %20 olduğu görülmektedir.   

 

Tablo 11. Öğretmenlerin "Empatik Eğilim Düzeylerinin Formasyon ile Öğretmenliğe Hak 
Kazananların Mesleki Yeterlilik Düzeylerini Yeterli Bulup Bulmama Değişkenine Göre Dağılımı 

Mesleki Yeterliliklerini Yeterli Bulup Bulmama n %  ss 
Kesinlikle yetersiz 19 15,9 66,33 6,77 
Genellikle yetersiz 18 15,0 66,00 7,04 
Kendini geliştirmesi koşuluyla yeterli olabilir 35 29,1 66,60 6,09 
Genellikle yeterli 31 25,9 66,77 5,58 
Tamamen yeterli 17 14,1 66,17 7,85 
Toplam 120       100   

 

Tablo 11’e göre araştırmaya katılan öğretmenler tarafından, farklı fakülte mezunu olup 
formasyonla öğretmenliğe hak kazananların mesleki yeterlilik düzeylerinin genellikle yeterli 
bulunması ( = 66,77) diğerler görüşlere oranla en yüksek ortalama puana sahiptir. Bu grubun 
aynı zamanda katılımcı oranı bakımından da (%25,9) ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.   
Formasyonla öğretmenlik yapanların mesleki yeterliliğini “Genellikle yetersiz” bulanların (%15) 
ise en düşük empatik eğilim puanına ( = 66) sahip oldukları görülmektedir.  
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SONUÇ ve TARTIŞMA 

Araştırma bulgularına göre, katılımcıların tamamının empatik eğilim düzeyi puanları 
ortalamanın üzerindedir. Ancak bu puanların bütün kategorilerde bazı farklılıklar gösterdiği de 
görülmüştür. 

Cinsiyet değişkeni bakımından kadın öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri erkek 
öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinden yüksek (düşük bir oranda da olsa) bulunmuştur. 
Bu durum Akbulut ve Sağlam (2010) yapmış oldukları araştırma sonucunda erkek öğretmenlerin 
empatik eğilim düzeylerinin kadın öğretmenlere oranla daha az olduğu yönündeki sonucuyla 
örtüşmektedir. Öğretmenler dışındaki farklı gruplarla yapılan empatik eğilim düzeyleriyle 
ilişkili çalışmalarda da kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek düzeyde empatik eğilim 
gösterdiklerinin bulgulanması (Rehber, 2007; Seymen, 2007 ve Durak ve Vurgun, 2006) 
araştırmanın bu bulgusuyla örtüşmektedir. Bu durum her üç araştırmada da genel olarak 
kadınların duygusal bir yapıda olmasıyla açıklanmaktadır.  

Bununla birlikte toplumumuzun ataerkil bir yapıda olması göz önünde bulundurulduğunda, aile 
ortamında babanın otoriteyi, annenin ise bir anlamda “arabulucuyu” temsil ettiği 
düşünüldüğünde; çocuğu anlama konusunda annenin daha etkin olduğu bilinen bir gerçektir. 
Bu bağlamda hemcins ebeveyn ile özdeşleşmiş kadın kimliğinin daha yüksek empati düzeyine 
sahip olmasının da bu sonuç ile örtüştüğü düşünülebilir.  

MEB 2019-2020 Örgün Eğitim istatistiklerine bakıldığında Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 
toplam 98.825 öğretmenin 5.910’unun erkek (%6) ve 92.915’inin kadın (%94); İlkokullarda toplam 
309.247 öğretmenin 112.439’unun erkek (%36   ) ve 196.808’inin kadın (%64); ortaokullarda toplam 
371.590 öğretmenin 154.611’i erkek (%41,6) ve 216.979’unun kadın (%58,4); liselerde ise toplam 
380.631 öğretmenin 187.156’sının erkek (%49) ve 193.475’inin kadın (%51) olduğu görülmektedir 
(www.sgb.meb.gov.tr). Başta okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenler olmak üzere 
ilkokul öğretmenlerinin, bu kurumlarda öğrenim gören çocuklara (yaşları nedeniyle de) bir 
“anne şefkati” ile yaklaştıkları ve yaklaşacakları evrensel düzeyde yaygın bir düşüncedir. 
Dolayısıyla MEB istatistiklerine bakıldığında da özellikle okul öncesi eğitim kurumlarındaki 
kadın öğretmenlerin %94 oranında, ilkokullarda %64 oranında oldukları göz önüne alındığında 
kadın öğretmenlerin empatik eğilimlerinin erkek öğretmenlere göre daha yüksek olmasının 
anlaşılır bir durum olduğu düşünülebilir. Hemen hemen her düzeydeki eğitim-öğretim 
kuramlarındaki erkek öğretmenlerin de okul kurallarının uygulanmasında “otorite” olarak 
algılanmasının da yine genel geçer bir biliş olması bu yorumu destekler niteliktedir. 

Araştırmada, öğretmenlerin yaş değişkenine göre empatik eğilim düzeylerine bakıldığında, 20-
29 yaş arası öğretmenlerde empatik eğilim düzeylerinin, diğer yaş gruplarına kıyasla daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Kılıç (2005) da yaptığı çalışmada, okul öncesinde görev yapan 
öğretmenlerinin yaşları arttıkça empatik eğilimlerinin düştüğü sonucunu bulgulamıştır. Bu 
durum, öğretmenlerin mesleğe başlamalarının ilk yıllarında olmalarıyla yani idealizmleriyle, 
meslekî heyecanlarıyla, kendilerini gerçekleştirme arzularıyla ve aynı zamanda zamanla yaşama 
olasılığı olan meslekî tükenmişlik düzeyine henüz gelmemiş olmalarıyla açıklanabilir. 

Araştırmaya katılan bekar öğretmenlerin evli olan öğretmenlere kıyasla empatik eğilimlerinin 
daha göre (yine çok düşük oranda) yüksek olduğu görülmüştür. Çelik’in (2008) okul öncesi 
öğretmenleriyle yürüttüğü bir çalışmada da medeni durum değişkenine göre bekar 
öğretmenlerin empatik eğilim düzeyi evlilere oranla daha yüksek çıkmıştır. Ancak Çelik, aradaki 
farkın az olmasından ötürü medeni durumun empatik düzeyiyle ilişkili olmadığını belirtmiştir. 
Küçük de olsa bu fark evli olan öğretmenlerin daha fazla sorumluluk sahibi olmaları, kendilerini 
gerçekleştirecekleri ikinci bir alan olan ev ve evlilik yaşantısı olmasıyla diğer bir ifade bekar 
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olanların kendilerini gerçekleştirecekleri asıl alanı evli olanlara kıyasla öğretmenlik mesleği 
olarak görmeleriyle açıklanabilir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre empatik eğilim düzeylerine 
bakıldığında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan öğretmenlerin empatik eğilimlerinin 
lisans mezunlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Genç ve Kalafat (2008) öğretmen 
adaylarının empatik becerileriyle demokratik tutumlarını farklı değişkenlerle değerlendirdikleri 
çalışmada, empati davranışının, öğrenim düzeyine bağlı olarak farklılık gösterdiği sonucuna 
ulaşmışlardır. Benzer şekilde Kılıç (2005) yaptığı çalışmada, okul öncesi eğitim kurumlarında 
çalışan öğretmenlerin öğrenim düzeyi arttıkça empatik eğilim düzeylerinin arttığını 
bulgulamıştır. Her iki sonuç, araştırmanın bulgularını desteklemektedir. Bu durum, öğrenim 
düzeyi arttıkça alınan eğitimler yoluyla kazanılan bilgiler doğrultusunda edinilen kazanımlarla 
ve aynı zamanda yaşın getirdiği olgunlaşmayla açıklanabilir. 

Meslekteki hizmet yılı 0-5 yıl arasında olan öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin diğer 
yıllara oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Hizmet yılı 24 ve üzeri olan katılımcıların her 
ne kadar ortalama puanları ( = 71) yüksek olarak görünse de bu hizmet yılında yer alan 
katılımcı sayısının (n=5) diğer gruplara göre çok düşük olması nedeniyle yorumlamanın hatalı 
olacağı düşünülmelidir. Bu sonuç; 2004 yılındaki Barut’un araştırmasında yer alan ortaöğretim 
kurumlarında görev yapan öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin hizmet yılına bağlı olarak 
farklılaşması yönündeki bulgusuyla desteklenmektedir. Aynı zamanda yukarıdaki yaş 
faktöründe yapılan açıklamalarla da uyuşmaktadır. 

Araştırmaya katılan eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin formasyon ile öğretmenliğe hak 
kazanan kişilerin meslekte olmalarına ilişkin görüşlerinde, “Kesinlikle uygun bulmuyorum” 
seçeneğinden “Tamamen uygun buluyorum” seçeneğine kadar bütün seçeneklerde birbirine çok 
yakın ortalamalarda puanlar ( = 66,46 ile = 66,77 arasında) aldıkları görülmüştür. Ancak 
empatik eğilim puanı en yüksek olanların ( = 66,77) aynı zamanda “Formasyonla öğretmenlik 
yapanların meslekte bulunmalarını kesinlikle uygun bulmuyorum” diyen en büyük orandaki 
katılımcılar (%33.3) olması dikkat çekicidir. Benzer biçimde empatik eğilim düzeyi bakımından 
ikinci sırada ( = 66,58) yer alan ve “Genellikle uygun bulmuyorum” diyen katılımcıların 
oranının da %20 olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile formasyonla öğretmenlik yapanların 
meslekte olmalarını uygun bulmayan katılımcıların toplam oranı %53,3’tür. Koşullu olarak 
uygun bulanlar da (%30,8) bir anlamda uygun bulmayanlar grubunda değerlendirildiğinde bu 
oranın %81,1 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu durumun katılımcıların empatik eğilim 
düzeyleri ile ilişkili olmadığı açıktır. Elde edilen bulgu, katılımcıların, formasyonla öğretmenliğe 
hak kazananların formasyonlarının içeriğini yeterli bulmamaları ile açıklanabilir. Çünkü 
katılımcıların %60’ ı formasyonla öğretmenliğe hak kazananların mesleki yeterliliklerini de 
(koşullu olarak yeterli bulanları da dahil ettiğimizde) “yetersiz” olarak değerlendirmektedir. 
Aynı zamanda bu her iki sonuç, katılımcıların bu konuda (formasyonu yeterli bulmama 
konusunda) yeterince bilgiye sahip olup olmayla da eğitim-öğretim ortamında bu yetersizliği 
gözlemlemeyle de ön yargıyla da veya eğitim fakültesi mezunlarının işsiz kalmalarının sebebi 
olarak formasyonla öğretmenliğe hak kazanıp göreve başlayanları düşünmeleriyle de (biri, 
birkaçı veya hepsi ile) ilişkili olabilir. Ancak katılımcıların “Siz farklı fakülte mezunu olsaydınız, 
formasyon eğitimi alarak öğretmenlik yapmayı düşünür müydünüz?” sorusuna ortalamanın 
biraz üzerinde (%52,5) “Evet” yanıtı vermeleri daha çok işsiz kalma ile ilişkili olabileceğini 
düşündürmektedir.  
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ÖNERİLER 

1. Eğitim fakültesi mezunu olmaları nedeniyle öğretmenliğe yeterli ve yetkin varsayılan 
öğretmenlerin, farklı fakültelerden mezun olup formasyon eğitimi alan öğretmenlere 
ilişkin empatik eğilimlerinin daha da üst düzeye erişebilmesi adına, MEB ve YÖK iş 
birliği ile formasyon eğitimi müfredatı hem geliştirilebilir hem süresi uzatılabilir. Bu 
sayede, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin müfredatın yeterliliğine ilişkin düşünce 
ve tutumları olumlu yönde geliştirilerek gerek aynı kurumda gerekse aynı örgün eğitim 
basamağında bulunan farklı kurumlardaki meslektaşları ile iş birliği, dayanışma ve 
üretkenlik çalışmaları artırılabilir. 

2. MEB, fakültelerden mezun olup formasyon eğitimiyle öğretmenlik mesleğine hak 
kazanan öğretmenlere yönelik (hizmet içi eğitimler döneminde) eğitimler düzenleyerek 
hem eğitim fakültesi mezunlarının empatik eğitimlerinin olumlu yönde gelişmesine hem 
formasyonla öğretmenliğe hak kazananların öğretmenlikte olmalarını uygun 
bulmamaya ve mesleki yetersizliklerine ilişkin düşüncelerini olumluya dönüştürmeye 
katkıda bulunabilir. 

3. MEB’in, her yıl programında yer alan il, ilçe ve okullarda gerçekleştirilen Hizmet İçi 
Eğitim programlarında branşlarla ilgili eğitimlere yer verilerek, bu eğitimlere ilçe hatta il 
sınırları içinde farklı okullarda görev yapan branş öğretmeleri (özellikle hem eğitim 
fakülte mezunlarının hem de formasyonla öğretmenliğe hak kazananların bir arada 
olacakları şekilde) buluşturulabilir. Bu eğitimlerde özellikle empatik yaklaşımı içeren 
çalıştaylara yer verilerek aynı ekiplerde yer almaları sağlanabilir. Ekipteki iş birliği 
çalışmalarındaki dayanışma ve iş birliği büyük olasılıkla aynı amaçlara hizmet edeceği 
için birbirlerine ilişkin algılarının olumlu yönde gelişmesi sağlanabilir. 

4. Empati konusunu doğrudan ele alan ve psikodrama uygulamalarını ağırlıklı olarak 
içeren etkinlikler öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarına 
dahil edilebilir. 

5. Verimlilik çerçevesinde, örgün eğitim kurumlarının her basamağında özellikle proje 
çalışmaları teşvik edilerek, eğitim fakültesi mezunları ile formasyon eğitimi yoluyla 
öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenlerin birbirlerini daha yakından tanımaları, 
olumlu etkileşim, iş birliği ve dayanışma davranışlarını artırmaları sağlanabilir. 

6. Gerçekleştirilen bu çalışma, örgün eğitimin hemen her basamağındaki öğretmenlerle 
gerçekleştirilebilir, bulgular daha fazla örneklem üzerinden karşılaştırılabilir ve 
değerlendirilebilir. Hatta bu çalışmalarda görev yapılan bölgelere, okul türlerine ve 
branşlara da yer verilebilir. 
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Öz 

Türkiye’de Mart 2020’den itibaren görülmeye başlanan Covid-19 salgını sebebi ile başta okullar olmak üzere 
toplu yaşam alanları hızla kapatılmış ve faaliyetler evden yürütülmeye başlanmıştır. Bu yeni durum bütün 
öğretmenlerde olduğu gibi coğrafya öğretmenleri için de yeni, alışılması ve uyumu zor bir süreç 
olduğundan, coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
araştırma, coğrafya öğretmenlerinin Covid-19 salgını döneminde uzaktan eğitim yöntemi ile 
gerçekleştirdikleri coğrafya öğretimini çeşitli değişkenler doğrultusunda incelemek amacıyla 
yürütülmüştür. Araştırma kapsamında coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim süreci hakkındaki 
görüşlerinin alınması için üç bölümden oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme aracının birinci bölümünde 
demografik bilgiler, ikinci bölümünde araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan 
anket ve üçüncü bölümde ise aynı araştırmacılar tarafından daha önce geliştirilen “Uzaktan Eğitim ile 
Coğrafya Öğretiminin Etkililiği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek bir boyut ve 13 sorudan oluşmaktadır. 
Araştırmaya 324 coğrafya öğretmeni katılmıştır. Araştırmada elde edilen nitel ve nicel veriler betimsel 
analize tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre coğrafya öğretmenleri uzaktan eğitime karşı değildir. 
Ancak uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini almayacağı, öğrencilerin derslere yeterince katılmadığı ve 
derse yoğunlaşamadıkları sonuçları ortaya çıkmıştır.  
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Abstract 

Due to the Covid-19 epidemic, which started to be seen in Turkey as of March 2020, collective living spaces, especially 
schools, were quickly closed and activities started to be carried out from home. Since this new situation is a new and 
difficult process for geography teachers, as it is for all teachers, geography teachers' views on distance education were 
needed. This research was carried out in order to examine the teaching carried out by distance education method by 
geography teachers in the direction of various variables during the Covid-19 epidemic. Within the scope of the research, 
a measurement tool consisting of three parts was used to get the opinions of geography teachers about the distance 
education process. Demographic information was used in the first part of the measurement tool, a questionnaire 
consisting of open-ended questions developed by the researchers in the second part, and the "Effectiveness of Distance 
Education and Geography Teaching Scale", previously developed by the same researchers, was used in the third part. 
The scale consists of one dimension and 13 questions. 324 geography teachers participated in the research. The qualitative 
and quantitative data obtained in the research were subjected to descriptive analysis. According to the results of the 
analysis, geography teachers are not against distance education. However, it has been concluded that distance education 
will not replace face-to-face education, students do not attend the lessons sufficiently and cannot concentrate on the 
lesson. 
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GİRİŞ 

Tarih boyunca farklı zamanlarda meydana gelen salgın hastalılar dünya üzerinde nüfusa ve 
beşerî faaliyetlere büyük etki etmiştir. Günümüzde dünya coğrafyasında ulaşım sistemlerindeki 
hızlı gelişmeler mesafeleri kısaltmış, dünyayı küçük bir köy haline getirmiştir. Böylece dünya 
üzerinde görülen basit salgınlar dahi küresel etkileye yol açar hale gelmiştir. İnsanlık tarihi içinde 
görülen en büyük salgınlardan biri de Covid-19 salgınıdır. Bir bölgenin büyük bölümünde veya 
bir grup canlının tamamında var olan hastalıklar bütünü (Camridge, 2020) şeklinde tarif edilen 
salgın (pandemi), TÜBA (2020) tarafından, dünya yüzeyinin çok geniş bir alanında görülen 
yaygın hastalıklar şeklinde tanımlanmıştır.  

Covid-19 salgını ortaya çıktığı Çin’den 3 ay gibi kısa bir sürede bütün kıtalara yayılmış, ortaya 
çıkışının birinci yıldönümünde dünya üzerinde 1.300.576 insanın ölümüne sebep olmuştur 
(WHO, 2020). Dünya nüfusunun büyük bir kısmını eve hapseden (Yılmaz, 2020) Covid-19 salgını, 
bir sağlık krizi olmasına karşın, hükumetlerin hayat kurtarma ile ekonomiyi sürdürme arasında 
kalmalarına yol açmıştır (Burgess ve Sievertsen, 2020). Bu sebeple Covid-19 dünyayı ve bununla 
birlikte her ülkedeki eğitim ortamını hızlı bir şekilde dönüştürmüştür (UNESCO, 2020). Dünya 
üzerinde Covid-19'un yayılmasını azaltmak için, çoğu ülke eğitim kurumlarını geçici olarak 
kapatmaya karar vermiş ve uzaktan eğitime geçmiştir. Bu önlemler öğrencileri eğitimden yoksun 
bırakarak onları olumsuz etkilemiştir (Pınar ve Akgül, 2020). Bunun bir sonucu olarak Covid-19 
salgını ile beraber birçok ülkede farklı sosyoekonomik arka plana sahip ailelerin çocukları 
arasında belirgin akademik başarı farklarının daha fazla derinleşeceğinden (Özer, 2020) endişe 
edilmiştir. Ayrıca uzaktan eğitime aniden başlanması, öğrencilerin ve öğretmenlerin buna ilk kez 
hazırlanmaları çevrimiçi öğrenmeye geçmede zorlanmalarına sebep olmuştur (DiPietro, Biagi, 
Costa, Karpiński ve Mazza, 2020).  

Covid-19 gibi salgın hastalık dönemlerinde tüm toplumun sağlığını korumak ve güçlendirmek, 
üniversitelerin, akademik toplulukların, öğrencilerin ve araştırmacıların çalışmalarını 
sürdürülebilir bir şekilde devamını sağlamak hayati öneme sahiptir (Thelancet, 2020). Bu sebeple 
salgın döneminde her ülke kendi imkânları doğrultusunda tedbirler almaya çalışmıştır. Ancak 
salgın dönemine kadar uzaktan eğitim faaliyetlerinin kullanımı ve örgün eğitimden uzaklaşma 
dünya genelinde hiçbir zaman bu dönemdeki kadar yoğun yaşanmamıştır (Yılmaz vd., 2020). 

Covid-19 dönemi ile birlikte yoğun şekilde eğitim hayatına giren uzaktan eğitim kavramı ilk kez 
1892’deki kullanımının ardından mektupla veya evden öğretim şeklinde terimlerle ifadesi olsa 
da daha sonra çok sayıda farklı tanımlar yapılmıştır. Televizyon ve bilgisayarın yaygınlaşmasıyla 
birlikte 1990’lı yıllarda uzaktan öğretim sıklıkla kullanılmıştır. Bu çerçevede uzaktan eğitim; 
öğretme ve öğrenme öğelerini zaman ve mekan unsurları olmadan bir araya getiren bir terimdir 
(Kaya, 2002). Uzaktan eğitimi, farklı mekânlardaki öğretmen ve öğrencilerin, çeşitli iletişim 
teknolojileri yardımıyla öğretme-öğrenme faaliyetlerini gerçekleştiren bir sistemdir (Gelişli, 
2015). Uzaktan eğitim, öğrencilerin öğretim faaliyetleri sırasında eğitim kaynaklarından ve 
birbirlerinden uzak olduğu eğitim şeklidir. İnsanlara her alanda eşit şartlarda, hayat boyu 
öğrenme fırsatları sunan uzaktan eğitim yöntemi, günümüzde bilgisayar ve internet teknolojisi 
sayesinde bütün alanlarda kullanılmaktadır.  

Pandemi süreci Türkiye’deki eğitimi de etkilemiştir. Covid-19 vakalarının Türkiye’de 
görülmesiyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örgün eğitime ara verilerek uzaktan 
eğitim sistemine geçilmiştir (MEB, 2020a). Beklenmeyen bu durum karşısında öğretmenler 
hazırlıksız yakalanmış, bir an önce bu duruma uyum sağlamaya çalışmışlardır. EBA sistemi 
incelediğinde, coğrafya öğretmenlerinin bu kısıtlama döneminde sisteme yüksek oranda ders 
materyali yüklediği ve uzaktan eğitime uyum sağladığı görülür (EBA, 2020). Ortaöğretim Genel 
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Müdürlüğünün (OGM, 2020) bu konuda yaptığı kapsamlı araştırmaya göre eğitim paydaşlarının 
büyük ölçüde ve hızlı bir şekilde uzaktan eğitim sürecine dâhil olduğu anlaşılmaktadır. 

Covid-19 salgını döneminde birçok devlet kendi şartlarında uzaktan eğitim için tedbirler almaya 
başlamıştır (Yılmaz, Güner, Mutlu, Doğanay ve Yılmaz, 2020). Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından Covid-19 salgını döneminde eğitimi desteklemek için 11.Aralık.2020 tarihinde özel bir 
web sitesi kurularak öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunulmuştur (MEB, 2020b). 
Türkiye’de ilk, orta ve lise seviyesinde eğitim Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT’nin desteği ile hem 
televizyondan, hem de öğrenciler tarafından yararlı bulunduğu (Tüysüz ve Çümen, 2016) daha 
önce yapılan çalışmalar ile kanıtlanmış olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sürdürülmüştür.  

Türkiye’de eğitim sistemi ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kademeden ve her kademe 
dört sınıf seviyesinden oluşmaktadır. Coğrafya konuları ilkokul ve ortaokul seviyelerinde sosyal 
bilgiler ve fen bilgisi dersinde yer almasına rağmen, bağımsız olarak coğrafya dersi lise 
seviyesinde yer almaktadır. Coğrafya dersi liselerde 9.sınıf ve 10.sınıf seviyelerinde bütün okul 
türlerinde ve alanlarında zorunlu ve iki saat iken, 11.sınıf ve 12.sınıf seviyelerinde Türkçe-
matematik ve sosyal bilimler alanlarında zorunlu ve seçmeli olarak 4 saat şeklinde yer almaktadır 
(MEB, 2018). Salgın döneminde lise kademesinde ilk iki yıl zorunlu ve son iki yıl seçmeli olan 
coğrafya dersinde, coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirdikleri 
öğretimin ne derece etkili olduğu araştırma konumuzu oluşturmaktadır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Covid-19 salgını döneminin eğitime etkileri ve uzaktan eğitim konusunda farklı branşlarda ve 
farklı örneklemlerde birçok araştırma (Akyol, 2020; Kızılkaya ve Yücekaya, 2021; Öz Ceviz, 
Tektaş, Basmacı ve Tektaş, 2020; Yılmaz vd., 2020) yapılmıştır. Bu araştırmalarda daha çok 
öğrencilerin uzaktan eğitim konusundaki algılarıyla ilgili değişkenler irdelemiş, bunlar içinde de 
en fazla yaş, sınıf ve cinsiyet değişkenleri ölçülmüştür. Öğretmenler üzerine yapılan 
araştırmalarda ise daha çok cinsiyet, kıdem ve okul türü değişkenleri ele alınmıştır. 

Uzaktan eğitim konusunda da son 30 yılda birçok araştırma yapılmıştır. Thach ve Murphy (1995) 
uzaktan eğitim modeliyle eğitim veren akademisyenlerin yetkinliklerini tanımlamaya çalışmıştır. 
Heuer ve King (2004), ABD’de çevrimiçi eğitimde eğitmenin rolü ve sorumluluklarını 
araştırmıştır. Lee ve Busch (2005) uzaktan eğitim yöntemlerini ve geleneksel eğitimden ayıran 
öğeleri eğitimci görüşlerine göre araştırmıştır. Düzakın ve Yalçınkaya (2020), web tabanlı uzaktan 
eğitim sistemi ile öğretim elemanlarının bu sisteme yatkınlıklarını incelemiştir. Özgöl vd. (2017), 
örgün eğitim içerisinde uzaktan eğitim uygulamalarını öğrenci ve öğretim elemanları açısından 
ele almışlardır. 

Covid-19 salgını başlamasıyla birlikte sağlık, ekonomi, işletme, hukuk ve eğitim gibi alanlarda 
birçok çalışma yapılmıştır. Eğitim alanındaki çalışmalara baktığımızda öğretmen, öğrenci ve 
velilerin bu konudaki görüşleri en çok irdelenen konulardır. Yılmaz vd. (2020)’nin, veli algısına 
göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği konusundaki çalışması, Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğü’nün [OGM] (2020) küresel salgın döneminde uzaktan eğitim konusundaki 
kapsamlı araştırması, Pınar ve Dönel-Akgül (2020)’ün Covid-19 salgını sürecinde fen bilimleri 
dersinin uzaktan eğitim ile verilmesi konusundaki çalışması, İşeri ve Kırmacı (2020) tarafından 
hazırlanan Covid-19 pandemi süreci uzaktan eğitim değerlendirmesi çalışması, Koçoğlu vd.’nin 
(2020), Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’deki eğitime bakış konulu çalışması salgın 
dönemini açıklayan önemli çalışmalar arasındadır. Bu konuda uluslararası literatürde ise Michel 
vd., (2021)’in çalışması, Peters, Wang vd., (2020)’nin çalışması Singh, Matthees ve Odetunde 
(2021)’nin çalışması gibi araştırmalar bulunmaktadır. 
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Coğrafya alanında Covid-19 sürecindeki durum ile ilgili literatüre baktığımızda sınırlı sayıda 
bazı çalışmaların olduğu dikkat çekmektedir. Bunlardan biri Bagoly-Simo, Hartmann ve Reinke 
(2020) tarafından Almanya’da 15 ortaokul öğretmeninin Covid-19 sürecinde sınırlamalar ile 
beraber coğrafya öğretiminde yaşadıkları değişikliklere bakış açılarını keşfetmeye yöneliktir. 
Ayrıca Yılmaz, (2020) tarafından hazırlanan “20 Nisan 2020 tarihi itibariyle Covid-19 virüsünün 
dünyadaki coğrafi kıtalara ve ülkelere göre dağılımı” isimli çalışması, Zoğal ve Emekli’nin (2020) 
Türkiye'de Covid-19 pandemisi sırasında ikinci evlerin değişen anlamları isimli çalışmaları, 
Özkaral ve Bozyiğit (2020) tarafından hazırlanan sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmen adaylarının 
koronavirüs (COVID 19) ve çevrimiçi eğitim sürecine ilişkin görüşleri, Baş (2020)’ın Covid-19 
pandemi sürecinde sosyal bilgiler öğretiminde uzaktan eğitimin artıları ve eksileri isimli 
çalışması, Sarıbaş ve Meydan (2020)’nın hazırladığı coğrafya bölümü öğrencilerinin çevrimiçi 
öğrenmeye karşı tutumları adındaki çalışması, Wood (2020)’un, Coğrafyada teknolojiyle 
geliştirilmiş öğrenmeden yararlanma adındaki çalışması bu alandaki önemli çalışmalardandır.  

Literatürdeki çalışmalara bakıldığında genel olarak Covid-19 salgın dönemindeki eğitim 
durumunu açıklayan araştırmalar yoğunluktadır. Bu araştırma ise coğrafya alanında ve büyük 
bir öğretmen katılımı ile gerçekleştirilen bir çalışma olması bakımından literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı; coğrafya öğretmenlerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim yöntemiyle 
coğrafya öğretimi hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Sanal ortamda bu eğitimi bizzat veren 
öğretmenlerin görüşleri detaylı olarak incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla “coğrafya 
öğretmenlerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim yöntemiyle coğrafya öğretimi hakkındaki 
görüşleri nedir?” sorusu araştırmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Coğrafya 
öğretmenlerinin görüşlerinin; cinsiyet, okul türü, kıdem ve yaşadıkları ilçe değişkenlerine göre 
farklılık gösterip göstermediğini görebilmek için aşağıdaki alt problemlerin cevapları aranmıştır. 

1-Coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile gerçekleştirdikleri coğrafya öğretimi hakkındaki 
genel görüşleri nedir? 

2- Coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile gerçekleştirdikleri coğrafya öğretimi hakkındaki 
görüşleri cinsiyet değişkenine göre farklılık gösteriyor mu?  

3- Coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile gerçekleştirdikleri coğrafya öğretimi hakkındaki 
görüşleri çalıştığı okul türüne göre farklılık göstermekte midir? 

4- Coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile gerçekleştirdikleri coğrafya öğretimi hakkındaki 
görüşleri çalışma kıdemine göre farklılık göstermekte midir? 

Covid-19 salgın döneminde coğrafya öğretmenlerinin, çevrimiçi ortamda uzaktan eğitim 
yöntemi ile coğrafya eğitimini vermeleri ve bu eğitimin avantajlarını ve dezavantajlarını bizzat 
yaşamaları bakımından onların görüşlerinin detaylı olarak incelenmesi önemlidir. Ayrıca yapılan 
çalışma İstanbul gibi bir metropolün farklı sosyokültürel bölgelerinde görev yapan büyük bir 
coğrafya öğretmeni kitlesinin görüşlerini yansıtması bakımından literatüre katkı sağlayacak 
olması önem arz etmektedir. Bunun yanında Covid-19 salgınının devam ettiği dönemde 
gerçekleşen bu çalışma, uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha işlevsel olması, coğrafya öğretimine 
sağlayacağı katkı benzer salgın dönemlerinde nasıl bir yol haritasının çizileceği ve nasıl uyum 
sağlanacağı konuları açısından önem arz etmektedir. 
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YÖNTEM 

Bu araştırma, coğrafya öğretmenlerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan 
coğrafya öğretimi hakkındaki görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, nicel ve 
nitel araştırma tekniklerinin birlikte kullanıldığı bir model olarak tasarlanmıştır. Bu çerçevede 
çalışma karma yapıdadır. Karma yapılı araştırma çoklu, kapalı uçlu ya da nicel tipte maddelerin 
yanında birkaç açık uçlu nitel yapıdaki maddeleri içeren bir anketin uygulaması gerçekleşir (Kıral 
ve Kıral, 2011). Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan kesitsel tarama modeline 
öncelik verilmiştir. Kesitsel taramada bir durumu aydınlatmak için tek bir seferde katılımcılardan 
veri toplayarak değişkenler arası ilişkileri açıklama hedeflenir (Büyüköztürk, 2012). Sosyal 
bilimlerde yaygın olarak kullanılan tarama araştırmaları, geniş gruplar üzerinde yürütülen, 
gruptaki bireylerin bir olgu veya olayla ilgili olarak görüşlerinin, tutumlarının alındığı, olgu ve 
olayların betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır (Karasar, 2013; Çepni, 2018). Araştırmada 
öğretmenlerin görüşlerini alabilmek için üç bölümden oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. 

Çalışma 2020-2021 Eğitim öğretim yılı güz dönemi ve İstanbul ilinde görev yapan coğrafya 
öğretmenleriyle sınırlıdır. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini İstanbul ilindeki coğrafya öğretmenleri oluştururken, araştırma örneklemini 
bu ilde ulaşılabilen 324 coğrafya öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada belirlenen evrenin 
tamamına ulaşılamayacağı için örneklem yoluna gidilmiştir. Araştırmanın sonuçlarının 
kapsamının geçerliği, örneklemin evreni temsil edici olması ve en yüksek örneklem çeşitliliği için 
(Doğanay, 2002: 6) İstanbul’un ve 29 ilçesinde farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip 
bölgelerindeki coğrafya öğretmenlerinin çalışmaya katılmasına gayret gösterilmiştir. Yine 
katılım çeşitliliği açısından farklı okul türlerinden ve farklı çalışma kıdemlerinde öğretmenlerin 
görüşlerine ulaşılmıştır. Karasar (2013) ve Yeşil (2014), bilimsel araştırmalardaki örneklem 
kavramını, gözlemlerin nispeten daha küçük bir grup üzerinde gerçekleştirilmesi ile evrenin 
bütün özelliklerinin yansıtılması şeklinde ifade etmektedirler. Yıldırım ve Şimşek (2013) 
örneklimi, evren yerine küçük bir grubun araştırma için incelenmesi şeklinde açıklarken, 
Büyüköztürk (2012) örneklemi, kendi içinde benzeşik ve farklı durumları kapsamlı açıklayıp 
sonuçlar çıkarma olarak ifade etmiştir. Böylece inceleme sonuçlarının, problemin daha geniş bir 
çerçevede tasvirini yapmak, evren değerleri hakkında önemli ve güçlü ipuçları elde etmek 
açısından önemlidir. Örneklem büyüklüğü tespit edilirken %95 güven aralığında (Yazıcıoğlu ve 
Erdoğan, 2014) en az 330 katılımcıya anket uygulanma yapılması hedeflenmiştir. Ancak 
araştırmada gönüllülük esası doğrultusunda 324 coğrafya öğretmenine ulaşılmıştır. Katılımcılara 
ait demografik bilgiler Tablo 01’de görülmektedir. 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin % 46,3’ünü (150) kadınlar 
ve % 53,7’sini (174) erkeler oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının istatistiklerine (MEB, 
2020c) göre de İstanbul ilinde coğrafya öğretmenleri arasında erkek öğretmenlerin oranı daha 
yüksektir. Öğretmenlerin mesleki kıdemleri ise; 1-4 yıl kıdem aralığında 38 (% 11,7), 5-9 yıl kıdem 
aralığında 83 (% 25,6), 10-14 yıl kıdem aralığında 63 (% 19,4), 15-19 yıl kıdem aralığında 37 (% 
11,4), 20-24 yıl kıdem aralığında 45 (% 13,9), 25-29 yıl kıdem aralığında 49 (% 15,1) ve 30 yıl ve 
üstü kıdeme sahip 9 (% 2,8) coğrafya öğretmeninden oluşmaktadır. Okul türlerine göre 
sıralandığında 120 (% 37,0) coğrafya öğretmeniyle en fazla olan Anadolu Liselerinden 
araştırmaya katılım olmuştur. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden 79 (%24,4), Anadolu 
İmam Hatip Liselerinden 71 (%21,9), Özel Anadolu Liselerinden 29 (%9,0) ve diğer ortaöğretim 
kurumlarından 25 (%7,7) coğrafya öğretmeni araştırmaya katılmıştır. Bu oranlar toplandığında 
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öğretmenlerin büyük çoğunluğunun devlet okullarında çalıştığı (% 91), özel okullarda 
çalışanların oranının ise düşük seviyede (% 9) kaldığı görülmektedir.  

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Coğrafya Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri Frekans ve 
Yüzdelik Dağılımı 
Değişkenler f % Değişkenler f % 

Cinsiyet 

Kadın 150 46.3 

Çalışılan 
okul 
türüne 
göre 
dağılım 

Anadolu Lisesi 120 37.0 
Erkek 174 53.7 Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 
79 24.4 

Toplam 324 100.0 Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 

71 21.9 

Mesleki 
Kıdem 
Durumu 

1-4 yıl 38 11.7 Özel Anadolu Lisesi  29 9,0 
5-9 yıl 83 25.6 Diğer 25 7.7 
10-14 yıl 63 19.4 Toplam 324 100.0 
15-19 yıl 37 11.4 Yaşanılan ilçeye göre dağılım  

Çok fazla ilçe ismi olduğu için farklı bir tablo olarak 
gösterilmiştir. 

20-24 yıl 45 13.9 

25-29 yıl 49 15.1 
30 yıl ve 
üstü 

9 2.8 

Toplam 324 100.0 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin sayıları ve İstanbul’da yaşadıkları ilçelere göre dağılımları 
Tablo 2’te görülmektedir.  

 
 

Tablo 2 incelendiğinde İstanbul’un 29 ilçesinden coğrafya öğretmenlerinin araştırmaya katıldığı 
görülmektedir. Araştırmaya en yüksek katılımlar sırasıyla Küçükçekmece (41), Bahçelievler (37), 
Şişli(24) ve Gaziosmanpaşa (23) ilçelerindendir. Diğer ilçelerden katılım tabloda görüldüğü 
şekliyledir. İstanbul çapında 10 ilçeden ise araştırmaya hiç katılım olmamıştır. 
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Coğrafya Öğretmenlerinin İstanbul'da 
Çalıştıkları İlçelere Göre Dağılımı Tablosu 
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Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamında, üç bölümden oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme aracının birinci 
bölümünde cinsiyet, kıdem, okul türü ve çalışılan ilçe gibi katılımcıların demografik bilgileri yer 
almaktadır. İkinci bölümde araştırmacılar tarafından geliştirilen uzman görüşü alındıktan sonra 
son hali verilen açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan anket yer almaktadır. Anket yoluyla çok 
sayıda veriyi oldukça kısa sürede elde etmek mümkündür (Bahar, 2014: 48). Bu çalışmada 
kullanılan anket yönteminde demografik, olgu, bilgi, yargı ve davranış içerikli sorular (Küçük, 
2016) katılımcılara sorulmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anket formu 
oluşturulurken, literatürdeki çalışmalardan yararlanılmıştır. Öncelikle anketin hazırlanması için 
araştırmacılar tarafından soru madde havuzu oluşturulmuştur. Anket maddelerinin kapsam 
geçerliği için 3 uzman görüşüne başvurulmuştur. 

Veri toplama aracının üçüncü bölümde ise İnce, Yentür ve Şahin (2021) tarafından geliştirilen 
“uzaktan eğitim ile coğrafya öğretiminin etkililiği ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek bir boyut ve 13 
sorudan oluşan, İnce vd., (2021) tarafından geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış bir ölçektir. 
Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .88 bulunmuştur. Bu değer Büyüköztürk, 
Şekercioğlu Çokluk, (2018)’a göre bir ölçek için kabul edilir değerler içinde kalmaktadır. Ölçek 
maddelerine ilişkin madde toplam korelasyonlarının .39 ile .70 arasında değiştiği görülmektedir. 
Ölçeği oluşturan maddelere yönelik korelasyon katsayısının .20’den büyük olmasının o 
maddelerin ait oldukları boyutun amacına yeterli seviyede hizmet edebilme özelliğine sahip 
oldukları (Şencan, 2005; Büyüköztürk, 2012; Tavşancıl, 2019) kabul edilmektedir. Ölçek 5’li Likert 
tipi sorulardan oluşmaktadır. Kesinlikle katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), 
Katılıyorum (4) ve Kesinlikle katılıyorum (5) ifadeleri arasında yer alan ölçekten katılımcıların 
alabileceği en düşük puan 13 iken en yüksek puan 65’tir.  

Ölçek verileri araştırmacılar tarafından açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerine tabi 
tutulmuş ve analiz sonuçlarına göre, ölçeğin madde yükleri .45 ile .78 arasında değer almakta 
olup uyum indeksi değerleri χ2/sd = 3.76, p<.01, RMSEA = .08, GFI= .90, CFI = .91, SRMR = .06, 
AGFI = .85, şeklinde hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre “uzaktan eğitim ile coğrafya öğretiminin 
etkililiği ölçeği”, coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını ölçmek için 
yeterlidir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Namık Kemal Üniversitesinin Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu kararı ile bu araştırmanın 
gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntemlerde etik sakınca bulunmadığı kararı verilmiştir. Ayrıca 
araştırmanın öğretmenlere uygulanabilmesi için İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğünden izin 
alınmıştır. Salgın sebebi ile ölçek ve araştırma formu elektronik ortama aktarılarak, eposta ve cep 
telefonu grupları yardımıyla öğretmenlere ulaştırılmıştır. Bu sebeple kayıp veri oluşmamıştır. 
Çevrimiçi anketler, zaman kısıtlamasının olmaması, katılımcıların kendini rahat hissettikleri bir 
zaman diliminde soruları cevaplamaları, verilerin aktarımında hata ve kayıpların olmaması 
(Uğraş, Reis ve Karataş, 2011) gibi sebepler ile sonuçlarının daha doğru olduğu kabul 
edilmektedir. 

Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları 
düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler 
önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir, sınıflanır ve yorumlanır. Bulgular arasında neden-
sonuç ilişkisi kurularak ileriye yönelik tahminlerde bulunabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256). 
Araştırmada elde edilen veriler MS.Excel ve SPSS programında çözümlenmiş, sınıflandırılmış, 
frekans ve yüzdelik puanlar bakımından incelenerek tablo ve grafiklere dökülmüş ve analiz 
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edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermesi sebebi ile parametrik testler uygulanmıştır. Ölçek 
yapısının uyumluluğunu test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizinde χ², χ²/sd, RMSEA, SRMR, 
CFI, GFI, IFI ve AGFI uyum indeksleri (Schermelleh-Engel, Moosbrugger, ve Müller, 2003) 
incelenmiştir. İkili değişkenlerin karşılaştırmalarda bağımsız örneklemler T Testi, çok 
değişkenlerde çoklu gruplar için tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. Uygulanan test ve analizlerin 
tabloya dönüştürülmesinde Özdamar (2018)’dan yararlanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde coğrafya öğretmenlerinin çevrimiçi ortamda ölçek sorularına 
verdikleri cevaplardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Coğrafya öğretmenlerinin, Covid-19 
salgını sürecinde uzaktan eğitim yöntemi ile verdikleri coğrafya öğretimi hakkındaki görüşleri 
alt problemler doğrultusunda ayrıntılarıyla sunulmaya çalışılmıştır. 

 

Birinci Alt Probleme Ait Bulgular 

Araştırma sorusunun birinci alt problemi olan, coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile 
coğrafya öğretimine ilişkin genel görüşleri ve tutumları anket soruları ile açıklanmaya 
çalışılmıştır. Tablo 3’te salgın öncesi ve sonrasında öğretmenlerin uzaktan eğitim ile coğrafya 
öğretimine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.  

Tablo 3. Coğrafya Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim ile Coğrafya Öğretimine İlişkin Genel 
Görüşleri 

Coğrafya öğretmenlerine sorulan sorular 
Evet Hayır Toplam 

f % f % f 
Covid-19 salgını öncesinde uzaktan eğitimin ne 
olduğunu biliyor muydunuz? 261 80.6 63 19.4 324 

Covid-19 salgını öncesinde herhangi bir konuda 
uzaktan eğitim aldınız mı? 

119 36.7 205 63.3 324 

Mart 2020’de başlayan uzaktan öğretim sistemini 
beğendiniz mi? 

188 58.0 136 42.0 
324 

Sizce uzaktan eğitim, örgün-yüzyüze eğitimin 
yerine geçer mi? 

30 9.3 294 90.7 
324 

Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı uzaktan eğitim 
sistemi (EBA) kullanımı kolay bir sistem midir? 

284 87.7 40 12.3 324 

Sizce uzaktan eğitim sisteminde sizlerin anlattığı 
canlı dersler öğrencilerin ilgisini yüz yüze 
eğitimden daha çok çekmekte midir? 

17 5.2 307 94.8 
324 

EBA dışında canlı ders anlatım programlarına 
ihtiyaç hissettiniz mi? 

275 84.9 49 15.1 324 

Uzaktan eğitim etkinliklerinde öğrenci devamlılığı 
takip edilmelidir? 

275 84.9 49 15.1 324 

 

Tablo 3 incelendiğinde coğrafya öğretmenlerine, Covid-19 salgını öncesinde uzaktan eğitimin ne 
olduğunu bilip bilmediklerini sorduğumuzda, öğretmenlerin %80,6’sı evet bu konuda 
bilgilerinin olduğunu %19,4’ü ise hayır bu konuda bir bilgilerinin olmadığını ifade etmişlerdir. 
Araştırmada coğrafya öğretmenlerine sorduğumuz Covid-19 salgını öncesinde herhangi bir 
konuda uzaktan eğitim alıp almadıkları konusundaki ikinci soruda, öğretmenlerin %36,7’si 
“evet” bu konuda eğitim aldıklarını, ancak %63,3’ü ise “hayır” bu konuda bir eğitim 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(8): 707-729. 

 716 

almadıklarını ifade etmişlerdir. Ancak eğitim alanlar bu eğitimi nereden aldıklarını ifade 
etmemişlerdir. 

Ortaöğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığının uygulaması ile 23 Mart 2020’den itibaren 
uzaktan eğitim başlatılmıştır. Öğretmenlerin bu uzaktan öğretim sistemini beğenip 
beğenmediklerini sorduğumuz soruda, öğretmenlerin %58’i evet bu uzaktan öğretim sistemini 
beğendiklerini, %42’si ise hayır bu uzaktan öğretim sistemini beğenmediklerini ifade etmişlerdir.  

Mart 2020’den beri uzaktan eğitim sistemini kullanan ve yaşayan öğretmenlere; uzaktan eğitimi 
örgün-yüz yüze eğitimin yerine koyup koyamayacakları sorulduğunda; öğretmenlerin büyük 
çoğunluğu (%90,7) hayır örgün eğitim yerine koyamayacaklarını ifade etmişlerdir.  

Coğrafya öğretmenlerine Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı Eğitim Bilişim Ağının (EBA) 
kullanımı kolay bir sistem olup olmadığı sorulduğunda, öğretmenlerin %87,7’si gibi büyük 
çoğunluğu kolay olduğunu belirtmiştir. 

Coğrafya öğretmenlerinin %94,8 gibi büyük çoğunluğu uzaktan eğitim sisteminde anlattıkları 
canlı derslerin, öğrencilerin ilgisini yüz yüze eğitimden daha az çektiğini ifade etmişlerdir. 
Öğretmenlerin kendi derslerindeki gözlemlerine göre cevapladıkları bu soruya göre, 
öğretmenlerin harcadıkları emekler boşa gitmektedir. 

Coğrafya öğretmenlerinin büyük çoğunluğu (%84,9) Milli Eğitim Bakanlığının sağlamış olduğu 
EBA ders portalının coğrafya ders müfredatını uygulayabilmek için yetmediğini ve farklı 
programlara ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. 

Coğrafya öğretmenlerinin %84,9 gibi büyük çoğunluğu uzaktan eğitim etkinliklerinde öğrenci 
devamlılığının takip edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Coğrafya öğretmenlerine açık uçlu olarak EBA eğitim portalı dışında kullandıkları ders anlatım 
programları sorulduğunda öğretmenlerin cevapları Tablo 4’te görülmektedir. 

  

Tablo 4. EBA Dışında Hangi Ders Anlatım Programlarından (Platformlarından) 
Yararlandınız? İsimlerini Yazınız. 

Eğitim Programı Adı f Oran (%) 
Geçerli 

Oran (%) 
Toplam 

Oran (%) 
Zoom 78 41,71 41,71 41,71 
Microsoft Teams 42 22,46 22,46 64,17 
Google Meet 37 19,79 19,79 83,96 
Diğer 30 16,04 16,04 100,00 

 

Bu verilere göre EBA dışında coğrafya öğretmenlerin; en çok kullanım kolaylığı ve yaygınlığı 
sebebi ile Zoom (78), Microsoft Teams (42) ve Google Meet (37) programlarını en çok tercih 
etmiştir. Diğer adı altında kullanılan bazı programlar ise; Youtube (5), Adobe Connect (4), Google 
Classroom (4), Whatsapp (4), Okulsis (3), Eysis (2), Raunt (2), TeamLink (2), Khan Academy (1), 
Perculus (1), Quizz (1), Skype (1) şeklinde sıralanmaktadır.  

Coğrafya öğretmenlerine uzaktan eğitim sırasında canlı anlatımlar ve videolar dışında hangi ders 
materyallerinin olması gerektiği sorulduğunda, öğretmenlerin en çok dile getirdiği ders 
materyalleri Tablo 5’te görülmektedir.  
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Coğrafya öğretmenlerin tercih ettiği materyal önerileri sırasıyla; testler (%87,35), animasyonlar 
(%86,42), günlük ödevler ve birebir ödev kontrolü (%62,35), ek kaynak pdf'leri (%66,67), çalışma 
kâğıtları paylaşımı (%72,84), animasyon paylaşımı (%62,42), diğer (%6,17) şeklindedir. Bu veriler 
coğrafya öğretmenlerinin ekran karşısında düz bir anlatım dışında farklı yöntem ve materyalleri 
tercih ettiklerini göstermektedir. 

Coğrafya öğretmenlerine uzaktan eğitim derslerini hangi araçlar ile öğrencilere anlattıkları 
sorulduğunda, öğretmenlerin cevapları Tablo 6’daki gibidir. 

 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun dizüstü bilgisayar (%78,09) cevabını 
verdiği görülmektedir. Birden fazla seçeneğin işaretlenebileceği bu soruda dizüstü bilgisayar 
yanında farklı zamanlarda farklı araçların da kullanıldığı verilen cevaplardan anlaşılmaktadır. 
Bu sebeple akıllı telefon (%45,37), masaüstü bilgisayar (%20,99), tablet (%18,52), akıllı 
televizyonun da (%2,16) ders anlatılırken kullanılan araçlar arasında olduğu görülmektedir. 

Coğrafya öğretmenleri uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerini hangi zaman diliminde 
yaptıkları sorulduğunda verdikleri cevaplar Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 5. Uzaktan Eğitimde, Ders Hocalarının Canlı Ders Anlatımları ve Video Kayıtları 
Dışında Neler Olmalıdır? 

Öneriler f                 (%) 
Testler 283 87,35 
Animasyonlar 280 86,42 
Çalışma kâğıtları paylaşımı 236 72,84 
Ek kaynak PDF'leri 216 66,67 
Günlük ödevler ve birebir ödev kontrolü 202 62,35 
Animasyon paylaşımı 199 61,42 
Diğer 20 6,17 

Tablo 6. Uzaktan Eğitim Derslerini Hangi Araçlar ile Öğrencilere Anlatmaktasınız? 
Elektronik Araç f (%) 
Dizüstü Bilgisayar 253 78,09 
Akıllı telefon 147 45,37 
Masaüstü Bilgisayar 68 20,99 
Tablet 60 18,52 
Akıllı televizyon 7 2,16 

Tablo 7. Uzaktan Eğitim Sürecinde Canlı Derslerinizi Hangi Zaman Diliminde Yapmaktasınız? 

Zaman Dilimi 
  f Oran (%) 

Geçerli  
Oran (%) 

Toplam  
Oran (%) 

Okul idaresinin belirlediği programa 
göre karma saatlerde 259 79,94 79,94 79,94 

Hafta içi her saatte 48 14,81 14,81 94,75 
Sadece sabah 10 3,09 3,09 97,84 
Sadece öğleden sonra 5 1,54 1,54 99,32 
Hafta sonu her saatte 2 0,62 0,62 100.0 
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Tablo 7 incelendiğinde coğrafya öğretmenlerinin büyük çoğunluğu canlı derslerini okul 
idaresinin belirlediği programa göre karma saatlerde (%79,94) yaptıklarını ifade etmişlerdir. 
Hafta içi her saatte (%14,81), sadece sabah (%3,09), sadece öğleden sonra (%1,54) ve hafta sonu 
her saatte diyenlerin (%0,62) ise düşük oranda olduğu görülmektedir. 

Araştırmada coğrafya öğretmenlerine Covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim sürecinde 
karşılaştıkları en önemli sorunlar neler olduğunun sorulduğu soruda cevaplar sınıflandırılmış 
ve Tablo 8’de sunulmuştur.  

Tablo 8. Covid-19 Salgını Dönemindeki Uzaktan Eğitim Sürecinde Karşılaştığınız Sorunlar 
Nelerdir? 
Eğitim Programı Adı f (%) 
Öğrenci ödevlerini kontrolde zorluklar yaşanması 181 55,86 
İnternet Erişim imkânının yetersizliği 145 44,75 
Online platformun çok yavaş olması 132 40,74 
Elektronik cihazı aynı anda kullanacak birden çok kişi olması 118 36,42 
Ders saatlerinin uygun olmaması, 107 33,02 
Ders takip araçlarımın (Bilgisayar, Tablet, Akıllı telefon vb.) eksikliği 107 33,02 
İnternet paketinin yetersizliği 96 29,63 
Dikkat / Motivasyon eksikliği 73 22,53 
Aile sorumluluklarının fazlalığı 68 20,99 
Kaldığım yerdeki ortamın ders anlatmaya uygun olmaması 49 15,12 
Elektronik iletişim araçlarını ve programları kullanmadaki 
yetersizliğim. 

36 11,11 

Diğer 24 7,41 

Verilen cevaplara göre (Tablo 8) coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştığı 
önemli sorunların başında öğrenci ödevlerini kontrolde zorluklar yaşanması (181) gelmektedir. 
Bunun dışında, İnternet erişim imkânının yetersizliği (145), çevrimiçi (online) platformun çok 
yavaş olması (132), elektronik cihazı aynı anda kullanacak birden çok kişi olması (118), ders 
saatlerinin uygun olmaması (107), ders takip araçlarımın (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) 
eksikliği (107), internet paketinin yetersizliği (96), dikkat / motivasyon eksikliği (73), aile 
sorumluluklarının fazlalığı (68), kaldığım yerdeki ortamın ders anlatmaya uygun olmaması 
(49), elektronik iletişim araçlarını ve programları kullanmadaki yetersizliğim (36), diğer (24) 
şeklinde sıralanmaktadır. Diğer adı altında belirtilen maddeler ise; “öğrenciler ile iletişim 
kuramama, öğrenci katılımının çok düşük olması, salgın nedeni ile bebeğime bakıcı 
bulamamak, sabote edilen dersler, öğrencilerin ilgisizliği, okul idaresinin ders programını 
doğru planlamaması, internet hizmeti hızının düşmesi, öğrenci kamerasının kapalı olması, 
günün herhangi bir zaman aralığında sıkışmak, öğrencilerin uzaktan eğitime erişim 
imkânlarının yetersizliği, ders saatlerinin kısa olması” şeklinde ifade edilmiştir. 

Araştırmada coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde derslere olan ilgi düzeylerinin 
ne seviyede olduğu gösteren bulgular Tablo 9’da sunulmuştur.  

Tablo 9. Uzaktan Eğitim Sürecinde Derslere İlgi Düzeyiniz Ne Seviyedeydi? 

İlgi Düzeyi f Oran (%) 
Geçerli 

Oran (%) 
Toplam 

Oran (%) 
Yüksekti 149 45,99 45,99 45,99 
Orta Düzeydeydi 157 48,46 48,46 94,44 
Düşük Düzeydeydi 18 5,56 5,56 100.00 
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Elde edilen cevaplara göre coğrafya öğretmenlerinin yarısından azının (%45,99) ilgi düzeyi 
yüksek iken, %48,46’sının ilgi düzeyi orta ve %5’inin ilgi düzeyi düşük seviyededir. 

Coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde derslere ilgi düzeyini etkiyen sebepleri 
incelendiğinde elde edilen bulgular tablo 10’da görülmektedir.  

Tablo 10. Uzaktan Eğitim Sürecinde Derslere İlgi Düzeyinizi Etkiyen Sebepler  
İlgi düzeyinizi etkiyen sebepler f Oran (%) 

Öğrencilerin derse katılımının azlığı 220 67,90 
İnternet bağlantı sorunları 132 40,74 
Uzaktan eğitim sisteminin kullanışlı olmaması 83 25,62 
Ders saatlerinin çok erken/geç olması 59 18,21 
Aşırı ders yükünün olması 42 12,96 
Evde olmanın rahatlığı 39 12,04 
Diğer 15 4,63 

 

Tablo 10’a bakıldığında, ilk sırada; öğrencilerin derse katılımının azlığı (220) gelmektedir. Bunun 
dışında sırası ile, internet bağlantı sorunları (132), uzaktan eğitim sisteminin kullanışlı olmaması 
(83), ders saatlerinin çok erken/geç olması (59), aşırı ders yükünün olması (42), evde olmanın 
rahatlığı (39) ve diğer sebepler (15) ilgi düzeyini düşüren sebep olarak dile getirilmiştir. 

Diğer adı altında belirtilen maddeleri incelediğimizde ise; “öğrencilerle iletişimde yaşanan 
aksaklıklar, bebeğime bakacak kimsenin olmaması, evde 6 yaşında küçük bir çocuğumun olması, 
canlı ders tanımlamalarındaki düzensizlikler, öğrencilerle yüz yüze yapılan derslerde olduğu 
gibi etkili olamamak, benim aktif olmama karşın öğrencilerin hiç aktif katılım sağlamaması, bazı 
öğrencilerin internetinin olmaması, evde iki çocuğumun da uzaktan eğitimle ders alması sebebi 
ile bilgisayar sıkıntısı yaşamam” şeklinde cevapların verildiği görülmüştür. Ayrıca bazı 
öğretmenler ise canlı ders anlatımları sırasında yaşana hoş olmayan olaylar sebebi ile uzaktan 
eğitim sistemini güvenilir bulunmadığı için kullanmaktan kaçındıkları bulgusu elde edilmiştir. 

Araştırma sorusunun birinci alt probleminde coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile 
coğrafya öğretimine ilişkin genel tutumları ise İnce vd. (2021) tarafından hazırlanan ölçek soruları 
ile ölçümlenmiştir. Ölçek sorularına verilen cevaplara göre öğretmenlerin tutumları Tablo 11’de 
verilmiştir.  

 

Tablo 11. Coğrafya Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim ile Coğrafya Öğretimine İlişkin Genel 
Ortalama Tutumları 
 N En Yüksek En Düşük  Ortalama Std. Sapma 
Madde 
Ortalamaları 

324 4.69 1.31 2.86 .73373 

Madde Toplamları 324 61.00 17.00 37.17 9.53852 

 

Tablo 11’deki verilere bakıldığında; en düşük ortalama puan 1,31 iken, en yüksek puan 4,69’dur. 
Genel ortalama puan ise 2,86’dir. Ayrıca en düşük toplam puan 17.00 iken, en yüksek toplam 
puan ise 61,00’dır. Genel ortalama toplam puan ise 37.17’dir. Bu veriler coğrafya öğretmenlerin 
uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen coğrafya eğitimine karşı orta düzeyde bir tutuma sahip 
olduğunu göstermektedir.  
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Araştırmada ölçek sorularına verilen cevapların aldığı cevap ortalamaları Tablo 12’de 
görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre ölçek soruları içinde; Madde 9, Madde 10, Madde 12, 
Madde 3, Madde 7, Madde 13, Madde 5, Madde 14 ve Madde 1 coğrafya öğretmenleri tarafından 
benimsenmemiş ve sırasıyla küçük puanlar alarak düşük ortalamalara sahiptir. Buna karşılık 
Madde 2, Madde 1, Madde 8 ve Madde 6 ise coğrafya öğretmenlerince olumu karşılanmış, yüksek 
ortalamalara sahip maddelerdir.  

 

Tablo 12. Araştırmaya Katılan Coğrafya Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim ile Verdikleri Coğrafya 
Eğitimi Konusundaki Görüşleri 
Maddeler Ẍ 
1-Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sistemi coğrafya konularının öğretimi için faydalıdır. 3.2315 
2-Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sistemi coğrafya konularının öğretiminde kolaylık 
sağlamaktadır. 

3.1142 

3-Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sistemi daha çok Fiziki Coğrafya konularının 
öğretiminde yararlıdır. 

2.6204 

4-Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sisteminde coğrafya öğretim teknikleri rahatlıkla 
uygulanabilmektedir. 

2.9537 

5-Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sistemi coğrafya konularını öğretme sürecini 
hızlandırmaktadır. 

2.9074 

6-Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sistemi coğrafya öğretim materyallerinin çeşitlenmesini 
sağlamıştır. 

3.3179 

7-Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sistemi sayesinde coğrafya dersinde öğrencilerin defter 
tutmasına gerek kalmamıştır. 

2.6914 

8-Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sistemi ile Coğrafya dersinde öğretmenin etkinliği 
artmıştır. 

3.2500 

9-Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sistemi ile coğrafya dersinde öğrencilerin derse katılımı 
artmıştır. 

2.0895 

10-Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sisteminde coğrafya öğretmeni olarak derste kendimi 
daha özgür hissederim. 

2.5586 

11-Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sisteminde verilen canlı ders sürelerinin coğrafya 
derslerini yeterli düzeyde verecek seviyededir. 

2.9877 

12-Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sisteminde coğrafya derslerini ev ortamında verme 
rahatlığı derse daha çok konsantre olmamı sağlar. 

2.5679 

13-Salgın süreci bittikten sonra da coğrafya eğitiminde uzaktan eğitimin yüz yüze 
eğitimle birlikte devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. 

2.8889 

 

Bu durumda Tablo 12 incelendiğinde en düşük ortalamaya sahip 9.maddenin “Uzaktan eğitim 
ve sanal sınıf sistemi ile coğrafya dersinde öğrencilerin derse katılımı artmıştır” coğrafya 
öğretmenlerinin çoğunluğu tarafından kabul edilmemiştir. Öğretmenlere göre öğrencilerin 
uzaktan eğitim ile beraber derse devamı da azalmıştır. Buna karşılık en yüksek ortalamaya sahip 
6.maddenin “Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sistemi coğrafya öğretim materyallerinin 
çeşitlenmesini sağlamıştır” coğrafya öğretmenlerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul 
edilmiştir. Coğrafya öğretmenleri sadece sınıftaki fiziki materyaller değil elektronik ortamdaki 
kaynakları da çokça kullanmayı öğrenmiştir. 
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İkinci Alt Probleme Ait Bulgular 

Araştırma sorusunun ikinci alt problemi, Coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile 
gerçekleştirdikleri coğrafya öğretimi hakkındaki görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre değişip 
değişmediğidir. Bu konuda bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır (Tablo 13). 

 

Tablo 13. Coğrafya Öğretmenlerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından Çevrimiçi Öğrenme 
Tutumları Bağımsız Örneklemler T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N Ẍ S T df p 

Coğrafya Öğretiminde 
Uzaktan Eğitimin Etkililiği 

Kadın 150 2.8221 .747 0.862 322 .389 

Erkek 174 2.8926 .722    

 

Uygulanan t test sonuçlarına göre, coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen 
coğrafya öğretimi hakkındaki görüşlerinin değişkenine cinsiyet göre karşılaştırıldığında gruplar 
arası anlamlı bir fark elde edilememiştir (p>0.05). 

 

Üçüncü Alt Probleme Ait Bulgular 

Coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile gerçekleştirdikleri coğrafya öğretimi hakkındaki 
görüşlerinin çalıştığı okul türüne göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü 
varyans (Anova) analizi yapılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucunda gruplar arası 
homojenliğin (p>0,05; (p= .252) sağlandığı görülmüştür. Anova analizi sonucuna göre (p= 0,054; 
p>0,05) okul türüne göre puan ortalamaları arası fark anlamlı değildir. Okul türü ortalamaları 
arası fark olmakla birlikte; gruplara ait örneklem büyüklüklerindeki önemli farklar grup 
ortalamalarını arasındaki farkın anlamlı olup olmamasını etki etmektedir (Tablo 14). 

Tablo 14. Okul Türü Değişkenine Göre Coğrafya Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim İle 
Gerçekleştirdikleri Coğrafya Öğretimi Hakkındaki Görüşlerinde Anlamlı Bir Farkın Olup 
Olmadığını Belirlemeye Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
Ölçek Okul Türü N Ẍ SS F p Anlamlılı

k Farkı 
Ölçek 
maddeleri 
ortalaması 

Anadolu Lisesi 120 2.8603 .729 

2.350 .054 - 
Mesleki T.A.L. 79 2.9581 .745 
A. İmam H.L. 71 2.9372 .667 
Özel Anadolu L. 29 2.7056 .730 
Diğer 25 2.5077 .818 

 

Dördüncü Alt Probleme Ait Bulgular 

Coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile gerçekleştirdikleri coğrafya öğretimi hakkındaki 
görüşlerinin mesleki kıdeme göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü 
anova analizi yapılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucunda gruplar arası homojenliğin 
(p>0,05; (p=0,193) sağlandığı görülmüştür. Anova analizi sonucuna göre (p= 0,014; p<0,05) 
mesleki kıdeme göre puan ortalamaları arası fark anlamlıdır (Tablo 15).  
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Tablo 15. Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Coğrafya Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim ile 
Gerçekleştirdikleri Coğrafya Öğretimi Hakkındaki Görüşlerinde Anlamlı Bir Farkın Olup 
Olmadığını Belirlemeye Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Ölçek Okul Türü N Ẍ SS F p 
Anlamlılı
k Farkı 

Ölçek 
maddeleri 
ortalaması 

1-4 yıl 38 2.5000 .68843 2.719 .014 1-4 yıl ile 
10-14 yıl 
ve 15-19 
yıl  

5-9 yıl 83 2.8888 .66414   
10-14 yıl 63 2.9915 .81900   
15-19 yıl 37 3.0769 .81104   
20-24 yıl 45 2.7897 .65177   
25-29 yıl 49 2.8634 .74003   
30 yıl üstü 9 2.6325 .42269   

 

Mesleki kıdem ortalamaları arası farkın hangi gruplar arasında anlamlı olduğunu görmek için 
yapılan Post Hoc Testlerinden Tukey ve Bonferroni testleri sonucunda; *Mesleki kıdemi 1-4 yıl 
olan öğretmenlerin puan ortalamalarının mesleki kıdemi 10-14 yıl ve 15-19 yıl olanlardan anlamlı 
derecede düşük olduğu diğerlerinde birbirine yakın olduğu görülmüştür. 

 

TARTIŞMA ve YORUM 

Dünya üzerinde görülmeye başladığı günden itibaren Covid-19 salgını sebebi ile dünyada her 
alanda olduğu gibi eğitim alanında da bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Yüz yüze gerçekleşen eğitim 
kısıtlamalar sebebi ile mecburen uzaktan eğitime dönüşmüştür. Türkiye’de coğrafya 
öğretmenleri özellikle EBA portalı ile derslerini uzaktan eğitim yöntemi ile sürdürürken bu yeni 
duruma alışmaya gayret göstermektedir. Bu yeni dönemin eğitim üzerinde olumlu ve olumsuz 
sonuçları görülmektedir.  

Coğrafya öğretmenlerinin Covid-19 salgını döneminde uzaktan eğitim hakkındaki görüşlerine 
baktığımızda; öğretmenlerin büyük çoğunluğunun uzaktan eğitimin ne olduğunu teorik olarak 
bildiği ancak uygulamada kullanmadıkları görülmüştür. Öğretmenlerin bir kısmının salgın 
öncesinde uzaktan eğitim konusunda bir eğitim aldığı ancak büyük çoğunluğunun bu konuda 
bir eğitim almadığı, bu konudaki eksikliklerini kendi çabaları ile edindikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sebeple Kırbaş (2020), Covid-19 salgını gibi mevcut ve gelecekteki salgın 
hastalıklarda uzaktan eğitim kaçınılmaz olacağı için teknolojik imkânların iyileştirilerek, 
akademisyenlere ve öğrencilere uzaktan eğitim ve alternatif uygulamalar hakkında teknik bilgi 
ve destek verilmesini önermiştir. 

Araştırmanın verilerine göre coğrafya öğretmenlerinin çoğunluğu uzaktan eğitim sistemini 
reddetmedikleri ve beğendikleri, Milli Eğitim Bakanlığının hem televizyondan, EBA sisteminden 
ve hem de diğer uzaktan eğitim platformlarından eğitim yapmaya imkân sağlamasını olumlu 
karşıladıkları (%58,0) görülmüştür. Ancak, coğrafya öğretmenleri uzaktan eğitimin örgün-
yüzyüze eğitimin yerine geçmeyeceğini (%90,7) ifade etmişlerdir. Her ne kadar coğrafya 
öğretmenleri uzaktan ve evlerinin rahat ortamında eğitim verseler de, öğrenci ile yüz yüze 
eğitimi daha çok tercih ettiklerini, çünkü yüz yüze eğitimin öğrenciler üzerinde daha etkili 
olduğuna işaret etmişlerdir. Bu sonuçlar Pınar ve Akgül (2020) ile Yılmaz vd.nin (2020) yaptığı 
çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. Pınar ve Akgül’ün (2020) çalışmasında da, 
uzaktan eğitim faydalı bulunmuş ancak sınıftaki eğitimin yerini tutamayacağı ifade edilmiştir. 
Yılmaz vd., (2020)’nin çalışmasında ise öğrenci velileri de yüz yüze eğitimi daha değerli 
görmüştür.  
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Araştırma sonuçlarına göre coğrafya öğretmenleri EBA’nın kullanımının kolay bir sistem 
olduğunu düşünmektedir. Bu sonuç coğrafya öğretmenlerinin teknoloji kullanımına kolay uyum 
sağladıklarını göstermesi bakımından önemlidir. Ancak OGM’nin (2020) hazırladığı rapora göre 
öğretmenler uzaktan eğitimi olumlu bulmaktadır. Buna karşılık videoların birçoğunun öğrenci 
ilgisini çekmediği konusunda da olumsuz bir düşünce hâkimdir. 

Coğrafya öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Bakanlığın sağladığı EBA ders portalının coğrafya 
ders müfredatını yeterince uygulayabilmek için yetmediğini ve bu sebeple farklı programlar 
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Coğrafya öğretmenleri uzaktan eğitim sırasında EBA dışında 
kullanım kolaylığı ve yaygınlığı sebebi ile Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet programlarını 
en çok tercih etmiştir. 

Öğretmenlerin hazırlanan materyallerin ve harcadıkları emeklerin boşa gitmemesi için 
öğrencilere derslere katılımının yüz yüze eğitimde olduğu gibi sağlanması gerektiğinden, günlük 
yoklama yapılmasını talep etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre coğrafya öğretmenleri 
uzaktan eğitim derslerini dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, masaüstü bilgisayar, tablet ve akıllı 
televizyon vasıtası ile yapılmaktadır. Coğrafya öğretmenlerinin büyük çoğunluğu canlı derslerini 
okul idaresinin belirlediği programa göre karma saatlerde yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştığı en önemli sorunların başında 
öğrenci ödev kontrolünün zorluğu, internet erişim imkânının yetersizliği ve çevrimiçi 
platformların çok yavaş olması gibi sonuçlara ulaşılmıştır.  

Uzaktan eğitim sürecinde coğrafya öğretmenlerinin derslere olan ilgi düzeylerini etkiyen 
sebepler arasında; öğrencilerin derse katılımının azlığı, internet bağlantı sorunları, uzaktan 
eğitim sisteminin kullanışlı olmaması, ders saatlerinin çok erken/geç olması ve aşırı ders 
yükünün olması coğrafya öğretmenlerinin derslerini daha verimli işlemesini engellediği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Uzaktan eğitim sırasında öğretmenlerin karşılaştıkları en önemli zorluklar arasında; sınıf 
düzenini sağlama, öğrencilerin derse katılımını arttırma, ders müfredatını zamanında 
uygulayabilme gibi zorluklar gelmektedir. Bagoly-Simo vd.,’nin (2020) araştırmasına göre, 
pandemi kısıtlamaları Alman coğrafya öğretmenlerini daha çok ders kitabına bağımlı hale 
getirdiği, internet ortamındaki materyaller arasında boğuldukları, öğrencilerini derste akıllı 
telefon kullanmakta engelleyemedikleri, günlük iş akışına alışmada zorlandıkları görülmüştür. 
Bu sonuç bizim araştırmamız ile örtüşmektedir.  

Coğrafya öğretmenleri uzaktan eğitim sırasında sadece canlı ders anlatımının yetmediğini, ek 
materyaller kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bunlar arasında en fazla; testler, animasyonlar, 
günlük ödevler, ek kaynak pdf'ler ve çalışma kâğıtları olduğu görülmüştür. Bu durum bakanlığın 
sağladığı ders kaynaklarının yeterli gelmediği sonucuna varmaktadır. Ancak Koçoğlu vd.,’nin 
(2020) yaptığı çalışma ile çelişmektedir. 

Araştırma sonucuna göre, coğrafya alanında öğretmenlerin uzaktan eğitime hazır olmadığı, 
ancak uzaktan eğitimi de reddetmedikleri sonucu görülmektedir. Çünkü coğrafya 
öğretmenlerine uygulanan ölçekten toplam puanda elde edilecek en yüksek toplam puanın 65 
olmasına karşın, ölçek toplam puan ortalaması 37,17 olup bu oran genel ortalamanın yaklaşık 
yarısına denk gelmektedir. Araştırmada uygulanan ölçek maddelerinden sadece dört tanesinin 
aritmetik ortalaması 3’ün üstünde iken, 9 tanesinin ortalaması 3’ün altındadır. En düşük 
ortalamaya (Ẍ=2.089) sahip 9.maddeye (Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sistemi ile coğrafya 
dersinde öğrencilerin derse katılımı artmıştır) coğrafya öğretmenlerinin büyük çoğunluğu 
katılmamıştır. Öğretmenlere göre öğrencilerin uzaktan eğitim ile beraber derse devamının 
azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.  Buna karşılık en yüksek ortalamaya (Ẍ=3.13) sahip 6.maddenin 
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(Uzaktan eğitim ve sanal sınıf sistemi coğrafya öğretim materyallerinin çeşitlenmesini 
sağlamıştır) coğrafya öğretmenlerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edildiği görülmüştür. 
Bu durum coğrafya öğretmenlerinin sadece sınıftaki somut materyalleri değil, aynı zamanda 
elektronik ortamdaki kaynakları da çokça kullanmayı öğrendiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. 
Ancak genel ölçek ortalaması düşük bir seviyede (Ẍ =2,86) kaldığı için, coğrafya öğretmenlerinin 
uzaktan eğitimi benimsemedikleri, yüz yüze eğitimin yerine koymadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu sonuç Yılmaz vd. (2020)’nin, Sarıbaş ve Meydan (2020)’ın, Özkaral ve Bozyiğit (2020)’in 
çalışmaları ile örtüşmekte iken, Yıldız (2016)’ın, İşeri ve Kırmacı (2020)’nın, Pınar ve Akgül 
(2020)’ün, Koçyiğit ve Uşun (2020)’un, Çengel (2014)’in ve OGM (2020)’nin yaptığı araştırmalar 
bazı maddeleri ile çelişmektedir. Örneğin OGM (2020)’nin yaptığı araştırma sonuçlarına göre 
coğrafya öğretmenleri, canlı derslerde yeni konuları anlatmakta fazla güçlük çekmedikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Uzaktan eğitimin ve çevrimiçi öğretimin, yüz yüze eğitim yerine 
geçemeyeceğini ifade eden Moorhouse (2020)’un sonuçları bu çalışma ile örtüşmektedir. 
OGM’nin (2020) hazırladığı rapora göre, öğretmenler uzaktan eğitimi olumlu bulmaktadır. Ders 
anlatım videolarının öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine uygun olduğu, ders sürelerinin 
yeterli, ders videolarının öğretim programına uygun sıralama ile verildiği konusunda olumlu 
düşünmektedir. Buna karşılık videoların birçoğunun öğrencinin ilgisini çekmediği 
eleştirilmektedir. 

Yurtdışında yapılan çalışmalarda da bu konuda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bagoly-Simo vd., 
(2020) tarafından yapılan çalışmada, eğitimde yaşanan genel zorluklar, paydaşlarla iletişim, 
eğitici medya kullanımı ve coğrafi bilgi edinimi konusunda yapılan çalışma sonucuna göre 
Covid-19 kısıtlamaları, öğretmenleri hem zorlayan hem de eğitim alanındaki medyayı geliştiren 
eşsiz bir fırsat olarak görülmektedir. Ai ve Wang (2020) ise uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen 
eğitimde yaşanan teknolojik aksaklıkların eğitimi zorlaştırdığını ifade etmiştir. Avrupa 
Komisyonu (EC, 2020) tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise öğrencilerin yarıya yakını ve 
velilerin bir kısmının kısıtlama döneminde okul çalışmalarına ayak uyduramamaktan endişe 
edildiği sonucuna ulaşmıştır. Wood’a göre (2020) coğrafya dersinde teknolojik olanaklar başarıyı 
arttırabildiği gibi, yoksunluğu da başarısızlığa sebep olabilmektedir.  

Coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile gerçekleştirdikleri coğrafya öğretimi hakkındaki 
görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre değişip değişmediğini test etmek için bağımsız örneklem 
t testi uygulanmıştır. T test sonuçlarına göre, coğrafya öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre 
uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen coğrafya öğretimi hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir 
farkın olmadığı (p>0.05) sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Çengel (2014) ile Koçyiğit ve Uşun 
(2020)’un sonuçları ile örtüşmektedir. Yıldız (2016)’ın, Sarıbaş ve Meydan (2020)’ın yaptığı 
araştırmalar ise da gruplar arasında fark oluştuğu için bu araştırma sonuçları ile çelişmektedir. 

Coğrafya öğretmenlerinin çalıştığı okul türüne göre uzaktan eğitim ile gerçekleştirdikleri 
coğrafya öğretimi hakkındaki görüşlerinin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek 
yönlü anova analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda okul türüne göre puan ortalamaları arası 
farkın anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Coğrafya öğretmenlerinin mesleki kıdeme göre uzaktan eğitim ile gerçekleştirdikleri coğrafya 
öğretimi hakkındaki görüşlerinin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü 
anova analizi yapılmıştır. Anova analizi sonucuna göre mesleki kıdeme göre puan ortalamaları 
arasında anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farkın hangi gruplar arasında 
anlamlı olduğunu görmek için Post Hoc Testlerinden Tukey ve Bonferroni yapılmıştır. Testleri 
sonuçlarına göre; Mesleki kıdemi 1-4 yıl olan öğretmenlerin puan ortalamalarının mesleki kıdemi 
10-14 yıl ve 15-19 yıl olanlardan anlamlı derecede düşük olduğu gözlenmiştir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan en önemli sonuç; coğrafya öğretmenlerinin salgın döneminde 
uzaktan eğitim ile gerçekleştirdikleri öğretim sürecinde karşılaştıkları temel sorunların başında 
öğrencilerin derse katılım yetersizliği, teknolojik imkânların ve motivasyonunun azlığıdır. 

Coğrafya öğretmenleri yaptıkları işin ve derslerinin öneminin farkındadır. Bu sebeple ellerinden 
gelenin en iyisini yapmak için gayret göstermektedirler. Ancak öğrenci ile yüz yüze olunmadığı 
için defter tutma, dersi takip ve farklı öğretim tekniklerini uygulama gibi imkânlardan mahrum 
kalmaktadır. Bu sebeple coğrafya öğretmenleri bir an önce yüz yüze eğitime geçmeyi arzu 
etmektedir. 

Coğrafya öğretiminin yapısal özelliklerini ve becerilerin türlerini uzaktan eğitimle öğrencilere 
kazandırılması örgün eğitim kadar kolay olamayacağı için uzaktan coğrafya eğitimleri farklı 
anlayış içerisinde verilmelidir (Sarıbaş ve Meydan, 2020). Coğrafya öğretmenlerinin uzaktan 
eğitim ile ilgili görüşlerini yansıtan benzer çalışmaların ülkemizde ve farklı ülkelerde yapılması 
gelecekte bu tür salgınlar karşı mücadele ve salgın döneminde eğitim konusunda alınacak 
önlemeler bakımından önemlidir. Böyle bir durumda sınıf içi etkinliklerin nasıl yapılacağı, 
ödevlerin nasıl takip edileceği, deneylere nasıl yer verileceği konusunda bu tür çalışmalar yol 
gösterici olacaktır. 

Araştırma verileri ve sonuçları doğrultusunda uzaktan eğitim yöntemi ile coğrafya öğreti 
hakkında aşağıdaki öneriler sunulmuştur; 

¾ Coğrafya öğretmenlerinin hizmetiçi eğitimler ile mesleki anlamda uzaktan eğitim 
konusunda gelişimlerinin arttırılması, 

¾ Coğrafya disiplini ile ilgili EBA portalında ve TRT Lise TV’de yer alan videolarının 
sürekli güncellenmesi ve ilgi çekici hale getirilmesi, 

¾ Coğrafya öğretim programı revize edilerek uzaktan eğitim sistemine uyumlu hale 
getirilmesi 

¾ EBA portalında coğrafya konularındaki animasyonların ve deneylerin öğretmen ve 
öğrenci beklentileri doğrultusunda çoğaltılması,  

¾ Kâğıt basım coğrafya ders kitaplarının yanında etkileşimli, interaktif ders kitaplarının 
hazırlanması ve kullanıma sunulması önerilir. 

Coğrafya öğretimine yönelik bazı uygulamalar, öğretimin geneli için de faydalıdır. Bu bağlamda 
genel olarak uzaktan eğitime de hitap eden öneriler ise şunlardır; 

¾ Uzaktan eğitim sisteminde ölçme değerlendirme konusunun net kararlara bağlanması,  
¾ Öğrencilerin canlı derslere katılımının artması için öğrencilerin teşvik edilmesi  
¾ Uzaktan eğitim için kullanılan yabancı kaynaklı eğitim sistemlerine (zoom, Google 

meet gibi) karşı milli bir eğitim ve iletişim portalı geliştirmesi, 
¾ Öğretmenlere yönelik internet kapasitesinde iyileştirme yapılması, 
¾ Öğretmen ve öğrencilere umutsuzluk ve endişe duygularını yenmeleri için destek 

sağlanması, 
¾ Öğretmen yetiştiren üniversite bölümlerinde uzaktan eğitime sisteminin de öğretilmesi,  
¾ Öğretmenlerin elektronik ortamda içerik geliştirmelerinin teşvik edilmesi ve üretilen 

içerikleri paylaşması,  
¾ Elektronik ortamdaki ders materyallerinin çoğaltılması için ödüllü yarışmalar gibi 

teşvik edici yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. 
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Öz-Duyarlık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ilgili literatür incelendiğinde, orijinali 
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çalışmasına rastlanmamıştır. Bu kapsamda Öz-duyarlık ölçeğinin, ortaokul öğrencileri için 
uygunluğunu test etmek amacıyla geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Örneklem, 12-14 
yaş aralığında olan 339 kız ve 285 erkek toplam 624 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Veri 
toplama aracı olarak Neff (2003a) tarafından geliştirilen Türkçe’ye uyarlama çalışması Akın, Akın 
ve Abacı (2007) tarafından yapılan Öz-Duyarlık Ölçeği kullanılmıştır. Öz-Duyarlık Ölçeğinin 
ortaokul öğrencileri için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde 
edilen uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu ve bu nedenle modelin 
iyi uyum gösterdiği görülmektedir. Araştırma sonucunda test tekrar test güvenirliği .76 ve iç 
tutarlılık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Öz-Duyarlılık Ölçeğinin ortaokul öğrencileri için 
geçerli ve güvenilir bir yapıda olduğu saptanmıştır. 
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Abstract 

When the validity and reliability studies of the Self-Compassion Scale were examined in the 
relevant literature, we did not find a study of the Self-Compassion Scale, which was originally 
developed for university students and applied by some researchers to adolescents at high school 
level, with middle school students (12-14 age group). In this context, validity and reliability 
analyzes were carried out in order to test the suitability of the self-compassion scale for middle 
school students. The sample consists of a total of 624 secondary school students, 339 girls and 285 
boys, aged 12-14. As a data collection tool, the Self-Compassion Scale, which was developed by 
Neff (2003a) and adapted to Turkish by Akın, Akın and Abacı (2007), was used. It was concluded 
that the Self-Compassion Scale is a valid and reliable measurement tool for middle school 
students. It is seen that the obtained fit index values are within acceptable limits and therefore 
the model has a good fit. At the end of the research, test-retest reliability was calculated as .76 
and internal consistency coefficient was calculated as .89. The Self-Compassion Scale was found 
to be valid and reliable for middle school students. 
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GİRİŞ 

Bazı insanlar herhangi bir başarısızlık durumunda yetersizlik hissine kapılırlar. Çoğu zaman 
yüzeysel bir yaklaşımla bu sınırlılıkları ve yetersizlikleri ile aşırı özdeşim yaparak kendilerine 
yönelik olumsuz düşünce ve duygular geliştirirler. Başarısız ve yetersiz olmanın tüm insanların 
yaşayabileceği deneyimlerin bir parçası olabileceğini göz ardı ederler. Tüm bunların sonucunda 
yalıtılmışlık ve yalnızlık duyguları yaşarlar (Neff ve Vonk, 2009). Öz duyarlığı yüksek olan 
bireyler ise acı çekmenin ve kusursuz olmanın her insanın yaşamında olan bir durum olduğunu 
bilir ve bu durumun sadece kendilerine has bir durum olmadığını ve tüm insanların 
yaşayabileceğini kabul ederler. Öz duyarlılığı yüksek olan birey olumsuz benlik algısı ile 
duygularına dengeli bir yaklaşım geliştirebilir ve yaşadığı başarısızlıkları, sıkıntıları, 
yetersizlikleri bastırmaz, yok saymaz, abartmaz ya da dramatize etmez. Dolayısıyla öz duyarlık 
duygu düzenlemenin bir yolu olarak da görülebilir (Neff, 2003a; Neff, 2003b). Diğer bir deyişle 
öz duyarlık, bireyin acı, sıkıntı gibi duygularına, ilgiyle ve bilinçli bir şekilde yaklaşabilme 
becerisidir (Neff ve McGehee, 2010). Öz duyarlık kendine acıma değildir. Çünkü bireyler 
kendilerine acıdıkları zaman var olan problemlerine gömülürler ve başkalarının da benzer 
problem yaşadıklarını unuturlar. Böylece sadece kendilerinin bu problemi yaşadığını, acı çeken 
bir tek kendileri olduklarını düşünerek bir yanılgı içine girerler. Dengeli ve nesnel bir bakış açısı 
benimseyemezler (Neff ve Dahm, 2015). Öz-duyarlılık kavramının temelini oluşturan 
“duyarlılık”, başkasının duygularına karşı açık olma ve bu duygulardan kaçma yerine onun bu 
duygularını kabullenmesi için ona yardımcı olma, nazik, şefkatli ve yapılan hatalara karşı 
önyargısız olarak yaklaşma, herkesin olduğu gibi onun da hatalar yapıp yanılabileceğini göz 
önüne alabilmedir (Neff ve Vonk, 2009).  

Neff (2003a), öz duyarlığın bireyin kendi duygularını keşfetmesinde ve bu duyguları keşfetme 
sonucunda kendine rehberlik etmesinde oldukça önemli olduğunu belirtmektedir. Öz duyarlığın 
bu öneminden ve değerlendirecek ölçüm aracının olmamasından dolayı Öz Duyarlık Ölçeğinin 
geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Neff (2003a), Öz Duyarlık Ölçeği orijinal formunu geliştirme 
sürecinde öncelikle 71 potansiyel ölçek maddesi havuzu oluşturmuştur ve bu ölçek maddelerine 
yönelik bir pilot çalışma gerçekleştirmiştir. Bu pilot çalışmaya 30 erkek ve 38 kadın olmak üzere 
68 üniversite öğrencisi dahil edilmiştir. Yapılan bu pilot çalışmada 68 üniversite öğrencisine öz 
duyarlıkla ilişkili açık uçlu sorular sorulmuştur. Bu uygulamanın temel amacı ortalama bir kişi 
tarafından anlaşılacak, bireylerin kendi acı ve başarısızlıklarına yönelik ölçek maddelerini 
oluşturmaktır (Neff, 2003a). Daha sonra katılımcılara potansiyel ölçek maddeleri sunulmuş ve 
geri dönüşleri alınmıştır. Pilot uygulamanın ikinci aşamasında potansiyel ölçek maddelerinin 
uygunluğunu belirleyebilmek için 71 kişi (24 erkek ve 47 kadın) daha araştırmaya dahil 
edilmiştir. Bu 71 kişiye öz tutumlarına yönelik bir ölçek verilmiş ve ölçek yapısının nasıl 
olduğuna karar verilmiş yani ölçeğin son hali oluşturulmuştur. Bu amaçla ölçeğin iç geçerliğini 
değerlendirmek için katılımcılara ‘Kendilerine ve çevrelerine karşı ne kadar nazik?’ olduğu 
sorulmuştur. Ölçeğin benzer ölçek geçerliğini değerlendirmek için ise katılımcılara öz eleştiri 
düzeyini ölçen bir ölçek sunulmuştur. Pilot çalışma tamamlanıp ölçek son haline getirildikten 
sonra ise 391 üniversite öğrencisi (166 erkek 225 kadın) asıl araştırmaya dahil edilmiş ve ölçek 
maddeleri bu katılımcılara uygulanmıştır. Neff (2003a), bu katılımcıları araştırmaya rastgele bir 
şekilde seçmiştir. Neff (2003a) tarafından yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda 
ölçeğin 26 maddelik son halinin beşli Likert tipinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ölçeğin 
ölçeğin öz-sevecenlik (self-kindness), paylaşımların bilincinde olma (common humanity), 
farkındalık (mindfulness), izolasyon (isolation), bilinçlilik (self-judgment) ve aşırı özdeşleşme 
(over-identification) olmak üzere altı alt boyuttan oluştuğu saptanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık 
güvenirlik katsayısı .92 test-tekrar-test güvenirlik katsayısı   ise.93’tür. Neff ve diğerleri (2021) bu 
ölçeği 11-15 yaş arasındaki genç bireyler için de yapmıştır. Bu çalışma sonucunda Öz Duyarlık 
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Ölçeği’nin 11-15 yaş arası genç bireyler için güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

 
Öz Duyarlık Ölçeğinin Çocuk ve Ergenler için Farklı Ülkelerde Yapılmış Uyarlama 
Çalışmaları 

Öz Duyarlık Ölçeğine ilişkin çalışmalar birçok ülkede çeşitli yaş grupları için 
gerçekleştirilmektedir. Çocuk ve ergenler için yapılan uyarlama çalışmalardan bazıları aşağıda 
sunulmaktadır: 

 
Amerika’da Yapılan Çalışma 

Neff ve diğerlerinin (2021) yapmış olduğu araştırmada yaşları 11-15 arasında değişen 279 
Amerikalı ergen örneklem grubu olarak kullanılmıştır ve Öz-Duyarlılık Ölçeğinin bu grup için 
geçerlik ve güvenirliği incelenmiştir. Bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre, kurulan modelin 
uyum indeksleri kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu, iç geçerliliğin sağlandığı ve Cronbach alfa 
değerinin .74 ile .80 arasında değiştiği bulunmuştur. 

 
Kanada’da Yapılan Çalışma 
Sutton ve diğerlerinin (2018) yaptığı araştırmada bu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını 
yaş grubu 8-12 arasında olan 406 Kanadalı çocuk ile gerçekleştirmiştir. Bu araştırmadan elde 
edilen sonuca göre, test tekrar test güvenirlik korelasyon katsayısının .85 ile .93 ve iç tutarlılık 
katsayısının .75 ile .81 arasında değişmektedir. 
 
Portekiz’de Yapılan Çalışma 

Cunha ve diğerlerinin (2016) yaptığı araştırmada Öz-Duyarlılık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik 
çalışması yaş grubu 12-19 arasında olan 3165 Portekizli ergen ile yapılmıştır. Bu araştırmanın 
sonuçlarına göre kurulan model iyi uyum göstermiş, yeterli düzeyde iç geçerliliğe (Cronbach 
alfa= .92) ve yapı geçerliğine sahip olduğu saptanmıştır. 

 
Çin’de Yapılan Çalışma 

Zhou ve diğerlerinin (2019) yaptığı araştırmasında Öz-Duyarlık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik 
çalışması 9-12 yaş aralığında olan Çinli çocuklar için yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda Öz-
Duyarlılık Ölçeğinin 9-12 yaş grubunda olan hem erkek hem kız çocukları için geçerli ve 
güvenilir olduğu bulunmuştur. Araştırmada ölçeğin alt boyutları için Cronbach alfa değerinin 
.66 ile .85 arasında değiştiği ve yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indekslerinin 
kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 
Hollanda’da Yapılan Çalışma 

Muris ve diğerlerinin (2016) yaptığı araştırmada ise Hollandalı ve yaş grubu 12-17 arasında 
değişen ergen grup için Öz-Duyarlık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Bu 
araştırma sonucunda Cronbach alfa değeri .84 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca yapılan faktör 
analizi sonucunda varyansın %71,44’ünün açıklandığı belirtilmiştir.  
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Türkiye’de Yapılan Çalışma 

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması Akın, Akın ve Abacı (2007) tarafından yapılmıştır. Akın, 
Akın ve Abacı (2007) tarafından yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları   Sakarya Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 633 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiş ve ölçeğin dilsel 
eşdeğerliliği incelenmiştir. Dilsel eşdeğerliliğe sahip olduğu görüldükten sonra geçerlik ve 
güvenirlik analizleri yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı Faktör Analizinde ölçeğin orijinal formuyla 
uyumlu sonuçlara ulaşıldığı saptanmıştır (x²= 779.01, sd=264, p=0.00, RMSEA= .056, NFI= .95, CFI= 
.97, IFI= .97, RFI= .94, GFI= .91 ve SRMR= .059). Ölçeğin iç tutarlık katsayıları sırasıyla .72 ile .80 
ve test-tekrar-test güvenirliği katsayıları ise sırasıyla .56 ile .69 olarak bulunmuştur. Ayrıca 
ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelâsyonlarının .48 ile .71 arasında olduğu ve %27’lik alt üst 
grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar 
Türkçe formunun da öz-duyarlılık ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 
göstermektedir (Akın, Akın ve Abacı, 2007). 

 
Çalışmanın Önemi 

Öz-Duyarlık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ilgili literatür incelendiğinde, orijinali 
üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olan (Neff, 2003b) ve bazı araştırmacıların lise düzeyinde 
ergenlere uyguladığı (Akkaya, 2011; Neff ve McGehee, 2010; Toksoy, 2018) ülkemizde öz- 
duyarlık ölçeğinin ortaokul öğrencileri yaş grubu ile yapılan bir geçerlik-güvenirlik çalışmasına 
rastlanmamıştır. Öz duyarlığın bireyin kendi duygularını erken yaşta keşfetmesindeki önemi 
düşünüldüğünde bu araştırmanın yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda öz-duyarlık 
ölçeğinin, ortaokul öğrencileri için uygunluğunu test etmek amacıyla geçerlik ve güvenirlik 
analizleri yapılmıştır. Araştırma grubu için oluşan yapıya ilişkin gerçekleştirilen birinci düzey 
doğrulayıcı faktör analizinde model üzerinde hiçbir modifikasyon gerçekleştirmeden ulaşılan 
Path diyagramı Şekil 1’de; uyum iyiliği indeksleri ise Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
YÖNTEM 
Örneklem  
Araştırma, İzmir İli Karşıyaka İlçe Merkezinde bulunan 2 ortaokula devam eden 7. ve 8. sınıf 
öğrencileri ile yürütülmüştür. Örneklem, 12-14 yaş aralığında olan 339 kız ve 285 erkek toplam 
624 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır.  

 
Veri Toplama Aracı 
Öz-Duyarlık Ölçeği Neff (2003a) tarafından geliştirilmiş, Türkçe uyarlama çalışması ise Akın, Akın 
ve Abacı (2007) tarafından gerçekleştirilmiştir. 26 maddeden oluşan ölçek (1) hiçbir zaman, (2) 
nadiren, (3) sık sık, (4) genellikle ve (5) her zaman şeklinde derecelendirilmiş 5’li Likert tipi bir 
ölçektir. Ölçek Öz-Sevecenlik (2, 6, 13, 17, 21), Öz-Yargılama (4, 7, 15, 20, 26), Paylaşımların 
Bilincinde Olma (1, 8, 12, 22), İzolasyon (5, 11, 19, 25), Bilinçlilik (9, 14, 18, 23) ve Aşırı 
Özdeşleşme (3, 10, 16, 24) alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Uyarlama çalışmasında ölçeğin 
güvenirlik katsayısı 0.93; Cronbach Alfa değeri ise 0.73 olarak bulunmuştur.  

 
İşlem 

Araştırmaya Yakın Doğu Üniversitesi’nden etik kurul izni alınarak başlanmıştır. Daha sonra İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınmıştır. Öz-Duyarlık Ölçeğinin öğrencilere uygulanması 
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araştırmacı tarafından bireysel olarak yapılmıştır. Uygulamalar ders saatleri içinde uygun 
zamanlarda yapılmıştır. Uygulamaya başlamadan önce araştırmacı tarafından katılımcılara 
bilgilendirilmiş bir onam sunulmuş, araştırmanın amacı açıklanmış ve gönüllülük esas olduğu 
belirtilmiştir. 

 
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 

Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarıyla ilgili literarür incelendiğinde, orjinali üniversite öğrencileri 
için geliştirilmiş olan (Neff, 2003b) ve bazı araştırmacıların lise düzeyinde ergenlere uyguladığı 
(Akkaya, 2011; Neff ve McGehee, 2010; Toksoy, 2018), Öz Duyarlık Ölçeğinin ortaokul öğrencileri 
için geçerlik güvenirlik için bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu kapsamda Öz-duyarlık ölçeğinin, 
ortaokul öğrencileri için yapı geçerliğini test etmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 
yapılmıştır. Araştırma grubu için oluşan yapıya ilişkin gerçekleştirilen birinci düzey doğrulayıcı 
faktör analizinde model üzerinde hiçbir modifikasyon yapılmadan yol analizi 
gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin toplam puan verip veremeyeceğinin belirlenmesi için ise ikinci 
düzey DFA gerçekleştirilmiştir.  

 
BULGULAR 
Geçerlik Analizi 
12-14 yaş grubu için Öz Duyarlık Ölçeğinin geçerliğini belirlemede Doğrulayıcı Faktör Analizi 
kullanılmıştır. DFA, faktörler arasında ilişki olup olmadığını, değişkenlerin hangi faktörlerle 
ilişkili olduğunu ve faktörlerin modelin açıklaması için yeterli olup olmadığını değerlendirir 
(Erkorkmaz vd., 2013). Yapılan birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelin kabul 
edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğu bulunmuştur. Birinci düzey doğrulayıcı faktör 
analizine ilişkin bulgular Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1. Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi İçin Uyum İndeksleri 

χ2 Df P χ2/df GFI CFI RMSEA 

671.136 284 .000 2.363 .92 .92 .04 

[χ2/df=2.363 (p=.000); RMSEA= .047; GFI= .922; AGFI= .904; CFI=.926; 
NFI= .879; SRMR= .0507]. 

Modelin uyum iyiliği indeksleri incelendiğinde, x²/df değerinin 2.36 olduğu görülmektedir. Bu 
değerin 3 veya altında bir değer olması modelin iyi bir model olduğunu 5 veya daha altında değer 
olması ise modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu gösterirken; GFI, CFI ve 
AGFI değerlerinin .90’ın üzerinde olması modelin iyi uyum gösterdiğinin bir diğer göstergesi 
olarak ele alınabilir (Schermelleh-Engel vd., 2003). 

Öz-duyarlık ölçeğinin alt boyutları arasındaki kovaryans ilişkiler ise path diyagramından 
anlaşıldığı üzere kuramsal literatürle oldukça uyumludur ve kovaryans analizi için tüm ilişkiler 
anlamlıdır. Tüm bu analiz sonuçları incelendiğinde öz-duyarlık ölçeğinin bu örneklem grubu için 
birinci düzey DFA’sının doğrulandığı söylenebilir. Bu doğrultuda ölçeğin toplam puan verip 
veremeyeceğinin belirlenmesi için ikinci düzey DFA analizi gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmanın örneklem grubu için, oluşan yapıya ilişkin gerçekleştirilen ikinci düzey 
doğrulayıcı faktör analizinde model üzerinde hiçbir modifikasyon gerçekleştirmeden 
ulaşılan Path diyagramı Şekil 2’de, uyum iyiliği indeksleri ise Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Öz-Duyarlık Ölçeği Birinci Düzey DFA Sonuçları 

Tablo 2. İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi için Uyum İndeksleri 

χ2 Df P χ2/df GFI CFI RMSEA 
1263.597 293 .000 4.313 .85 .81 .07 

[χ2/df=4,313 (p= .000); RMSEA= .073; GFI= .857; AGFI= .829; CFI= .814;NFI= .772; 
SRMR= .10].  

Şekil 2. Öz-Duyarlık Ölçeği İkinci Düzey DFA Sonuçları                 
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Modelin uyum iyiliği indeksleri incelendiğinde, χ2/df değerinin 4.313 olduğu görülmektedir. Bu 
değerinin 3 veya altında bir değer olması modelin iyi bir model olduğunu 5 veya daha altında 
bir değer alması ise modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu gösterirken; GFI, 
CFI ve AGFI değerlerinin .90’ın altında olması sınırda uyum gösterdiğinin bir diğer göstergesi 
olarak ele alınabilir (Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003). RMSEA değerinin .80’in 
altında olması kabul edilebilir uyuma sahip olduğunu gösterirken; diğer değerler birinci düzey 
DFA sonuçlarına göre daha düşük olsa da sınırda uyum göstergesi içerisinde ele alınabilir. 

Tüm bu geçerlik çalışmaları doğrultusunda, orijinali üniversite öğrencilerinde geliştirilmiş olan 
(Akın, Akın ve Abacı, 2007); ancak lise düzeyinde bazı araştırmacılar (Akkaya, 2011; Neff ve 
McGehee, 2010; Toksoy, 2018) tarafından uygulanan öz-duyarlık ölçeğinin bu araştırma grubu 
(12-14 yaş) içinde geçerli sonuçlar verdiği söylenebilir.  
 

Güvenirlik Analizi 

Bu araştırma grubu için ayrıca öz- duyarlık ölçeğinin alt boyutları ve toplam puanları arasındaki 
güvenirlik analizleri için iç tutarlılık katsayıları olan Crα katsayıları hesaplanmış ve Tablo 3’te 
verilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla test tekrar test yöntemi uygulanmıştır. 

Tablo 3. Öz-Duyarlık Ölçeği Alt Boyut ve Toplam Puan İç Tutarlılık Katsayıları 

 

Güvenirlik katsayılarının .70’in üzerinde olması ölçme aracının güvenirlik düzeyinin 
yeterli olduğunun bir göstergesidir. Öz-Duyarlık Ölçeğinin hem alt boyut hem de toplam 
puan açısından bu araştırma grubu için güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilir. Tablo 3’te 
görüldüğü üzere Öz-Duyarlık Ölçeğinin toplam puanından elde edilen güvenirlik 
katsayısı (Crα= .89), alt boyutların güvenirlik katsayılarından nispeten yüksek olduğu için 
bu çalışmada öz-duyarlık kavramı toplam puan olarak ele alınmış ve analizler toplam 
puan üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin ortaokul öğrencileri grubunda güvenirliğini 
ölçmek amacıyla test-tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Test-tekrar test güvenilirliğini 
incelemek için Öz-Duyarlılık Ölçeği 8. sınıflardan toplam 40 öğrenciye bir ay ara ile 
uygulanmıştır. İki ölçüm arasındaki korelasyon analiz sonucunda test-tekrar test 
güvenilirliğinin r=0.76, (p<0.05) olduğu bulunmuştur. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 
Bu araştırmanın amacını gerçekleştirmek için, Neff (2003b) tarafından geliştirilen ve 
Türkçe’ye uyarlama çalışması Akın, Akın ve Abacı (2007) tarafından gerçekleştirilen Öz 
Duyarlık Ölçeğinin ortaokul öğrencileri (12-14 yaş grubu) için geçerlik ve güvenirlik 
çalışması yapılmıştır. Öz Duyarlık Ölçeğinin geçerliğini saptamak için yapılan birinci 
düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelin iyi uyum gösterdiği, kovaryans 

Alt Boyutlar: Madde Sayısı Crα 

Öz-sevecenlik 5 .78 
Öz-yargılama 5 .77 
Paylaşımların Bilincinde Olma 4 .64 
İzolasyon 4 .74 
Bilinçlilik 4 .70 
Aşırı özdeşleşme 4 .71 
Öz-Duyarlık Toplam Puanı: 26 .89 
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analizi için tüm ilişkiler anlamlı ve ölçeğin alt boyutları arasındaki kovaryans ilişkilerin 
kuramsal literatürle oldukça uyumlu olduğu bulunmuştur (Hollis-Walker ve Colosimo, 
2011; Neff, 2016; Zessin vd., 2017). Gerçekleştirilen ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi 
sonucunda ise uyum iyiliği değerlerinin sınırda uyum gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Ölçeğin güvenirlik sonuçlarını değerlendirmek için ise test tekrar test yöntemi 
uygulanmış ve iç tutarlılık katsayı değeri .76 olarak saptanmıştır. Bu iç tutarlılık katsayı 
değeri ölçeğin güvenilir bir şekilde kullanılabileceğine işaret etmektedir ve literatürdeki 
diğer sonuçlarla bu bağlamda benzerlik göstermektedir (Stolow vd., 2016; Cunha vd., 
2016; Sutton vd., 2018). 

Gerçekleştirilen tüm geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda, yapılan çalışmada Öz-
Duyarlılık Ölçeğinin ortaokul öğrencileri için geçerli ve güvenilir bir yapısının olduğu 
bulunmuştur. Neff ve McGehee’nin (2010) belirttiği üzere öz duyarlık bireyin gelişimi için 
oldukça önemlidir. Fakat öz duyarlık üzerine yapılan araştırmaların çoğu yetişkin 
popülasyonlara yöneliktir ve çocuklara ya da ergenlere yönelik çalışmalar nadirdir. 
Bununla birlikte, literatürde farklı ülkelerde yapılan bazı çalışmaların araştırmanın 
örneklem grubuyla ve bulgularıyla benzer sonuçlar rapor ettiği görülmüştür. 

Bu çalışma, Öz-Duyarlık Ölçeğinin ortaokul öğrencileri (12-14 yaş) örnekleminde öz 
duyarlık yapısını, psikometrik özelliklerini, boyutsal yapısını ve ölçüm değişmezliği 
saptamıştır. Buna ek olarak, birinci ve ikinci düzey faktör analizinden elde edilen sonuçlar 
hem altı faktörlü hem de ikinci dereceden modellerin verilere iyi bir uyum gösterdiğini 
desteklemektedir. Yurt dışında yapılan tüm bu araştırmalarda yapılan çalışmada olduğu 
gibi (Muris vd., 2016; Cunha vd., 2016; Sutton vd., 2018; Zhou vd., 2019 Neff vd., 2021) 
Öz-Duyarlık Ölçeğinin 6 alt boyutu olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla yapılan bu 
çalışmanın literatürde bulunan diğer araştırma bulgularıyla benzer sonuçlar gösterdiği ve 
literatür tarafından desteklendiği söylenebilir. Elde edilen bu bulgular, öz duyarlılığın 
kuramsal kavramsallaştırması ile (Neff, 2003a) uyumlu olduğu şeklinde 
değerlendirilebilir.  
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Öz 

Çalışmanın amacı; Covid-19 pandemisi öncesinde de tüketici tarafından oldukça benimsenmeye 
başlanmış olan internet üzerinden yapılan alışverişlerin pandeminin meydana getirdiği ekonomi 
ile birlikte ne yönde seyir gösterdiği ve pandemi sonrasındaki süreçte nasıl şekil alacağının 
incelenmesidir. Pandemi sürecinde internet üzerinden yapılan alışveriş oranlarında artış olduğu 
gözlemlenmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde internet üzerinden alışveriş yapma 
oranları birçok ürün grubunda yükselişe geçmiştir. Pandemi öncesinde internet üzerinden 
alışveriş yapmayan tüketicilerinde bu alışveriş yöntemini tercih etmesi alışveriş oranlarının 
yükselmesinde oldukça etkili bir faktör olmuştur. İnternet üzerinden alışverişin önemi pandemi 
dönemi ile birlikte daha çok anlaşılmıştır. Salgından etkilenmek istemeyen insanların gerek kendi 
inisiyatifleri ile gerekse getirilen kısıtlamaların etkisi ile evlerinden dışarıya çıkmamaları internet 
üzerinden yapılabilen alışverişi en önemli ihtiyaç karşılama kaynağı haline getirmiştir. Çalışma 
nitel bir araştırma niteliği taşımaktadır. 
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Abstract 

The aim of the study; It is an examination of how the online shopping, which has been widely 
adopted by the consumer before the Covid-19 pandemic, along with the economy created by the 
pandemic, and how it will take shape in the post-pandemic process. It has been observed that 
there has been an increase in the rates of shopping made over the internet during the pandemic 
process. In the current pandemic period, the rate of shopping online has increased in many 
product groups. The fact that consumers who did not shop online before the pandemic preferred 
this shopping method has been a very effective factor in increasing shopping rates. The 
importance of shopping over the internet has been understood more with the pandemic period. 
The fact that people who do not want to be affected by the epidemic do not go out of their homes, 
both on their own initiative and with the effect of the restrictions, has made online shopping the 
most important source of meeting their needs. The study carried out is a qualitative research. 
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GİRİŞ 

Covid-19 Pandemi döneminde toplumlarda yaşayan tek bir bireyden, büyük çaplı işletmelere 
kadar tüm insan ve sektörler oldukça büyük yaralar almıştır. Pandemi ile ilgili alınan tedbirler 
maalesef ki en çok işletmeleri ve çalışma hayatını olumsuz etkisi altında bırakmıştır.  

Tüm bu olumsuzlukların yanında pandemi sürecinin olumlu yönde etkilediği işletmelerde 
olmuştur. Bunların başında toplumların teknoloji kullanım alışkanlıklarıyla birlikte son 
dönemlerde oldukça popüler bir hal alan internet üzerinden alışveriş yapma şekli pandemi 
sürecinde hem zorunlu şartlar hem de insanların kendi inisiyatifleri ile sıklıkla kullandıkları 
alışveriş kanalları haline gelmiştir. Hatta bu alışveriş şeklini daha önce hiç denememiş insanların 
bile alışveriş alışkanlıkları değişmiş tüm zorunlu ya da istek dahilindeki ihtiyaçlar bu alışveriş 
yöntemi ile karşılanmaya başlanmıştır. 

 

PANDEMİ 

İnsanoğlunun dünya yüzünde karşılaştığı tüm zorluklar, doğal afetler, bütün coğrafyaları 
etkileyecek kadar güçlü yayılan salgın hastalıklar ve bunun yanında yaşam şeklimizi değiştiren 
yenilikler, biz insanların hayatlarını önemli ölçüde değiştirirken bir taraftan da daha önce hiç 
duymadığımız yeni kavramları kelime dağarcıklarımıza kazandırıp, hayatımızın en önemli 
konusu haline getirebilmektedir. 

Covid-19 süreciyle birlikte hayatlarımıza hızlı bir şekilde giren, artık yediden yetmişe hepimizin 
diline dolanan sözcüklerden belki de en önemli olanı pandemidir. Genel itibariyle tıp alanında 
kullanılan ve bizlerin pekte aşina olmadığı bu sözcük ve ifade ettiği anlam, artık günlük 
sohbetlerimizin en önemli konusu halini almıştır.  

Pandemi sözcüğü direk olarak salgını ifade etmemektedir. Salgın epidemi sözcüğü ile anlatılır. 
Epidemi belirli sınırlar içerisinde mevcut enfeksiyonun yayılmasını ifade ederken, enfeksiyonun 
sınırları aşıp başka alanlara yayılması ve tüm dünyayı etkisi altına alması pandemiyi ifade 
etmektedir (www.tdk.gov.tr). 

Dünya Sağlık Örgütü pandemi uyarısını altı basamakta yapmaktadır (Üste, 2020:371); Bunlardan 
birincisi, insanlara direkt olarak buluşmayan fakat hayvanlarda görülebilen virüs türleri içindir. 
İkincisi, hayvanlarda var olan ve insanlara bulaşma riski taşıyan virüsler için olup, bu aşamada 
insana buluşma durumu henüz ortaya çıkmamıştır. Üçüncüsü, hayvanlardan insana ya da tam 
tersi insanlardan hayvana bulaşma durumu tespit edilmiştir. Fakat bu durum bir salgın 
niteliğinden uzaktır. Enfekte olan canlı ancak kendisine çok yakın olan diğer bir canlıya 
bulaştırabilir. Tüm dünyayı etkileyebilecek bir durum söz konusu değildir. Dördüncüsü, virüsün 
bütün ülke geneline yayılması durumunu ifade eder. Burada sadece hastalık ülke sınırları 
içerisinde var olur. Ülke durumu Dünya Sağlık Örgütüne bildirmeli ve diğer ülkelere yayılmasını 
önlemek üzerine, önlemler almalıdır. Beşincisi, virüsün var olduğu ülkeden başka bir ülkeye 
taşınması durumudur. Bu durum hastalığın pandemiye en çok yaklaştığı zamandır. Dünya 
Sağlık Örgütü bu aşamada önleyici tedbirleri ve ülkeler arası koordinasyonu tertip eder. Burada 
ülkelerin birbirleri ile olan iletişimi ve ortak hareket etmesi virüsün yayılmasını önlemek 
açısından oldukça önemlidir. Altıncısı ise, ‘pandemik evre’dir. Burada virüs üçüncü bir ülkeye 
taşınır ve buda tüm dünyayı ilgilendiren büyük bir sorun haline gelir. 

İçinde bulunduğumuz dönemde ise bu altı basamak çok kısa bir zamanda aşılmış yıkıcı hatta 
öldürücü bir felaket halini almıştır. 
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2020 COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİ 

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüsün sebep olduğu bulaşıcı hastalık 
gün geçtikte ve oldukça hızlı bir şekilde tüm dünyayı etkisi altına almış, ekonomi, sosyal ve 
özellikle sağlık alanında oldukça büyük hasarlar yaratmıştır (Güven, 2020:252).  

11 Mart 2020 günü Dünya Sağlık Örgütü hastalığı pandemi olarak ilan etmiştir. Hastalık tüm 
dünyada insanların hayat standartlarını, ekonomik durumlarını fiziksel ve sosyal yaşayış 
şekillerini hala etkilemekte ve günlük faaliyetlerini sürdürmelerinde oldukça sıkıntılı durumlar 
ortaya çıkarmaktadır. Hastalığın en çok görülen belirtileri; halsizlik, kuru öksürük ve ateşin çok 
fazla yükselmesi durumudur. Bunun dışında bazı kişilerde tatma ve koklama duyularında 
kayıplar, vücutta genel ağrı hali, baş ve boğaz ağrıları, ishal, burunda tıkanıklık gibi başka 
belirtilerde görülebilir. Belirtiler beş ile on dört gün arasında ortaya çıkmaktadır. Araştırmalar; 
hastalığa maruz kalanların %80’inin süreci hafif atlattığını ve hastane ortamına gerek 
duyulmadan, ilaç tedavisi ile evlerinde kendilerini karantinaya alarak atlattığını göstermiştir. 
Salgın hastalıkta yüksek risk grubu kronik rahatsızlığı bulunanlar ve yaşlı insanlardır. Bu risk 
grubu dışında kalan insanlarında hastalığa yakalanma ve daha çok bulaştırma riski 
bulunmaktadır (Budak ve Korkmaz, 2020:62-65). 

Covid-19 pandemisinin yayılmasını engellemek ve olabildiğince az hasarla atlatabilmek için 
devletler gerekli önlemleri büyük oranda katı olabilecek şekilde almış sosyal ve ekonomik 
hayatlarını durma noktasına getirmişlerdir. Başta sağlık sektörü olmak üzere birçok alanda 
olumsuz sonuçlar doğurmuş, bazı ülkelerin sağlık sistemleri böyle bir duruma karşı yetersiz 
kalmış ve süreci yönetmekte başarısız olmuşlardır. Bunun yanında ülkeler sınırlarını kapatmış 
birbirleriyle olan ticari ve turistik ilişkilerine son vermek zorunda kalmıştır. Birçok ülke sınırları 
dışında kendi içlerinde de aynı sıkı tedbirleri uygulamış ve virüsün daha fazla alana yayılmasını 
engellemek istemiştir (Balcı ve Çetin, 2019:41). 

2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan coronavirüsü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 30 Ocak 
2020’de ‘uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu’ şeklinde nitelendirmiş, 113 ülkede 
görülmesi ve hızla yayılması ile birlikte 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan etmiştir. Türkiye 10 
Ocak itibariyle virüsle alakalı çalışmalarına başlamıştır. 22 Ocak tarihinde ise ‘T.C. Sağlık 
Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’ ilk toplantısını düzenlemiştir (www.covid19.saglik.gov.tr). 

 

COVİD-19 PANDEMİSİNİN EKONOMİK BOYUTU 

2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan Covid-19 salgınının tüm dünya üzerinde yarattığı etkiyi 
aslında kriz olarak nitelendirmek mümkündür. İçinde bulunduğumuz dönemde hepimizin 
maruz kaldığı bu durumun dünyanın daha önce geçirmiş olduğu finans ve ekonomi ağırlıklı 
krizlerden farklı olarak insanların bedensel ve ruhsal sağlıklarını tehdit eden öncelikle bir sağlık 
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Covid-19 krizinde öncelik insanların iyileştirilmesi ve hayatlarının kurtarılması olmuştur. Krizin 
insan sağlığını tehdit etmesinin yanında yaşanabilecek tüm krizlerde olduğu gibi insanların 
sosyal yaşayışları, iş durumları ve bireysel ekonomiden küresel ekonomiye kadar birçok sıkıntılı 
durum ortaya çıkarmıştır. 

Pandemi döneminin yarattığı tüm etkiler göz önüne alınarak mevcut kriz durumunun taşıdığı 
özelliklere bakıldığında (www.ticaret.edu.tr); 
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§ Daha önce yaşanan krizlere benzememektedir. Yani atipik özelliktedir. 
§ Ekonomik veya finans kaynaklı meydana gelmemiştir. 
§ Krizin meydana gelme sebebi pandemidir. 
§ Krizin yarattığı sorunların çözümü ekonomi veya finans kaynakları ile sağlanamaz. 
§ Kriz durumunun bitmesi için hastalığın etkisinin azalması ve pandemi döneminin son 

bulması gereklidir. 
§ Pandemi ülkelerin kendi başlarına idare edebilme yetilerini ortaya çıkarmıştır. 
§ Küresel ortamda var olan birçok ticari sistem anlayışı derinden sarsılmıştır. 

Covid-19 pandemisinin ekonomide büyük hasarlar bırakmasını önlemek amacıyla ülke 
ekonomilerine katkıda bulunan tüm sektörler ve çalışanlar için bugüne kadar rastlanmayan 
önlemler alınmış çeşitli planlamalar yapılmıştır. Ülkelerin merkez bankaları faizlerde indirmeler 
yapmış, ülkede yaşayan tek bir bireyi dahi kapsayacak şekilde yardım paketleri hazırlamıştır 
(www.sbb.gov.tr). 

Covid-19 pandemisi sadece sağlık alanında değil ekonomik anlamda da hızlı bir şekilde yayılım 
göstermektedir. Pandeminin ekonomideki yayılım kanalları mallar, hizmetler, knowhow, 
insanlar, finansal sermaye, doğrudan yabancı yatırım, uluslararası bankacılık, döviz kurlarıdır 
(Tosunoğlu ve Kasal, 2020:38). 

Covid-19 hastalığı kaynaklı pandeminin ekonomi ve finans piyasalarına etkisi oldukça daraltıcı 
olmuştur. Pandemi bütün piyasaları sisteminde var olan en küçük elemandan en büyük olanına 
kadar etkisi altında bırakmıştır. Var olan durumla baş edebilmek adına çeşitli genişletici 
politikalar uygulamaya başlamıştır. Pandeminin ekonomide bırakacağı hasarı en aza 
indirebilmek adına dünya ülkeleri birbirinden farklı yöntemlere başvurmuştur. Pandemi krizinin 
daha önce yaşanan hiçbir kriz ve pandemiler ile benzerlik göstermemesi ülkeleri ekonomik 
anlamda daha önce uygulanmamış farklı önlem ve tedbirler alma yoluna sevk etmiştir. Alınan 
tedbirler öncelikle işgücü ve özel sektör firmalarının süreci en az hasar ile atlatmasına yönelik 
olmuştur. Seyahat engelleri, işletmelerin zorunlu bir biçimde kapalı hale getirilmesi, sokağa 
çıkma kısıtlamaları gibi insanların en temel ihtiyaçlarına erişiminin kısıtlanması ile genişletici bir 
maliye politikası uygulaması mecburi bir hal almıştır (Temir, 2020:51-52). 

Pandemi süreci küresel ekonomiyi neredeyse durma noktasına getirmiştir. Dünyanın geldiği 
noktada karşılaştığı krizlere genel anlamda bakıldığında ya arz tarafında daralma vardır ya da 
talep. İçinde bulunduğumuz pandemi ortamında var olan kriz ise her iki tarafında daralmasına 
neden olmakta ve dünya küresel ekonomisi için oldukça zor bir durum ortaya çıkarmaktadır 
(Güler, 2020:24).  

Dünya üzerinde meydana gelen pandemilerden ekonomide değişik boyutlarda etkilenmiştir. 
Pandemi esnasında direk veya vasıtalı şekilde meydana gelen maliyetler, üretimin aksaması, 
ulaşımdaki sıkıntı gibi unsurlar arzda alışılmamış değişiklikler meydana getirmiştir. Bunun 
yanında pandeminin neden olduğu tüketici davranışlarındaki farklılaşmalar da talepte 
beklenmedik sonuçları ortaya çıkarmıştır. Talebin, zaman içerisinde tüketici tercihlerinin 
yaşadıkları ekonomiye ve sosyal ortama göre değişkenlik gösteren hareketli bir yapısı vardır. 
Pandemi esnasında ihtiyaç duyulan birtakım ürünler satıcılar tarafından daha yüksek 
fiyatlandırılırken, bazı ürünlerin fiyatlandırmasında düşüşler olmuştur. Bu durum tüketici 
tutumlarına fazlasıyla tesir etmiştir (Koşaroğlu vd., 2020:483-484). 

Var olan pandemi ortamında gerçekleşen arz şoku, ekonomik anlamda ender rastlanan bir 
istikrarsızlık durumudur. Bu türden arz şoklarına genel anlamda tüm dünyayı etkisi altına 
alabilecek harp veya afet durumlarında rastlanabilir ‘siyah kuğu’ (finans ve ekonomi alanlında 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(8): 740-758. 

 
 

745 

öngörülmesi güç nadir görülen olaylar) olarak bilinen bu durumlar katı iktisadi daralmaya sebebiyet 
verebilir. İktisadi faaliyetlerin ve çalışma koşullarının çok iyi olduğu durumlarda bile meydana 
gelebilecek bu tür şoklar ekonomiyi tahrip edebilir (Seta, 2020:31). 

Hastalığın ikinci dalgasının gelmesi ile birlikte ekonomik anlamda daha önce şahit olunmamış 
küçülmeler meydana gelmiştir. Hastalığa karşı alınan tedbir, önlem ve uygulanan teşvikler 2020 
yılının sonlarına doğru geri dönüş almaya başlamıştır. IMF tahminlerinde; 2021 yılında baz 
etkisinin katkısı ile yüzde 5,2 yükseleceği düşünülmektedir (www.sbb.gov.tr). 

Küresel ticaretin büyüklüğü pandemiden sert bir şekilde eksi yönde etkilenmiştir. Dünya 
ticaretinin büyüklüğü 2020 Nisan ayında yüzde 12,1’lik bir küçülme göstererek bu zamana kadar 
olan en belirgin daralmayı göstermiştir (www.sbb.gov.tr). 

Dünya ülkelerinin oluşturduğu ekonomik paketlerin birçok ortak noktası bulunmaktadır 
(www.ikv.org.tr); 

• Öncelikli olarak sağlık alanında gereksinim duyulan ihtiyaçların karşılanması, 
• Sonrasında pandeminin yarattığı krizin işletmeleri daha fazla yıpratmaması için 

hükümetlerin destek faaliyetlerinde bulunması ve kaynak sağlanması, 
• İş gücü piyasalarının devamlılığının sağlanması, gelir düzeylerinin iyileştirilmesi, 
• Alınan vergilerde ötelemeler veya ertelemeler yapılması ve sağlanan bazı kaynakların 

hibe edilmesi, 
• Kullandırılacak kredilerde teminatta bulunulması, 
• Faiz oranlarını aşağıya çekilmesi gibi noktalar tüm ülkelerde uygulanmıştır. 

Pandemi Türkiye’nin 2020 yılı için ilk çeyreklik döneminde yüzde 4,5 oranında büyüme, ikinci 
çeyreklik döneminde yüzde 9,9 oranında gerçekleşen ciddi bir küçülmeme yaşamasına sebep 
olmuştur. 2020 yılının haziran döneminde atılan normalleşme adımları ile birlikte kredi 
olanaklarının genişletilmesi ekonomide toparlanma görülmesini sağlamıştır 
(www.ekonomist.com.tr). 

Resmi kaynaklı veriler ışığında pandeminin Türkiye’de en yoğun olarak hissedildiği dönem olan 
2020 Nisan ve Mayıs aylarında ülke ekonomisi yaklaşık olarak yüzde 10 civarında küçülme 
göstermiştir. 2020 yılının ikinci yarısında sağlanan geniş oranda kredi kullanma olanakları 
tüketime artış olarak yansımıştır. Bu gelişmeler ile birlikte Türkiye ekonomisi 2020 yılını 1,8 
büyüme göstererek kapatmıştır. (www.dw.com). Pandemi döneminde ekonomi adına 
uygulanan yöntemler Türkiye için artı yönde bir büyüme sağlamış olsa da yöntemin meydana 
getirdiği maliyet oranları ülkenin 2021 yılında yüksek enflasyon ve yüksek döviz ihtiyacına 
sürüklemiştir (TUSİAD, 2021:5). 

Mevcut kriz durumunda işletmelerin en büyük önceliği nakit para ve giderlerini en aza indirmek 
olmuştur. Hükümetlerin verdiği teşvikler, banka kolaylıkları, vergi indirimleri gibi birçok 
kolaylık işletmelerin bir nebzede olsa rahatlamasını sağlamıştır (Erol, 2020: 208-209).  

Krizden dünya genelinde hemen hemen bütün sektör ve sektörlere bağlı işletmeler olumsuz 
yönde etkilenmiştir. Pandeminin en çok etkilediği sektörlere bağlı işletmelere bakıldığında 
(www2.deloitte.com);  

• Havacılık işletmeleri,  
• Yeme-içme ve sosyalleşme imkanı sağlayan alanlarda hizmet veren işletmeler, 
• İhracat ve ithalat işi yapan işletmeler, 
• Turizm üzerinden iş yapan işletmeler (yolcu taşımacılığı, konaklama işletmeleri gibi), 
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• Denizcilik bağlantılı iş yapan işletmeler ve limanlar, 
• Enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdir. 

Dünya genelinde uygulanan tedbir ve önlemler 436 milyon üstünde işletmeyi etkilemeye devam 
etmektedir. Bahsedilen işletmelerin 232 milyonluk kısmı üretim, 111 milyonu imalat, 51 
milyonluk kısmı konaklama ve yeme içme sektörü, 42 milyonu emlak ve diğer sektörler olarak 
sıralanabilir (Erol, 2020:206). 

 

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİ (E-TİCARET, ONLİNE ALIŞVERİŞ) 

Geçmişten günümüze gelişen ve değişen hayat şartları ve teknoloji ile birlikte internet ağları tüm 
insanların hayatlarında önem arz etmeye başlamış, neredeyse internet teknolojisi olmadan 
hayatlarımızı devam ettirememe durumuna gelmiş bulunmaktayız. İnternet kanallarının 
hayatlarımıza getirdiği yeniliklere ile birlikte günlük işlerimizi yapmamız daha kolay hale 
gelmiş, sadece bir cep telefonu ile bile gün içinde ihtiyaç duyabileceğimiz bilgilere ulaşmak, 
gazete okumak, bankacılık işlemlerimizi anında halledebilmek ve alışverişlerimizi oturduğumuz 
yerden yapmak gibi birçok konuda kolaylık sağlamıştır.  

İnternet hayatlarımıza birçok yenilik getirmiş ve bir sürü değişikliğe sebep olmuştur. Bu 
değişikliklerden en önemlilerinden biri şüphesiz satın alma ve alışveriş alışkanlıklarımızda 
yarattığı etkidir. İnternet platformları üzerinden yapılan alışverişlerde tüketiciler sahip olmak 
istedikleri ürünlere çok daha rahat erişim sağlarken, zaman tasarrufu da sağlamaktadır. 

Teknolojinin sağladığı avantajlar sayesinde insanların alışveriş alışkanlıklarında da oldukça 
büyük dönüşümler meydana gelmiştir. İnternet ortamı alışverişi de oldukça kolaylaştırmış, 
insanlar oturdukları yerden almak istedikleri ürün ile ilgili detaylı incelemeler yapıp, ürünün 
farklı fiyat ve kalite seçenekleri ile karşılaştırıp kendisine en uygun olan ürüne en kısa zaman 
diliminde ulaşma lüksüne erişmişlerdir. Buda tüketiciler için internet üzerinden alışverişi daha 
cazip hale getirmektedir (İnce ve Kadıoğlu, 2020:1883). 

İnternet üzerinden alışveriş, bir başka değişle online alışveriş, çevrimiçi mağazalar ya da e-ticaret 
gibi birçok şekilde isimlendirilen bu alışveriş şekli; belirli bir ürünü satın almak isteyen 
tüketicinin internet ortamı üzerinde kurulmuş olan bir sanal mağaza aracılığı ile ürünü bulup, 
inceleyip, ödemesini yapıp, dağıtım kanalı vasıta ile sahip olduğu alışveriş şeklidir (Karaca ve 
Gümüş, 2020:54). 

Ticaret alanında faaliyette bulunan bazı uluslararası kuruluşların elektronik ticareti (internet 
üzerinden alışverişi) ne şekilde tanımladıklarına bakacak olursak (Fırlar ve Yeygel, 2004:45); 

WTO (Dünya Ticaret Örgütü) - İşletmelerin mal ve hizmetlerinin üretimi, reklam çalışmaları, 
satışları ve dağıtımını internet ağları üzerinden yapmasıdır.  

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) – Ses, görüntü ve metinlerin belirli kodlar ile 
işlenip iletilmesi suretiyle kişi ve işletmelerin tüm ticari işlemlerine verilen isimdir. 

UN-CEFACT (Birleşmiş Milletler Ticaretin Kolaylaştırılması ve Elektronik İşletmeciliği Merkezi)- 
Yönetim, işin yerine getirilmesi gibi faaliyetlerin üretici, tüketici ve diğer kuruluşlar arasında 
görülmesi istenilen bütün bilgilerinin internet kanalları vasıtası ile paylaşılmasıdır.  
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Dünya üzerinde internet teknolojisini kullanan ve online alışveriş yapan insan sayısı günden 
güne artış göstermektedir. E-ticaret bireylerin yahut kurumların ihtiyaç duydukları ürün veya 
hizmetlere çok daha basit bir şekilde, oldukça kısa bir zaman diliminde, kalite düzeyi daha 
yüksek ürünlere daha az maliyet harcayarak sahip olabilme ve bulunduğumuz pandemi 
döneminde oldukça önem arz eden hiçbir nesne yahut insana temas etmeden alışveriş yapma 
olanağı sağlayarak erişim imkanı sağlar (Nacar ve Özdemir, 2021:206). 

Online alışverişin işletmeler açısından getirdiği yeniliklerden en önemlisi daha fazla müşteriye 
daha kısa zamanda ulaşabilme ve yeni pazarlama imkânlarını sunabilmesidir. Müşteriler 
açısından bakıldığında ihtiyaç duyulan ürüne daha kısa zamanda ve en az maliyet oranı ile sahip 
olunabilmesidir (www.sbb.gov.tr).  

 

Şekil 1: Ürün Gruplarına Göre Tüketicilerin Tercih Ettikleri Alışveriş Şekli (%) 

Kaynak: www.sbb.gov.tr 

TUİK ‘Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’, 2020 verilerine göre Türkiye’de 
2020 yılında internet üzerinden alışveriş yapma oranı %36,5 olarak belirlenmiştir. İnternet 
üzerinden en çok siparişi verilen ürünler ise kıyafet, aksesuar ve ayakkabı olmuştur. Bu ürünleri 
satın alan kişilerin oranları ise %60,9’dur (data.tuik.gov.tr). 

Tüketiciler internet üzerinden alışveriş yaparken birçok farklı aşamadan geçerler. Tüketicilerin 
alışveriş süreci; ihtiyaç ya da istek duydukları ürünün ne olduğunu belirleme, birçok ürün 
arasında var olan en uygun ürünü seçtikten sonra ürünün satın alınma kararını netleştirirler. 
Ardından ürün için online ödeme seçeneklerinden yararlanarak ödeme işlemini gerçekleştirerek 
ürüne dağıtım kanalları vasıtası ile sahip olmayı ifade eder. 
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Şekil 2: Türkiye’de 2020 Yılında İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Alışveriş Oranları (%) 

Kaynak: data.tuik.gov.tr 

 

İnternetten Üzerinden Alışveriş Süreci 

Ürün Seçimi ve Karar Verme: Bu süreç, ürün veya hizmeti satın alma kararını vermek ile başlar. 
Karar aşaması ürünü maddi olarak satın alma eyleminden daha önce başlar ve maddi anlamada 
satın alma aşaması gerçekleştikten sonrada devam eder (Odabaşı ve Barış, 2002:332). 

Satıcı İşletme İçin Ürün Tedariki: Tüketicilere istedikleri ürünü doğru bir zamanlama planı 
yapılarak, uygun ortamda, en uygun fiyatta sunulması ile tedarik zincirinde oluşan masrafların 
minimum düzeyde tutulmasına yardımcı olan süreç tedarik zinciri yönetimi olarak adlandırılır 
(Başkol, 2016:13-14). 

Ürün Satın Alma Süreci: Tüketiciler bir ürün veya hizmete sahip olmak istediklerinde üç aşamalı 
bir satın alma sürecine girerler. Süreç, satın alma öncesi, satın alma aşaması ve satın almadan 
sonrasından oluşur (Cengiz ve Şekerkaya, 2010:34-37). 

Ödeme Şekli ve Güvenlik: İnternet üzerinden gerçekleştirilebilen ödeme yöntemleri ile 
müşteriler satın alacakları ürünlerin ödemelerini yine dijital ödeme yöntemleri kullanarak 
gerçekleştirebilir. Müşterilerin alışverişlerini tamamlayıp, ürün veya hizmetlere sahip 
olabilmeleri için kendilerine en uygun olan ödeme şeklini seçmeleri gerekir (www.eticaret.gov.tr) 

Ürün Teslimi (Lojistik): Lojistik faaliyetleri online satış yapan işletmeleri için büyük önem arz 
eden bir konudur. Müşterilerin sipariş ettiği ürünlerin en doğru şekli ile belirtilen süre içerisinde 
ulaştırılması lojistik sürecini kapsar. Lojistik faaliyetlerinin online alışveriş yapılan site içerisine 
doğru ve anlaşılabilir bir şekilde entegre edilip, müşterilerin satın aldıkları ürünlerin teslimatı ile 
ilgili süreçleri görebilecekleri şekilde dizayn edilmelidir (www.eticaret.gov.tr) 

İptal ve İade Koşulları: İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde iptal, iade ya da değişim 
durumlarına sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Bu konunun en doğru şekilde yönetimini 
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sağlamak için işletmeler satış ve pazarlama hedefleri doğrultusunda önlemler almalıdırlar. 
Online alışveriş siteleri için bu süreçleri doğru yönetememek ciddi sıkıntıları da beraberinde 
getirebilir. 

Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri: Müşteri hizmetleri, telefon, e-mail, bilgi formu gibi iletişim 
gereçleri vasıtasıyla satış işlemi bittikten sonra müşterilerin doğabilecek her türlü sorun ve 
sıkıntıya karşı yardım talep edebilecekleri bir organizasyonu anlatır. Müşteri hizmetlerinin 
kalitesi, uygunluğu ve güvenirliliği işletmenin müşteriye verdiği değeri yansıtır. İşletmeler iyi ya 
da kötü müşteri geri dönüşleri sayesinde kendi yanlışlarını veya eksikliklerini fark edip 
kendilerini daha iyi bir hale getirebilir (Aydın ve Mermertaş, 2020:845). 

 

PANDEMİ SÜRECİNİN İNTERNET ALIŞVERİŞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Covid-19 pandemisinin önüne geçebilmek ve yayılma hızını en aza indirebilmek adına ülkeler 
sıkı tedbir paketleri açıklamıştır. Bu tedbirlerin içinde en fazla göze çarpan sokağa çıkma 
kısıtlamaları ile birçok işletmenin geçici olarak işlerine ara vermeye mecbur kalması olmuştur. 
İşletmelerini aktif halde kullanamayan işletmelerin birçoğu işlerini online platformlara taşıyıp 
pazarlama ve satış faaliyetlerini bu kanallar vasıtası ile gerçekleştirme yoluna gitmiştir. Hali 
hazırda online kanallar vasıtası ile hizmet veren birçok işletmeye de pandemi olumlu anlamda 
etki etmiştir.  

Sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte insanlar en temel ihtiyaçlarını bile internet üzerinden satış 
yapan işletmeler aracılığı ile karşılar hale gelmiştir. İnsanların online kanalları tercih sebeplerinin 
en başında kendilerini riske atmak istememek gibi sebepler yatmaktadır. Pandemi tüketici 
davranışlarının ciddi anlamda değişmesine neden olmuştur. 

Almanya, Kanada, Fransa, Amerika ve İngiltere’de yaşayan insanlar üzerinde 2020 yılı içerisinde 
yapılan bir araştırma verilerine göre pandemi sonrasında tüketici tipleri dört ayrı kategoriye 
ayrılmıştır (Erdoğan, 2020:1303-1304);  

• Garantici Tüketici (%11): Pandemi süreci ile ilgili kaygılı olan tüketicilerdir. Satın alma 
alışkanlıkları pandemi ile birlikte değişime uğramıştır. 

• Stabil tüketici (%26): Pandemi döneminde tüketim tercihlerinde pek fazla değişiklik 
görülmeyen kişilerdir. 

• Tedbirci Tüketici (%27): Pandemi sürecine karşı karamsar bakış açısı geliştiren 
tüketicilerdir. Yalnızca ihtiyaçları dahilinde olan ürünleri satın alma eğilimleri 
mevcuttur. 

• Stoklayan Tüketici (%35): Pandemi sürecine panik halinde yaklaşan tüketici tipidir. En 
fazla alışverişi yaptıkları alan marketlerdir. 

Geride bıraktığımız 2020 yılı içerisinde pandemi sürecine girilmesi ile birlikte insanların 
evlerinde geçirdikleri zaman artmıştır. Bu süreçte insanlar hem içinde bulundukları yaşam 
alanının eksikliklerini giderme hem de eskisinden daha iyi bir hale getirme yönelimi 
göstermişlerdir. Pandemi nedeniyle insanların hiçbir nesne veya insan ile temas etmek 
istememeleri onları internet üzerinden alışveriş yapma eğilimine itmiştir. İnternet üzerinden 
yapılan alışverişin temasta bulunulmadan ve satın alınan ürünlerin bedelinin güvenliği 
sağlanmış sistemler üzerinden yapılıyor olması bu alışveriş yönteminin içinde bulunduğumuz 
dönemde daha popüler hale gelmesini ve daha fazla insan tarafından tercih edilmesini 
sağlamıştır. Pandemi süreci işletmelerin dijitalleşme sürecini hızlandırmış ve bu alana daha fazla 
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yatırım yapılmasına sebebiyet vermiştir. Özellikle temassız ödeme ve teslimatların kısa bir 
zaman diliminde gerçekleştirilmesi gibi hizmetler tüketicilerin bu alışveriş yöntemine olan 
güvenini arttırmış ve neredeyse bütün ihtiyaçlarının karşılanması için tercih edilme sebebi 
olmasına neden olmuştur. 2020 yılının sonunda elde edilen verilere bakıldığında 2019 yılına göre 
internet üzerinden yapılan alışverişin oranının yüzde 85 oranında arttığı gözlemlenmiştir 
(www.dunya.com). 

Pandemi dünya üzerinde yaşayan bütün toplumların alışveriş tercihlerini değiştirdiği gibi 
ülkemizde de bu alışkanlıkların değişmesi kaçınılmaz bir gerçekliktir. Müşteri tercihlerinin 
değişmesi birçok iş alanı için eksi yönde seyir ederken bazı işletmeler içinde bir fırsata 
dönüşmüştür. Geleneksel olarak yapılan alışverişin bir anlamda mecburi olarak internet 
kanallarına taşınmasıyla birlikte online satış kanallarının kar oranları oldukça yükselmiştir. Diğer 
taraftan ise oteller, cafeler, restoranlar, insanların sosyalleştiği bütün alanların işletmelerin 
gelirlerinde büyük oranda düşüşler meydana gelmiştir (webrazzi.com).  

Araştırmalar Covid-19 pandemi döneminde tüketicilerin özellikle mümkün olduğunca yerli 
ürünleri tercih ettiğini göstermiştir. Buna sebep olarak hem küresel anlamda ulaşım imkanlarının 
sınırlandırılması hem de yerel işletmelere destek olma güdüsü gösterilebilir. 

Covid-19 pandemisi öncesinde insanların online alışveriş tercihleri büyük oranda konaklama, 
seyahat ve takı gibi ürün ve hizmetlerine yönelik olduğu görülmektedir. Pandemi sonrasında ise 
bu tercihler değişmiş bu alanlara olan talep azalmış, talep daha çok tıbbi ve temizlik ürünlerine 
kaymıştır (Güven, 2020:257-258). 

Pandemi nedeniyle birçok ürün grubunun talebinde azalmalar olurken, farklı ürün gruplarının 
talep ve satışlarında büyük ölçüde yükselmeler olmuştur. Mesela bu dönemde en çok dikkat 
edilmesi gerekenin kişisel hijyen olması temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin talep ve satışlarında 
ciddi anlamda patlama yaratmış, hatta insanlar bu ürün gruplarını ihtiyacından fazla satın alma 
eğilimine girmişlerdir. İnsanlar çoğunlukla dezenfektan ürünleri, kolonya ve kullanılması 
zorunlu hale gelen maskeleri satın almışlardır. Bu dönemde internet tarayıcılarında en fazla 
araması yapılan ürünler yine temizlik ürünleri olmuştur. Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan 
bazı işletmeler ürünlerin fiyatlarını neredeyse iki katına çıkartarak satışa sunmaya 
başlamışlardır. Karşı karşıya kalınan virüsün insan vücudunun bağışıklık sisteminin güçlü ya da 
zayıf olması ile bağlantılı olması nedeniyle insanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek istemiş 
ve bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere olan talepleri artmıştır (uib.org.tr). 

Pandemi sürecinde Türkiye’de internet üzerinden gerçekleştirilen alışveriş ile ilgili yapılan bir 
araştırmaya göre; tüketicilerin pandemi sürecinde internet üzerinden alışveriş yapma 
eğilimlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde kadınların 
internet üzerinden alışveriş yapma konusunda daha fazla olduğu, salgın öncesinde normal 
marketlerden yapılan alışverişin online ortama kaydığı belirlenmiştir. Ayrıca salgın öncesi en 
fazla giyim alışverişi yapılırken, salgın sonrasında alışverişin gıdaya kaydığı görülmüştür. Bu 
durumun en genel sebebi ise kısıtlamalar ile insanların korku ve kaygı düzeylerinin artarak gıda 
stoklaması yapma isteğidir (Telli, 2020:89).  

Pandeminin yarattığı etkiyle birlikte e-ticarette büyük gelişme ve dönüşümlerin meydana geldiği 
gözlemlenmiştir. Durumun analizini doğru yapan ve kendilerini internet kanalları vasıtası ile 
satış yapmaya yönlendiren işletmeler bu durumdan daha karlı çıkmışlardır (Erdoğan, 2020:1300). 
Pandemi bir anlamda geleneksel alışveriş şeklinden online alışverişe geçişi hızlandırmıştır 
(Güven, 2020:252). 
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Şekil 3: Covid-19 Sürecinde İnternet Üzerinden En Çok Satın Alınan Ürün Grupları 

Kaynak: datareportal.com   

Pandemi nedeniyle internet üzerinden alışverişin ivme kazanmasıyla meydana gelen müşteri 
taleplerindeki artışı karşılamak satıcılar maddi anlamada olumlu sonuçlar getirse de diğer 
taraftan taleplerin karşılanabilmesi açısından sıkıntılı durumlar ortaya çıkarmıştır. İşletmeler 
müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve şikayetlerin önüne geçebilmek adına büyük uğraşlar 
vermek durumunda kalmışlardır. Buna sebep olarak ise müşterilerin yaptığı alışverişten 
memnun kalıyor olmasının işletme için bir başarı unsuru sayılması gösterilebilir. Rekabet 
koşulları göz önüne alındığında internet üzerinden satış yapan işletmelerin mevcut 
müşterilerinin devamlılığını sağlayabilmeleri yanında yeni müşterileri kendilerine çekebilmeleri 
önemli bir unsudur (Güven, 2020:513). 

Pandemi döneminde internet üzerinden yapılan alışverişin; 

• Daha pratik ve basit olması,  
• İndirim, kampanya ve promosyonlardan hemen haberdar olunmasıyla fırsatların hemen 

değerlendirilebilmesi,  
• İnternet bankacılığı kanalları ile ödeme işlemlerinin kolaylıkla halledilebilmesi,  
• Ürün çeşitliliğinin fazlaca olması ve  
• Pandemi ortamında evden çıkmadan ürün sahibi olunabilmesi gibi avantajları internet 

üzerinden alışverişi müşteri tercihi haline getirmiş ve e-ticaretin gelişmesine önemli 
ölçüde katkı sağlamıştır.  

Pandemi sürecinde değişen tüketici satın alma davranışları doğrultusunda izledikleri yola yeni 
bir yön veren işletmeler olmuştur. Örnek olarak çeşitli veya tek bir ürün kategorisinin satışını 
gerçekleştiren online işletmeler bu süreçte insanların en temel ihtiyaçları dahilinde olan ürünleri 
pazarlamaya başlamış bu ürünler için online mağazalarına yeni kategoriler açarak ürün 
çeşitliliklerini arttırmıştır. Bu durum daha fazla satış yaparak kar oranlarını yükseltmelerine 
katkı sağlamıştır. Bakıldığında internet üzerinden yapılan satış ve pazarlamanın müşteri 
ihtiyaçlarını anında görüp duruma göre çözümler üretebilen bir yapılanma olduğu 
görülmektedir (Demirdöğmez vd., 2020:137).   
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‘Commerce Insight’ araştırmasına göre; Almanya, Amerika ve İngiltere’de 2020 yılı mart-mayıs 
sürecinde e-ticaretin %150 oranına yakın bir yükseliş gösterdiği görülmüştür. Türkiye’de ise 2020 
Mart-Nisan döneminde e-ticaretin yükselme oranı %200’lere çıktığı gözlemlenmiştir. Bu oran 
mayıs döneminde düşüş gösterse de haziran ayı itibariyle tekrar yukarıya çıkmıştır (Erdoğan, 
2020:1304).  

Pandemi e-ticarete beş yıla içerisinde kazanması beklenen potansiyeli yalnızca altı aylık bir 
dönem içerisinde kazandırmıştır. 2020 yılı içerisinde internet kanalları vasıtası ile ilk defa 
alışveriş yapanların oranı Avrupa ülkelerinde %13’lerde iken Türkiye’de bu oran %25 
civarındadır. Bu durumun insanların alışkanlık kazanması ile birlikte önümüzdeki zaman 
diliminde de artacağı gözle görülür şekilde açık bir hale gelmiştir (www.aa.com.tr). 

Pandemi sürecinde tüketici davranışları mecburiyetlerin ve kısıtlamaların da etkisiyle yönünü 
internet üzerinden alışverişe çevirmiştir. Bu durum online alışveriş şeklinde yükselmenin 
meydana gelmesine fırsat vermiştir. Bu yükselme ile birlikte pandemi sonrasında da alışverişte 
yaşanan bu dönüşümün devam edecek olması oldukça aşikârdır. İnternet üzerinden satış yapan 
işletmelerin yaşanan süreci ve süreç sonrasını en doğru şekilde değerlendirip mevcut ve gelecek 
planlamalarını bu doğrultuda yapması ve sürekliliklerini sağlayabilmeleri için müşterilerine en 
kaliteli ürün ve hizmetleri sunmaları bir mecburiyet halini almıştır.  

İnternet üzerinden yapılan alışveriş pandemi sonrasında da sürekliliğini devam ettirebilmesi için 
işletmelerin (Erciyes ve Genç, 2020:5); 

• Sanal mağazalarında sunulan ürün yelpazesini geniş tutmaları, 
• Kampanya ve promosyon imkanları sağlayarak tüketicilerin ilgilerini canlı tutmaları, 
• Tüketicilerin kullandıkları diğer sosyal medya mecralarında tanıtım faaliyetlerini 

sürdürmeli,  
• Tüketici istek ve ihtiyaçlarını gözlemleyerek ve araştırarak onlara uygun ürün grubu 

hizmetleri ile kişiye özel ürün tekliflerinde bulunmaları, 
• Satın alma, ödeme ve teslimat işlemleri esnasında en doğru ve basit hizmetleri sunmaları 

gerekir.   

Pandemi sonrasındaki dönemde de tüketicilerin tercihlerinin süreç boyunca edindiği 
alışkanlıklar doğrultusunda devam edeceği, işletmelerin ise pandemi esnasında yeniden 
yapılandırdıkları veya geliştirdikleri çevrimiçi işletmeleri süreklilik kazanacak gibi 
görünmektedir.   

Pandemi döneminde kısıtlamalar ile gelen mecburiyetler insanları internet üzerinden alışveriş 
yapmaya yönlendirmiştir. Bu alışveriş şeklinin hiçbir şekilde elden ele para alışverişi yapmadan, 
kalabalık ortamlara girmeden, temastan uzak durarak ihtiyaçları karşılayabilmesi salgın 
döneminde oldukça tercih edilen bir yöntem olmasına katkı sağlamıştır. İşletmeler gelen 
kısıtlamalar ile birlikte iş yapamaz hale gelmiş birçoğu kapanmış, kapanmayan ve e-ticaret ile 
işlerine devam edebilen işletmeler pandemi ortamından oldukça karlı çıkmıştır. Aslında 
pandemi işletmelerin işleyiş şekillerinde mecburi değişiklikler meydana getirmiştir, tüketici 
tercihlerini ise neredeyse tamamen değiştirmiştir. Tüketicilerin dünya çapında ün yapmış 
işletmelerin ürünlerini tercih etme durumları kısıtlanmış daha çok kendi ülkeleri içindeki 
ürünlere yönelimleri gözlemlenmiştir. Bu açıdan gözlemlendiğinde tüketicilerin alışveriş 
alışkanlıklarındaki değişme ile davranışın süreklilik sağlaması oldukça muhtemel bir durumdur. 
İşletmelerin ise pandemi sonrasında atacağı adımlar tamamen tüketici talep ve tercihlerine bağlı 
olarak yapılandırılacaktır (Çakıroğlu vd., 2019:92). 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(8): 740-758. 

 
 

753 

Hali hazırda hala devam eden bir sürecin içerisinde olduğumuz için yapılan araştırma ve 
gözlemler süreç içerisinde gerçekleşen tüketici tutum ve davranışlarıyla birlikte internet 
üzerinden satış yapan işletmelerin faaliyetlerini nasıl yürüttüğü konuları ele alınarak 
yorumlanmıştır.  

Pandemiden sonraki tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının nasıl seyir edeceğini ele alan 
araştırmaların ortak noktası olarak tüketicilerin pandemi döneminde kazandıkları alışveriş 
alışkanlarını sonrasında da devam ettireceği hatta daha fazla artacağı yönündedir. İnsanların 
temel ihtiyaç noktasında satın aldıkları (gıda, temizlik) ürünlerin satın alma işlemlerini yine 
internet platformları üzerinden satın alacakları gelecek dönem tahminleri arasındadır. 

Tabi bu durum için bu aşamada tahminlerde bulunmak oldukça güçtür. Sürecin toplumsal ve 
ekonomik anlamlarda nasıl etkiler bırakacağı konusu henüz netleşmemişken kesin bir yargıda 
bulunmak yanlış olacaktır. 

Son bir yılda pandemi süreci ile birlikte internet üzerinden alışveriş yapan insanların sayısı iki 
katından daha fazla bir orana ulaşmıştır. Gelecek dönemler için bakıldığında insanların 
kazandığı internet üzerinden alışveriş yapma kültürünün pandemi sonrası dönemlerde de tercih 
edilecek bir seçenek olacağı aşikârdır. 

 İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde internet üzerinden alışveriş yapma oranları birçok 
ürün grubunda yükselişe geçmiştir. Pandemi öncesinde internet üzerinden alışveriş yapmayan 
tüketicilerinde bu alışveriş yöntemini tercih etmesi alışveriş oranlarının yükselmesinde oldukça 
etkili bir faktör olmuştur. 

Pandemi sonrası içinse internet üzerinden alışveriş yapma oranlarının düşmesi, aynı kalması ya 
da daha fazla yükselmesi tamamen tüketicilerin alışkanlık ve kullandıkları alışveriş yönteminden 
sağladığı fayda ile memnuniyet düzeyleri sonucunda ortaya çıkacaktır. 

 

SONUÇ 

2019 yılının son ayında Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir zaman diliminde tüm dünyayı etkisi altına 
alan Covid-19 virüsü görülmeye başlandığı yer olan Çin’den daha büyük hasarı diğer dünya 
ülkelerinde bırakmaya devam etmektedir. 

Salgın ile mücadele etmek adına alınan tedbir, önlem ve kısıtlamalar toplumların satın alma 
davranışlarında köklü denebilecek değişiklikler yaratmıştır. Alınan tedbirler ve getirilen 
kısıtlamalar tüm dünyadaki hareketliliği sınırlamış hatta neredeyse tamamen durdurmuştur. 
Sürecin nasıl ve ne zamana kadar devam edeceğinin bilinememesi toplumlarda panik havası 
yaratmış, endişe ve kaygı düzeylerini yükseltmiştir. Bu durum alışveriş alışkanlıklarına da 
yansımıştır. İnsanların bu süreçte alışveriş tutum ve alışkanlıklarının değişmesi yaşanılan 
durumun üzerlerinde bıraktığı ekonomik ve psikolojik etmenlerle ilişkilidir.  

Yaşadığımız dönemde adeta bir yaşam şeklini almış ve insan hayatında oldukça önemli bir yeri 
olan alışveriş unsuru bu dönemde daha da önemli bir hal almış yaşanan süreçte panik, kaygı ve 
kaos düşünceleri insanları ihtiyaçlarını gidermenin yanında stoklama ihtiyacına da itmiştir.  

İnternet üzerinden alışverişin önemi pandemi dönemi ile birlikte daha çok anlaşılmıştır. 
Salgından etkilenmek istemeyen insanların gerek kendi inisiyatifleri ile gerekse getirilen 
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kısıtlamaların etkisi ile evlerinden dışarıya çıkmamaları internet üzerinden yapılabilen alışverişi 
en önemli ihtiyaç karşılama kaynağı haline getirmiştir. 

Salgınla birlikte alınan önlemlerin en başında sosyal mesafeyi koruma gerekliliği gelmektedir. Bu 
durum insanların alışverişlerinde hiçbir insana ya da nesneye temas etmekten kaçınma isteğini 
ortaya çıkarmıştır. Alışverişte izolasyon sağlamanın en iyi yolu olan temassız işlem yapabilme 
seçeneği olmuştur. Süreçte tüketiciler hiçbir insanla temas etmeden diledikleri ürün veya hizmeti 
satın alma işlemlerini yine internet kanalları vasıtasıyla gerçekleştirip, hiç dışarıya çıkmadan 
kapılarına kadar gelmesini sağlamaktadır. 

İnternet üzerinden yapılan alışverişin özellikle pandemi sürecinde pratik olarak 
gerçekleşebilmesi, kampanya ve indirimlerden anında haberdar olunabilmesi, ödemenin temasta 
bulunmadan yapılabilmesi, ihtiyaç duyulan ürünlere daha çabuk erişilebilmesi, ürünün birden 
fazla seçeneğinin farklı fiyat politikaları ile sunuluyor olması, ürün yelpazesinin geniş olması ve 
en önemlisi sosyal mesafe sınırlarını aşmadan evinin rahatlığında alışveriş imkanı tanıyor olması 
tüketicilerin bu platformlara yönelimini daha hızlı hale getirmiştir. 

Günümüz şartlarında internetin insanlar üzerinde yarattığı etki ve internetin kullanım oranları 
göz önüne alındığında insanların pandemi sürecinde de internet kanalları vasıtası ile satış yapan 
işletmelere yönelmeleri ve internet üzerinden alışveriş yapan insan sayısının hızla artması 
kaçınılmaz bir gerçektir. 

İnternet üzerinden yapılan alışveriş müşterilere göre bildiğimiz geleneksel alışveriş şekline yeni 
bir seçenek getirmiştir. İnternetten yapılan alışverişte müşteri birçok farklı seçeneği aynı anda 
değerlendirebilmekte, karşılaştırmalar yapabilmekte ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.  

İşletmeler için ise büyük oranda kar ve düşük maliyet oranları sağlamaktadır. Kısacası online 
alışveriş hem müşteri hem de satıcı için oldukça fazla avantajlar sunmaktadır. Özellikle pandemi 
döneminde hem sosyal hem de ekonomik kısıtlamaların getirdiği zorluklar ile tüketici ve 
işletmelerin ilk tercihleri haline gelmiştir. 

Pandemi süreci işletmeler için büyük bir kriz ortamı yaratmış, çoğu işletme tamamen kapanma 
yoluna gitmiş, bir kısmı geçici süre ile işlerine ara vermiş büyük bir kısmı ise krizi fırsata 
dönüştürerek işlerini internet üzerinden devam ettirmeye başlamıştır. Hızlı gelişen pandemi 
süreci internet üzerinden satış yapmanın önemli bir unsur olduğunu işletmelere bir kez daha 
hatırlatmıştır. 

İnternet üzerinden yapılan alışveriş oranının artış göstermesi birçok sektörü de olumlu anlamda 
etkilemiştir. Özellikle dağıtım işleri yapan işletmeler süreçten en az online satıcılar kadar karlı 
çıkmıştır. 

İnternet kanalları vasıtası ile satışlarını pandemi sonrasında da sürdürecek işletmelerin alt yapı 
çalışmalarının, personel yapılanmalarının, satış ve pazarlama stratejilerin, dağıtım kanallarının 
doğru işleyişinin önemle üzerinde durmaları gerekmektedir.  

Hali hazırda hala devam eden bir sürecin içerisinde olduğumuz için yapılan araştırma ve 
gözlemler süreç içerisinde gerçekleşen tüketici tutum ve davranışlarıyla birlikte internet 
üzerinden satış yapan işletmelerin faaliyetlerini nasıl yürüttüğü konuları ele alınarak 
yorumlanmıştır.  

Pandemiden sonraki tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının nasıl seyir edeceğini ele alan 
araştırmaların ortak noktası olarak tüketicilerin pandemi döneminde kazandıkları alışveriş 
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alışkanlarını sonrasında da devam ettireceği hatta daha fazla artacağı yönündedir. İnsanların 
temel ihtiyaç noktasında satın aldıkları (gıda, temizlik) ürünlerin satın alma işlemlerini yine 
internet platformları üzerinden satın alacakları gelecek dönem tahminleri arasındadır. Tabi bu 
durum için bu aşamada tahminlerde bulunmak oldukça güçtür. Sürecin toplumsal ve ekonomik 
anlamlarda nasıl etkiler bırakacağı konusu henüz netleşmemişken kesin bir yargıda bulunmak 
yanlış olacaktır. 

Son bir yılda pandemi süreci ile birlikte internet üzerinden alışveriş yapan insanların sayısı iki 
katından daha fazla bir orana ulaşmıştır. Gelecek dönemler için bakıldığında insanların 
kazandığı internet üzerinden alışveriş yapma kültürünün pandemi sonrası dönemlerde de tercih 
edilecek bir seçenek olacağı aşikârdır. 

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde internet üzerinden alışveriş yapma oranları birçok 
ürün grubunda yükselişe geçmiştir. Pandemi öncesinde internet üzerinden alışveriş yapmayan 
tüketicilerinde bu alışveriş yöntemini tercih etmesi alışveriş oranlarının yükselmesinde oldukça 
etkili bir faktör olmuştur. 

Pandemi sonrası içinse internet üzerinden alışveriş yapma oranlarının düşmesi, aynı kalması ya 
da daha fazla yükselmesi tamamen tüketicilerin alışkanlık ve kullandıkları alışveriş yönteminden 
sağladığı fayda ile memnuniyet düzeyleri sonucunda ortaya çıkacaktır. 

Satıcı işletmeler için durumun sürekli kazanması ve artış göstermesi için ise, işletmelerin 
pazarlama ve satış stratejilerini ne şekilde devam ettireceği ile ilgili olup, müşterilerinin 
sürekliliğinin sağlanabilmesi için onlar üzerinde sağladıkları güven ile ilgili olacaktır. 

Ani ve beklenmedik olarak gelişen ve dünyayı tesiri altına alan Covid-19 pandemi krizi ülkelerin 
bütün faaliyetlerini etkilediği gibi tek bir bireyin bile hayat şeklinin değişip, yeniden 
şekillenmesine sebebiyet vermiştir. Kişisel, işletme ya da ülke genelinde gelecek hedeflerin tekrar 
gözden geçirilmesi, ertelenmesi yahut tamamen ortadan kalkmasına neden olmuştur. 

İçinde bulunduğumuz dönemde sürecin sonunu henüz göremiyor olsak ta, pandemi krizi ile 
ilgili yapılan araştırmalar ve geliştirilen teknolojiler gelecek vaat eden yöndedir. Özellikle 
hastalığın aşısının bulunmuş ve uygulanıyor olması hala bir takım endişe ve şüpheler olsa da 
insanların kaygı düzeylerini birazda olsun aşağıya indirmiştir. 

Dünyada hala devam eden ve ne zaman sona ereceğini hala kestiremediğimiz bu sürecin gelecek 
dönemlerde insanlığın sosyal ve ekonomik alanlarını nasıl izler bırakacağı az çok ortaya çıkmış 
olsa da hala bir muammadır.  

Tüm bunların yanında birde her krizin ekonomik anlamda bir fırsat olduğu gerçeği de vardır. 
Süreçte birçok işletme ve insan ekonomik yaralar alırken, birde krizi fırsata çeviren beyinler ve iş 
kolları da olmuştur. Mesela, evimizden dışarıya çıkmamızın güç olduğu, birçok alışveriş 
merkezinin kapalı olduğu bu zamanlarda temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için 
yöneldiğimiz internetten üzerinden alışveriş platformları bu durumdan en fazla kar elde eden ve 
gelecek dönemde de işlerini sağlama almış işletmeler olmuştur. 

Her şeyin dijitalleşmeye daha da yakınlaştığı bu dönemde insanların evde vakit geçirmek için 
sosyal platformlara yönelmesi, oradaki içerikleri takip etmesi, e-kitaplar okumaya başlaması bu 
alanda yatırım yapan işletmeler için oldukça olumlu sonuçlar doğurmuştur. 

İnternet üzerinden alışveriş yapmak; daha karlı, daha az zaman gerektiren, kalabalık ortamlara 
girmeden ihtiyaçların giderilmesine olanak sağlayan bir süreçtir. Birçok işletme işlerini online 
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platformlara taşımış ve sonrasında da bu şekilde devam edecekleri gerçeği çok açıktır. Bu şekilde 
işlerini yürütmek işletmeler için maliyetlerin daha aza çekilmesi anlamına gelmektedir.  
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Öz 
Avusturyalı ressam Gustav Klimt Art Nouveau’nun kurucularındandır. Gustav Klimt'in ürettiği 
birçok eserde desenler, heykeller, mitolojik karakterler, kadın portreleri bulunmaktadır. Gustav 
Klimt ise kendi sanatı hakkında şu sözleri söylemiştir: 

‘‘Kendim veya sanatım hakkında bir şey söylemem gerektiğinde, ben ne yazılı ne de sözlü söz 
söyleme yeteneğine sahibim. Benim sanatçı kişiliğime dair kim bir şey öğrenmek istiyorsa, kayda 
değer yapılacak tek şey resimlerime dikkatlice bakmak ve benim ne olduğumu ve ne yapmak 
istediğimi görmeye çalışmaktır.’’ 

Avusturyalı Ayrılık ustası Klimt, en çok dekoratif tablolarıyla tanınmaktadır. 1902'de büyük 
müzisyen Beethoven'in onuruna yarattığı Beethoven Frizi içerik bakımından zengindir. Besteci 
Beethoven'ın 9 numaralı Senfoni ile bağlantısı ve kendi mitolojik unsurlarının yorumlanması da 
dahil olmak üzere bu eser Gesamtkunstwerk kavramına önemli bir örnek teşkil etmektedir. 
Aralarında kültürler arası bir sanat izomorfizmi vardır. Yirminci yüzyılın şafağındaki yaratıcı 
uyanışın önemli bir eseri olan Beethoven Frizi, insanın mutluluk özlemiyle hareket eden üç duvar 
boyunca yayılan bir anlatıyı gözler önüne sermektedir. Resim, heykel ve müzik gibi farklı 
sanatların ortak bir tema altında birleştirildiği Gesamtkunstwerk ‘in muhteşem bir 
gerçekleştirmesidir. Bu makalenin amacı; Gesamtkunstwerk kavramını (bütünlüklü sanat eseri, 
ideal sanat eseri) resim estetiği üzerinde ele almaktır.  
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Abstract 
Austrian painter Gustav Klimt is one of the founders of Art Nouveau. Many works by Gustav 
Klimt include patterns, sculptures, mythological characters, and female portraits. Gustav Klimt 
said the following about his art: 

“When I need to say something about myself or about my art, I am neither able to speak in writing 
nor verbally. Whoever wants to learn about my artistic personality, the only thing worthwhile is to 
look carefully at my paintings and try to see what I am and what I want to do.’’ 

Austrian Separation master Klimt is best known for his decorative paintings. The Beethoven 
Frieze, created in 1902 in honor of the great musician Beethoven, is rich in content. This work, 
including the composer Beethoven's connection with Symphony No. 9 and his interpretation of 
his own mythological elements, is an important example of the concept of Gesamtkunstwerk. 
There is an art isomorphism between cultures. The Beethoven Frieze, an important work of the 
creative awakening at the dawn of the twentieth century, reveals a narrative that spans three 
walls moving with human longing for happiness. It is a magnificent realization of 
Gesamtkunstwerk, where different arts such as painting, sculpture and music are combined 
under a common theme. The purpose of this article is; To discuss the concept of 
Gesamtkunstwerk (complete work of art, ideal work of art) on the aesthetics of painting. 
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GİRİŞ 
Gesamtkunstwerk kavramından söz edebilmek, her şeyden önce resim ve sanat ilişkisinde 
konumlanan estetik kavramını daha detaylı düşünmekle mümkün olabilir. Çünkü kavramın 
barındırdığı estetik kaygılar, sözcüğün etimolojik kökeninde gözlenebilir. Estetik sözcüğü, 
Yunanca Aisthancsthai (duymak, algılamak), aisthesis (duygu, duyum) sözcüklerinden 
gelmektedir. Alman filozof Baumgarten'in 1750'de yayımladığı Aesthetica adlı yapıtında, bu 
sözcüğü kullanması ile başlayan bir "estetik” geleneği varlığından söz edilebilir (De Bolla, 2006; 
Doğan, 1975).  

19. yüzyılın ortalarından itibaren estetik kavramının 'güzel' olan anlamı ağırlık kazandığından, 
sözcüğün sanatla sürekli ve güçlü bir bağı olmuştur (Williams, 2007). Estetik teriminin düşünce 
tarihinde değerli olmasının yanında bir felsefe kolu olarak Alman düşünür Kant ile önem 
kazanmıştı. Kant'a göre "estetik us, kuramsal us ile uygulayıcı us arasında bir köprüdür ve 
kuramın uygulama alanındaki denetçisidir” (Hançerlioğlu, 2008: 93). Estetik idealleri ile sinema, 
müzik, resim, heykel, tiyatro, opera gibi birçok sanat dalında kullanılmış olan Gesamtkunstwerk 
kavramı ise, türlü yönleriyle sanat kuramlarında oldukça geniş yer edinmiştir. 

 

GESAMTKUNSTWERK KAVRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 
 
Gesamtkunstwerk; 'bütünsel sanat', 'bütüncül eser', 'birleşik sanat eseri', 'toplu sanat eseri', 'bütün 
yapıt', 'topyekûn sanat deneyimi' anlamlarına gelen Almanca menşeli bir kavramdır (Millington, 
1992; Tanju, 2010; Haydaroğlu, 2011). Türk Dil Kurumu Almanca-Türkçe Sözlüğü'ne göre 
Gesamtkunstwerk kavramı şöyle tanımlanır (Önen ve Şanbey, 1993: 409): "Değişik sanatsal 
etkinliklerin bir sanat eserinde (örn. Operada) gösterilmesi. 'Sözen ve Tanyeli'ye göre (1986: 90) 
ise kavramın tanımı şöyledir: aynı üslup ve sanatsal anlayışla gerçekleştirilmiş resim, heykel, 
bezeme, mobilya ve diğer uygulamalı sanat ürünlerinin, tek bir eser bünyesinde bütünleşip, bir 
araya gelişidir. 

Gesamtkunstwerk terimi, ilk olarak Alman yazar ve filozof K.EE. Trahndorff’un 1827 tarihli 
yazısında ve Wagner'in 1849 tarihli çalışmasında kullanılmıştır (Wagner 1993). Daha sonra 
özellikle Wagner'in estetik idealleriyle özdeşleştirilerek Wagner'e mal edilmiştir (Millington, 
1992). Kavram, operada önemli nitelikte gelişmelere sahne olan; sinemayı, tiyatroyu, sanatın tüm 
dallarını kapsayan bir kuram olarak değerlendirilebilir. Bu kuram sahnelenen, gösterilen veya 
kâğıda dökülen her şeyin aynı düzlemde estetize edilme isteğiyle mükemmelliği amaçlayan 
'tamamlanmış' sanat eserine ulaşmayı savunmaktadır. 

19. yüzyıl, sanat formlarının doğuşuna tanıklık eden bir dönemdi ve Gesamtkunstwerk fikri 
1840'larda ortaya konduğunda, tüm sanatların arakesiti olarak düşünülmüştü. Öncelikli olarak 
Wagner'in tanımladığı, sonraları farklı bağlamlarda yorumlanmış Gesamtkunstwerk kavramı; 
1900 yıllarında Viyana'daki sanat ortamı, 1919—1933 yılları arasında Bauhaus'un yarattığı etkiler 
dikkate alındığında çeşitli çağrışımları gündeme getirmiştir (Sönmez, 2011:22). Yaratıcı sanatların 
bir araladığına ve yakınlığına işaret eden kavram, 1960'lı yıllardan sonra daha farklı bir 
kapsamda ele alınmaya başlanmıştır; yani disiplinler arası olmaktan çok bir 'tavır ve model' 
rolüne bürünmüştür (Sönmez, 2011:25). 

Gesamtkunstwerk sadece türlü tekniklerin, medyanın, akademik disiplinlerin bir sentezi olarak 
değil; aynı zamanda izleyici ile kurulan diyalogta bir anlam olarak sanatın kavramsallaştırılma 
hâline de işaret etmektedir (Frampton, 2007.90; Galard, 2011:27). Lebbeus Woods'un (2010) bir 
'fikir' olarak tanımladığı Gesamtkunstwerk, tüm 19. yüzyıl Romantik ideallerin mevcut olması 
anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Wagner operayı bir Gesamtkunstwerk olarak anlatırken; 
Sedlmayr (1998), operanın performatif hâlinin Gotik katedraldeki sahneleme ile benzer olduğunu 
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dile getirir çünkü Wagner yanılsama, gösteriş, korolar, sesler kullanarak ve algı unsurlarını 
kapatmaya uğraşan bir görkem yaratarak izleyiciyi etkilemeye çalışır (Tanju, 2010). Modern çağın 
başında, yeni sanat formları ve sanatların yeni biçimlerini bulmaya ihtiyaç görülmemişken; 
birçok antik medeniyette ve Orta Çağ katedrallerinde, Rönesans sarayları ve Barok kiliselerinde 
mimarlık, resim, heykel gibi sanatlar bir arada kullanılmıştır (Woods 2010). Bunun yanında 
Modernistler, Bauhaus ekolü ve Rus konstrüktivistleri de aynı birlikteliği sağlamak için 
çabalamışlardır. 

2000'li yılların ardından ise Gesamtkunstwerk kavramı; sınırların eridiği, birlikteliklerin ön plana 
çıktığı bir kavrayış tarzına bürünmüştür (Sönmez, 2011:24). Hem çok şey söyleyen hem de hiçbir 
şey söylemeyen kavram hem yaşayan hem de ölü olan tavra işaret eden bir zombiye benzetilebilir 
(Durmuş, 2009). Günümüzde "topyekûn sanat tecrübesi' gibi bir tarife doğru evirilen kavram; 
çeşitli dallara uzanan sanat pratiğinin temsilciliğini yapmayı sürdüren isimlerin de sanat 
eserlerine yönelik düşüncelerini yönlendirmiştir (Altuğ, 2011:70). 

"Sanatlar, sistemler değil, organizmalardır: sanat eseri çağın organik bir parçasıdır ve her çağ kendi 
özgülformlarına sahiptir. Çağlar arasındaki değişiklik, yalnızca temsil biçimlerinin değişikliği 
değildir (Masiero, 2006: 170). " 

 

Gesamtkunstwerk ve Müzik Estetiği Üzerine 

 

(DecimusAquila, 2008).1 

Gesamtkunstwerk kavramının yukarıda belirtilen tanımları ve zaman içerisindeki gelişimi, sanat 
ve estetik arasındaki ilişkinin gözlenmesinde de önemlidir. Goethe'nin Faust kitabına ilgisi 
bilinen Klimt, 'Beethoven Frizi' adlı eseriyle birlikte besteci Gustav Mahler tarafından yazılmış ve 
uyarlanmış bir orkestraya yer verir (Galard, 2011:26). Klimt 'Beethoven Frizi' eseriyle birlikte 
heykel, resim ve müziği birlikte işleyerek adeta Goethe'nin işaret ettiği Gesamtkunstwerk 
kavramının bedenleşmiş hâlini yansıtmıştır. Müzik estetiği ve sanat ilişkisi söz konusu 
olduğunda ise Wagner, şu satırları sarf etmiştir (Most, 2011: 5):  

 
1 Telefonunuzun kamerasını açıp barkodu okutarak Beethoven’nın 9.Senfonisine ulaşabilirsiniz. 
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"İşte şimdi bütün uygar dünyayı dolduran hâliyle sanat! Onun gerçek doğası sanayi, 
ahlaksal amacı para, estetik bahanesi de sıkılanların oyalanması. " 

 

Fubini (2006) Wagner'in vurgusunu özellikle ifade gücüne ve duyguları verme 
kapasitesine yaptığına İşaret eder. Wagner Gesamtkunstwerk kavramını ortaya koyarak 
beste kaygısını kuramlaştırmayı denerken bu kaygıyı tiyatro ve müziği bir arada 
düşünerek opera çerçevesinde yorumlamıştır. Böylelikle müzik ve tiyatro türü olarak 
operanın evrimi üstüne yeni bir kuramsal çatkı oluşturmayı denemiştir (Most, 2011:8).      

 
Frizin "Çifte" Yorumu 

Genel olarak tarihin ve kültürün dış çevresi tarafından desteklenebilecek bir sanat eserini 
açıklıyoruz ya da yapıtın içerdiği unsurları analiz ederek doğrudan anlayabiliriz. Bu sanat eseri 
Klimt tarafından yaratıldığından beri, çeşitli yorumcular onun esrarengiz insan vücudu imajını 
yorumlamaya çalıştılar. Beethoven sergisinin kataloğu, anlamının birincil ipucu olarak 1902 
sergisinde serginin kataloğu, Viyanalı Ayrılıkçı ressamın eseri ile onun altında yatan felsefesi 
arasındaki bağlantıyı açıkça gösteriyor. 

Serginin ana teması, Beethoven’in müzik ruhuna uygun olarak, zayıf insanlığın sanat ve aşk 
aracılığıyla kurtuluşunu somutlaştırıyor. Alman besteci Beethoven sadece Viyana klasik 
müziğinin temsilcisi değil, aynı zamanda Batı romantik müziğinin de öncülerindendir. Üstün 
müzik dehası, asi ruhu, güçlü kararlılığı ve yüksek sosyal sorumluluğu onu özel niteliklere sahip 
bir müzisyen yaptı. Senfonide, derin felsefeyi dokunaklı sanatsal imgelerle birleştiren, 
mücadeleden zafere, karanlıktan aydınlığa, sefaletten mutluluğa ruhsal süreci gösteren tema 
olarak zamanı ve bireysel kaderi aldı. Klimt ‘in Beethoven frizi ile Senfoni No. 9 arasında gerekli 
bir bağlantı vardır çünkü Klimt doğrudan Beethoven’in Dokuzuncu Senfonisinin son korosuna 
atıfta bulunmuştur (Vergo, 1973:110) 

Serginin kataloğundan, birinci odadaki üç duvarın üst katını kaplayan frizin, Viyanalılardan 
Beethoven’in çok renkli heykeli orta odada duran Alman meslektaşı Max Klinger 'e bir 'saygı' 
parçası olduğu söylenmektedir. Gösterinin odak noktası olarak. Üç boyalı duvar uyumlu bir sıra 
oluşturur. 

Bu sıralar aynı zamanda ahşap taşıyıcıların kenarlarında orijinal sıraya karşılık gelmeyecek 
şekilde numaralandırılır (Vergo, 1973:110). 

Başka bir deyişle, sanat eseri, kişinin kendisininkine göre yapay olarak birkaç bölüme ayrılabilir. 
Yorumlama, düşündüğünüz gibi üç veya dört bölüm gibi. Odanın genel düzenlemesine göre 
Beethoven Frizi üç bölüme ayrılabilir (Görsel 1). 

Sol duvarın teması ‘‘Mutluluk özlemi’’dir. Heykelin arkasındaki ön duvar, tema ‘‘Düşman 
Kuvvetler’’ sağ duvardaki tema ise ‘‘Mutluluk arzusu şiir ve aşkta doyum bulur’’ şeklindedir 
(Vergo, 1973:110). 

Geçmişte, geleneksel resim üç boyutlu biçim duygusunu ışık, gölge ve karanlık taraf üzerinden 
modellemiştir ve nesnenin gerçek temsilini vurgulamıştır. Bu sanat eserinin yaratılışı geleneksel 
resimlerle keskin bir tezat oluşturan grafik, çizgi ve dekoratif çizim dili ile yapılmıştır. Afrika 
kolonilerinden getirilen ilkel maskelerin, kapların ve diğer el sanatlarının etkisi, ayrılık 
sanatçılarına "ilkel" süslemeyi, düz çizgileri ve doğal dekorasyonu taklit etmeleri için ilham 
vermiştir (Vergo, 1973:110). Ortadaki yoğun renk blokları haricinde, görüntülerin geri kalan 
ekranın sonunda çok fazla beyaz boşlukla işlenmiştir. Renk parçalarının dizilişinin ve çizgilerin 
şiddetinin sanatçının duyguları ile ilişkili olduğu apaçık görülebilmektedir. Yaratıcı duyguların 
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güçlü ve zayıf yönleri de müzikteki trendlerle uyumluydu. Beethoven’in duygularının senfonide 
güçlenen ya da zayıflayan duygularını takip edebileceğiniz gibi, aynı resim için de geçerli, açık, 
yumuşak ve basitten karanlığa, güçlü ve karmaşığa doğru hareket etmektedir. Beethoven 
Frizindeki olay örgüsü ve atmosfere göre, 9 numaralı Senfoni'nin dört hareketiyle bir dereceye 
kadar tutarlı olabilir (Görsel 2).  

 

 
Görsel 1. Beethoven Friz bir tablosu olan Gustav Klimt sergilenen Bölünme Binası/Viyana 

(Pivada, 2021). 
 

 
Görsel 2. 9 No'lu Senfoninin dört hareketi (Vergo, 1973). 

 

Klimt, yaratılışının başlangıcında, Beethoven 9 Nolu Sempozyumu metaforik çalışmasında 
göstermeye çalışmıştır (Vergo, 1973:110). Bence sol kısım birinci harekete, orta kısım ikinci 
harekete, birinci kısım sağa, üçüncü kısım üçüncü harekete, ikinci kısım ise dördüncü harekete 
karşılık gelmektedir. İlk hafif müzikten yavaş yavaş ortaya çıkışının doruk noktasına ve nihayet 
nezaketine kadar, ilk hareketin düzeni, sanat eserinin ilk bölümünün olay örgüsü ile de tutarlıdır. 
Yoğun müzik havası, yapıtın ikinci bölümünde "Düşman Kuvvetler" temasıyla da örtüşüyor. 
Üçüncü hareket bir bütün olarak güçlüydü, ancak ikinci harekete kıyasla yavaşladı. Son hareketin 
ilk yarısı sakinleştiricidir. Sonunda, tüm şarkı doruk noktasına, yani tanıdık koroya gitmektedir. 
Re minör Senfoni No. 9, Alman besteci Beethoven’in 1822 ile 1824 arasında bestelediği son tam 
senfonidir. İlk hareket biraz daha yavaş bir Allegro ‘dur, sıkı ve soğuk bir atmosferde müzik 
başlamaktadır. Havanın gerilimle dolu tehlikeli atmosferi, orkestranın fırtına öncesi yağmur 
damlaları gibi parıldayan vuruşu ve ardından tını davulu ortaya çıkana kadar gitgide daha 
yoğun bir şekilde sessizliği bozan ilk gök gürültüsünün bastırılması ve krizin nihayet birikmesi 
gibi eklenemez ve çatışma nihayet patlak verir, fırtına sonunda biter.  
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Sol duvarı görmek için geri dönelim, müziğin genel havasının ilk bölümün temasıyla ortak bir 
yönü olduğunu görürüz. Bu bölüm, mutluluk için can atan zayıf insanlığın acılarıyla başlar. Zayıf 
insanlık, güçlü Şövalyeyi dışlanmış olarak iyi donanımlı, şefkat ve hırs olarak içsel, itici güçler 
olarak birinciyi mutluluk mücadelesini üstlenmeye sevk eden güçlü Şövalyeye yakışmıştır. 

Altın zırhlı kahraman, ağırbaşlı ve kararlı bir görünümle bir kılıca yaslanmıştır. O, güçlü, iyi 
donanımlı yabancı, arkasındaki bilgelik tanrıçası Athena ve sevgi ve güzellik tanrısı Avatar, 
insanların vedalaşması ve kutsamalarındaki karşı önlemleri tartışmak için bir araya gelmiştir 
(Görsel 3).  

 

 
     Görsel 3. Knight, Athena ve Avatar (Vergo, 1973). 

 
Resmin boş kısmının üzerinde yüzen melekler, parlak cennete ulaştıklarında durmadan peşlerine 
düşmeye devam ediyorlar. Gözlerini kapatanlar uyanmış gibi görünür ve bu sürekli güç aynı 
zamanda insanların mutluluk ve sevgi arama kararlılığının da bir sembolüdür (Görsel 4). 
 

 
  Görsel 4. Melekler (Vergo, 1973). 
 
İkinci harekette ise trompet ve davullarla ordu düşmana doğru ilerliyor. Yüksek ve alçak seslerle 
değişen orkestra müziği, cesurca düşmanı öldüren savaşçıların sahnesi ve savaşmanın tehlikesi 
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canlı bir şekilde gösteriliyor. Burada kullanılan üç tonun ortasındaki ana ezginin halk dansları 
unsurlarını benimsediği, savaşın trajik sahnesinin daha kolay ve neşeli göründüğü söylenir 
(Görsel 5-5.1) (Vergo, 1973:110). 
 

 
  Görsel 5: Merkezi uç duvar: Düşman Kuvvetler, Avusturya galerisi Viyana (Vergo, 1973). 

 

 
Görsel 5.1: Gustav Klimt, Beethoven Frizi, 1902 (detay), Ayrılık Binası, Viyana, Avusturya 
(Stanska, 2017). 
 
Üçüncü bölüm ise Adagio, melodik şarkıdır önceki iki hareketle karşılaştırıldığında çok sessiz ve 
sakin görünüyor. Resimde bulunan goril bir hayvan değil mitolojik bir dev olan 
Typhon.Tanrıların savaşmaktan korktuğu şeytani güce sahip canavardır. Typhon'un sağındaki 
Yunan mitolojisi, Typhon'un yılan tüylü dişi canavarlar olarak bilinen ve erkekleri bakışlarıyla 
taşa çeviren üç kızını tasvir eder. Üç çıplak kadın figürü farklı duruşlarıyla öne çıkıyor. Aşırılık, 
şehvet ve ahlaksızlığı ifade ediyor. Aşırılık, büyük göbekli bir kadın olarak tasvir 
edilmiştir. Figür profilden gösterilmiştir ve vücudun üst kısmı çıplak olarak tasvir edilmiştir. 
Şiddetli bir savaştan sonra, savaşçılar iç gözlem aşamasına girmişler ve cennetin krallığı çoktan 
yaklaşmıştır. Hala gözleri kapalı yüzen melekler, cennetten şarkı söyleyen rüyalar aramak gibidir 
(Vergo, 1973:110). Bu anda, sanat tanrıçası Muse ortaya çıkıyor ve Beethoven Senfonisi No. 9, son 
doruk bölümünü başlatıyor. Muse, elindeki kitaba bakar ve meleklere Ode to Joy'u söylemeleri 
için rehberlik etmeye başlar (Şekil 6- 6.1). 
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Görsel 6: Sağ Yan Duvar: Mutluluk Özlemi Şiirde Doyum Bulur. 

 

 
Görsel 6.1: Gustav Klimt, Beethoven Frizi, 1902 (detay): Poesie, Ayrılık Binası, Viyana, Avusturya 
(Stanska, 2017). 

 

Dizi ve vokallerden oluşan dördüncü bölüm, tüm işin doruk noktasına ulaşıyor. Vokal kısmı 
ortaya çıkmadan önce, müzik, sanki ilk üç hareketin bir anısı ve askerlerin iniş ve çıkışlarının bir 
özetir ve özeti gibi, uzun bir müzik enstrümanı performansından geçmiştir. Woodward, 
yağmurdan sonra kara buluta nüfuz eden ilk güneş gibi yavaşça "Mutluluk arzusu şiir ve sevgide 
doyumu bulur" temasını ortaya çıkarır (Vergo, 1973:110). Şarkının vokal kısmı Alman şair 
Schiller'in aynı zamanda Beethoven'in sevilen şiiri olan Ode to Joy şiiridir, şiiri son hareketin sonu 
olarak kullanmıştır, Klimt'in Beethoven Frizi de burada sona ermiştir. Parlak bir şekilde gerilmiş. 
Kutsal ve güzel bir cennette, samimi ve uyumlu bir atmosferde insanlar tüm anlaşmazlıkları 
ortadan kaldırdılar. Çiftin etrafında çiçekler var. Üzerinde ay ve güneş figürleri var. Arkadan 
boyanmış çıplak ve kaslı erkek figürü kadın tarafından sıkıca kavranmıştır. Erkeğin öptüğü 
kadın figürü tam olarak görülememiştir. İyi silahlanmış güçlü şövalye, iç ve dış baskıların 
motivasyonuyla tüm kötülüklere karşı savaşmıştır (Fırıncı ve Zencirci 2006:137). Bu son sahnede 
sanat ve şiirin desteğiyle mutlu sona ulaşılmış ve bu tüm dünyaya bir öpücükle bildirilmiştir 
(Görsel 7). Böylelikle, friz psikolojik insan özlemini, nihayetinde bireysel ve toplumsal arayış ve 
sanatın güzelliği ile sevgi ve arkadaşlıkla birleşerek tatmin olduğunu açıklar (Stanska, 2017). 
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Görsel 7: Gustav Klimt, Beethoven Frizi, 1902 (detay), Ayrılık Binası, Viyana, Avusturya (Stanska, 
2017). 
 

SONUÇ 

Gesamtkunstwerk kavramının etimolojik kökeni ve anlam açılımları yanında geçmişten 
günümüze sanat ve mimarlık camiasında nasıl değerlendirildiği özetlenmeye çalışılırsa; 
kavramın bir sanat kuramı olarak ele alındığı ve mimarlık disiplinine rahatlıkla entegre edildiği, 
sanat yapıtlarında ve mimari yapılarda Gesamtkunstwerk olarak adlandırılabilecek tasarlama 
eğilimleri gözlendiği söylenebilir. Özetle tüm sanat dallarında aranan estetik nitelik, bir kodlama 
çerçevesi olarak kavramların belirsiz hatlarını daha belirgin kılar. Estetik ve Gesamtkunstwerk 
kavramları, çeşitli anlam değişimleri ve kaymalarına uğrayarak alanları genişletilmiş veya 
daraltılmış olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle sanat dallarında, yorumlayıcılarına bağlı olarak 
farklı tavırların, modellerin ve etkilerin bir araya geldiği gözlenebilir. 

Sonuçta bu çalışmada, bütüncül bir tasarım anlayışının veya bütüncül bir üslup arayışının resim 
sanatı dünyasında nasıl var olacağı, olamayacağı üzerine bir yorum denemesi yapılmıştır. Estetik 
beğenilerin ve doğruların sürekli tartışıldığı ve altının oyulduğu akışkan bir dünyada resim 
sanatının ortamı da bugünün Gesamtkunstwerk ’inin ne olması gerektiği arayışında 
olmayacaktır. Çünkü eseri ortaya koyan yaratıcı sadece bilmemizi istediği anlamı bizlere sunar. 
Bu nedenle ancak sanatçının kendini ifade ettiği kadarıyla bir Gesamtkunstwerk mümkündür 
denebilir. 
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