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GÜNÜMÜZDE HALKLA İLİŞKİLER 

PUBLIC RELATIONS TODAY 

 

Zeynep FURAN 

Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, mail: zeynep.furan1992@gmail.com 

 

ÖZET 

Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak halkla ilişkiler uygulamalarının faaliyet 

alanları geleneksel medya dışına çıkmıştır. Kurumların tanıtım, imaj, pazarlama faaliyetleri ve 

basınla olan ilişkileri çoğunlukla internet üzerinden yapılmaktadır. Bunun nedeni teknolojinin 

gelişmesinin yanı sıra hedef kitleye ulaşım sağlanmasında hem zamandan hem de bütçeden 

tasarruf sağlamaktır. Bu durum iletişimde interaktiflik ve çift yönlü iletişim anlayışını 

doğurmuştur. Halkla ilişkiler çalışmalarının çift yönlü iletişim kapsamında yapılması ise 

iletişimde geri bildirim alma hızını arttırmakta ve bu da kurumlara avantaj sağlamaktadır. 

Örneğin kurumların karşılaştığı kriz durumlarında online iletişim ne kadar başarılı kullanılırsa 

krizi atlatmak veya etkisini azaltmak da o derece kolay olmaktadır. Bu çalışmada da halkla 

ilişkiler faaliyetlerinin online olarak nasıl yapıldığı ve basınla nasıl iletişim sağlandığı 

üzerinde durulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Halkla ilişkiler, pr 2,0, Basınla İlişkiler, Web, Kriz İletişimi 

 

ABSTRACT 

Today, due to technological developments, the fields of activity of public relations practices 

have gone beyond traditional media. Publicity, image, marketing activities and relations with 

the press are mostly done via internet. This is due to the development of technology, as well 

as saving time and budget to reach the target audience. This situation led to the concept of 

interactivity and bidirectional communication in communication. The fact that public relations 

activities are carried out within the scope of two-way communication increases the speed of 

receiving feedback in communication and this provides advantages to institutions. For 

example, the more successful online communication is used in crisis situations faced by 

corporations, the easier it is to overcome the crisis or reduce its impact. In this study, how 

public relations activities are conducted online and how to communicate with the press is 

emphasized. 

 

Keywords: Public relations, pr 2,0, Press Relations, Web, Crisis Communication. 

 

1. GİRİŞ 

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni iletişim araçları enformasyon akışı ve 

etkileşim üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Halkla ilişkiler uzmanları da sürekli yenilenen 

ve gelişen bu dinamik süreci yakından izlemektedir. Yeni iletişim teknolojileri ve özellikle 

internet, müşteriler ile hızlı ve kesintisiz iletişim kurmak, hedef kitlelere ilişkin bilgiler 

edinmek, kurum, ürün ve hizmetlerin hedef kitleler tarafından tanınmasını sağlamak ve marka 

bilinirliğini yükseltmek açısından halkla ilişkiler alanına avantaj sağlamaktadır.  

 

Karşılaşılan krizlerde hedef kitleyi en hızlı şekilde bilgilendirmek, krizin etkili yönetilmesi, 

kurum itibarı ve imajının korunması konusunda halkla ilişkiler uzmanları teknolojiyi daha 

etkin kullanmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetleri içerisinde internetin kullanılması bireylere 

ulaşmada avantaj sağlamaktadır. Sosyal medya ve kurumsal web sayfasına sahip tüm 

kuruluşlar karşılıklı bilgi alışverişine imkan sağlayarak iletişimi çift yönlü ve simetrik bir 

platforma taşımaktadır (Uzunoğlu vd., 2009: 37). 
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Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak iletişim süreci değişim göstermektedir. 

Halkla ilişkiler faaliyetleri de internetin yaygınlaşmasına bağlı olarak geleneksel anlayıştan 

uzaklaşarak etkileşimli bir anlayışa doğru gelişim göstermektedir. 

 

1. PR 2,0 

Günümüzde toplumunda internetin gündelik yaşamımız da kullanılmasıyla kullanıcılar önce 

Web 1,0 dönemini yaşadılar. Web 1,0 döneminin içerişinde içerik yayınlayıcı ve içerik 

okuyucu bulunmaktadır (Güçdemir, 2012: 29).  Web 1,0 esas olarak salt okunur, statik ve tek 

yönlüdür (Aghaei vd, ; 2012: 2). 

 

Web 2,0 terimi ise ilk olarak, 2004 yılında teknolojik ticari sergi ve konferans üreticileri 

tarafından ticari konferansların bir serisi için kullanılmıştır (Levy, 2009: 121). Web 2,0 

internet kullanıcılarına ortaklık ve paylaşım odaklı çift yönlü iletişim sağlamaktadır (Sayımer, 

2008: 29). Web 2,0 sayesinde insanların çoğu işlerini internet üzerinden yapmakta ve 

internette daha fazla zaman harcamaktadır. Bu durum halkla ilişkiler faaliyetlerinin de 

internet üzerinde yoğunlaşmasını gerektirmektedir. Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte 

halkla ilişkilerin yönetim stratejileri farklılık göstermeye başlamıştır (Vural ve Coşkun, 2006). 

  

Tim O’Reilly, web 1,0 dan web2.0 a geçişi örneklemek için aralarındaki farkları şöyle 

belirtmiştir:  

Web1.0 Web2.0 

Double Click Google Adsense 

Akamai BitTorrent 

Britannica Online Wikipedia 

Kişisel Web Siteleri Bloglama 

Domain İsmi Spekülasyonu Arama Motoru Optimizasyonu 

Sayfa Görünümleri Tıklama Üzerinden Ücretlendirme 

Ekran Parçaları Web Servisleri 

Yayınlama Katılım 

Kaynak:http://wohiturkiye.blogspot.com.tr/2014/10/internetin-1989-ylnda-tim-berners-

lee.htm 

 

Halkla ilişkiler uygulayıcıları interneti gözlemleyerek, hedef kitlelerinin, tüketicilerini ve 

tedarikçilerinin işletme hakkındaki görüşlerini öğrenerek, Web ortamında var olan söylemleri 

bilerek, strateji ve mesajları bu doğrultu da planlayarak ortaya çıkabilecek krizlere karşı 

anında çözümler üretebilir (www.prakdeniz.com, erişim tarihi: 20.05.2017, 17: 03) 

 

Günümüz toplumunda internetin gelişmesiyle birçok işlemin internet ortamında yapılması 

halkla ilişkiler uzmanlarının hedef kitlesini temsil eden bireylerin bu ortamda bulunması ve 

bu sanal ortamın hızlılığı, globallik gibi avantajlar sunması, halkla ilişkiler uzmanlarını 

faaliyetlerini bu sanal ortama itmek zorunda bırakmış ve halkla ilişkiler kavramının yanı sıra 

halkla ilişkiler yani PR 2,0 kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 

PR 2,0, hedef kitleyi tespit edip, kullanıcı içeriğinin kendisi ve yayıldığı her türlü platform 

olarak sosyal medyayı kullanarak ilgili hedef kitlenin dikkatini çekmek, etkilemek ve motive 

etmek için ve hedef kitlenin günlük hayat alanı içinde var olarak faaliyetlerini gerçekleştirmek 

üzerine konumlandırılmaktadır (Güz ve Zafarmand, 2009: 10). 

 

PR2.0’ da, PR tipik yayınlama mekanizmasından daha çok kendi kitlesi ile konuşma gücüne 

sahip olan canlı bir oluşumdur. Çağdaş teknolojileri de kullanmak suretiyle etkileşim 
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sürecinden geçmekte olan PR; interneti, elektronik araçları, dijital ortamı, online araçların 

etkin kullanımı ile iletişimdeki hız, sınırsızlık, arşivleme, etkileşimi, paylaşımı, katılımı, 

aracısız sürece dahil olmayı, geri bildirimi, içeriğe katkıda bulunmayı, içeriği anında 

değiştirmeyi gerçekleştiren faaliyet alanı olarak yapılanmaktadır. 

 

Halkla ilişkiler faaliyetlerini hem proaktif, imaja odaklı, yaratıcı, hayal gücü ve yaratıcılık ön 

planda, hızlı, sınırsız ve farklı konumlandırıldığı PR 2,0, hem hedef kitle hem de firma, kurum 

veya organizasyon merkezli olması ve bir süreç olarak ele alınması yenilik stratejileri ile 

etkinlikleri anlamlandırmaktadır (Güz ve Zafarmand, 2009: 5). 

 

PR 2,0 halkla ilişkiler uygulayıcıları web’ i güçlü bir iletişim aracı olarak görmektedir. Web 

doğru ve etkili kullanıldığı takdirde organizasyonlar ve kitle arasında güçlü bir ilişki 

kurabilmektedir (Sayımer, 2008: 71). Sağladığı sanal ortam sayesinde coğrafi mesafeleri 

ortadan kaldırmanın da ötesinde işitsel ve görsel olarak tüm evreleri bünyesinde 

barındırmakta ve bireylerin eş zamanlı iletişime geçmesini sağlamaktadır (Uzunoğlu vd. , 

2009: 130). 

 

PR 2,0 toplumsal olay ve yaklaşımlardan etkilenmektedir. Zamana ve mekâna göre değişiklik 

göstermekte olan dinamik bir yapıya sahiptir. Hedef kitlelere direkt ulaşabilme ve 

kullanıcıların içeriğe etki edebilmesi sayesinde amaca ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Bilgiye 

yönelik talepteki değişimlerin bilgi odaklı toplumların bilgiye duydukları yoğun talebin bir 

sonucu olarak ortaya çıktığı globalleşen dünyada PR 2,0, toplumsal, kültürel ve durumsal 

rollerini yerine getirirken, buna uygun donanımın elde edilmesiyle paylaşılabilecek ve bilgi 

alışverişinde bulunulabilecek bilgi bütünlüğünün geliştirilmesini şekillendirmektedir (Güz ve 

Zafarmand, 2009: 4). 

 

PR2.0'da PR uzmanları kendi kitlelerine ulaşmak için birçok kanallar kullanabilmektedir. 

Onlar geleneksel kanaların (Televizyon, gazete yayınları, broşürler vb) yanı sıra sosyalleşmiş 

medya araçlarından da yararlanma imkânları bulunmaktadır. Halkla ilişkiler 2,0 hem 

geleneksel kitlesine ve hem sosyalleşmiş medya yoluyla oluşmuş kitlesi ile direkt ve vasıtasız 

iletişime geçmesi için PR endüstrisine fırsatlar sunmaktadır. 

 

1.1. Pr 1,0 ve pr 2.0 Arasındaki Farklar 

PR. 1.0: 

➔  Kontrol halkla ilişkiler uygulayıcısının elindedir. 

➔ Mevcut halkla ilişkiler ve pazarlama alanında çalışmalar yapılmaktadır. 

➔ Geri bildirim oranı daha düşüktür ve bu yüzden başarı oranı daha azdır. 

➔ Firma yöneticisinden müşteriye doğru bir iletişim vardır. 

➔ Mesaj kontrol edilmiş halde yayınlanmaktadır. 

 

PR 2,0: 

➔ Tüketiciler ve işletmeler arasında çift yönlü iletişim bulunmaktadır. 

➔ Hız, erişilebilirlik, katılım, şeffaflık, geribildirim, paylaşım, etkililik ve acısız katılım gibi 

özellikler dikkat çekmektedir.  

➔ İnteraktiflik söz konusudur. 

➔ Kişisel ve kurumsal halkla ilişkiler çalışmaları yapılmaktadır. 

➔ Geri bildirim almak daha hızlıdır ve yüksek oranda başarı sağlamaktadır. 

➔ Tüketiciler ve internet kullanıcılarının, almış oldukları ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi ve 

enformasyona ulaşma ve kendi fikirlerini başkalarına iletme imkânları sunmaktadır. 
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1.2. Kriz İletişiminde Pr 2,0 Kullanımı 

İnteraktif bir sanal ortam, sosyal ağ kavramını ortaya çıkarmaktadır. Sosyal ağlar ortak ilgi 

alanlarına sahip bireylerin sanal ortamda bir araya geldiği, duygu ve düşüncelerini ifade 

ettikleri yerler olarak tanımlanabilmektedir. 

 

Web 2,0 araçlarının temel sosyal medya biçimleri olan; sosyal medya ağları, farklı konularda 

oluşturulan bloglar, sosyal imlemeler, wikiler ve forumlar gibi uygulamalar insanların 

birbirleriyle bilgi, fikir, imleme, haber, görüntü, belgeler ve sunumlar gibi içerikleri  paylaşma 

imkân veren özelliği ile PR alanında yeni bir yapılanmaya teşkil etmektedir (Mayfield, 

2008:5-26). 

 

Sosyal Medya: Sosyal medya terimi, kullanıcıların çevrimiçi santrallere katılmalarına ve 

kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe katkıda bulunmalarına veya çevrimiçi topluluklara 

katılmalarına olanak tanıyan çok çeşitli internet tabanlı ve mobil hizmetleri ifade etmektedir 

(Dewing, 2012: 1). 

 

Sosyal medya aslında yeni bir mecradır. Sosyal medyayı oluşturan en önemli unsurlar; 

bilgisayar ağları, dijitallik ve interaktifliktir ( Castells, 2007: 248) Sosyal medya ortamında 

halkla ilişkiler ve sosyal medya uzmanları, hedef kitlenin düşünceleri hakkında bilgi sahibi 

olmakta ve hızlı bir geri dönüş sağlanmaktadır. Sorun çözüp ikna ederek güven kazanmakta 

ve böylece bir bakıma kendi reklamlarını veya halkla ilişkiler faaliyetlerini hedef kitleleri 

tarafından yapma imkânı bulmaktadır.  Sosyal ağ sitelerinde bireysel profiller oluşturulduğu 

gibi kurumsal profiller de oluşturulmaktadır. Bir kurum için oluşturulan facebook, twitter 

veya instagram profilleri kurumun kendi web sitesi kadar kontrol edilebilir olmamaktadır. Bu 

tür ortamlar her ne kadar hedef kitle ile etkileşim sağlasa da yapılan yorumlar veya gerçek dışı 

paylaşımlar sonucunda kurum bunun önüne geçememekte, olumsuz etkilenebilmektedir. 

           

Kurumlar sosyal medya hesapları üzerinden ortak düşüncelere sahip bireyleri de bir araya 

getirmektedir. Kurumların web siteleri üzerinden açılan linklerle ulaşılan sosyal medya 

hesaplarında bireyler tecrübe ve sorunlarını paylaşmakta, bilgi alışverişi yapmaktadır. Bu 

sayede kurum ve hedef kitle etkileşimi güçlenmektedir. Sosyal medya ortamlarından olan 

forum ve bloglarda da sosyal ağ sitelerinin işleyiş şekli görülmektedir. Bu ortamlarda bir 

araya gelen topluluklar gerek bir markanın ürünün gerekse bir kurum hakkında bilgi alışverişi 

yaparak birbirlerinin tutumlarını olumlu veya olumsuz şekilde değiştirmektedirler. 

 

Sosyal medya ortamı doğru yanlış demeden pek çok bilginin üretilip paylaşılmasına imkân 

sağlamaktadır. Kısa sürede yayılan bu bilgiler uzun süre çalışarak hazırlanmış bir halkla 

ilişkiler çalışması sosyal medyada yapılan tek bir yorum ile amacına ulaşamadan silinip 

gitmesine dahi neden olmaktadır. Veya kriz yaratacak tek bir mesaj dakikalar içerisinde 

dünyanın diğer ucundaki kişilere ulaşabilmektedir. Kurumlar bu tür durumların önüne sosyal 

medya hesaplarında bazı kısıtlamalara giderek geçmeye çalışmaktadırlar. İletişim 

teknolojilerinin gelişmesi ve yaşamın her alanına girmesiyle işletmeler ticaret alanlarını 

sosyal medyaya taşımaktadırlar. Kurumlar sosyal medya içinde dahi kurumsal itibarlarını 

korumak zorundadırlar (Uzunoğlu vd., 2009: 168). Fakat kurum hakkında yapılan bir yorum, 

kurum çalışanlarının gafları, özel hayatlarındaki olumsuzluklar, paydaşlarla ilişkiler kurum 

için krize neden olmaktadır. Bu olumsuzluklar sosyal medyaya aktarıldığında hızla 

yayılmakta hatta abartı ve yanlış haberler eklenerek paylaşılmaktadır.   
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Sosyal medya üzerinden forumlarda yapılan yorumlar, blog ve haber yazıları, ürün veya 

hizmet kullanımı sonucunda kurum için yapılan ağır ithamlar, şikayet sitelerinde yapılan 

yorumlar da sosyal ağ sitelerinde yayılan mesajlar online krizlere neden olmaktadır. 

 

1.2.1. Online krizler 

İşletmelerin hedef kitleleriyle anlık olarak iletişim sağlayabilmesi, halkla ilişkilerin temel 

görevlerinden biri olan işletmeyi tanıtma, işletmenin yapmış olduğu organizasyonlar, sosyal 

sorumluluk kampanyaları, sponsorluk vb faaliyetleri hedef kitleye duyurması noktasında 

Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları, işletmeler için çok önemlidir (Kocabaş, 

2016: 76-77). 

 

İletişim teknolojilerinin gelişimi birçok avantaj sağladığı kadar dezavantajlara da sebep 

olmaktadır. Online olarak organizasyonların itibarları ve kurumsal değerleri üzerinde olumsuz 

etki yaratmak eskiye göre daha kolay olmaktadır. 

 

İnternet, gazetelerde dahi yayınlanmayacak küçük olayların yayılmasına yol açmaktadır. Bu 

küçük olarak görülen olaylar bazen kurumların itibarlarını zedelemekte veya onları krizin 

eşiğine getirmektedir (Uzunoğlu vd., 2009: 167). Kişiler mesaj oluşturma ve yayma 

özgürlüklerini her zaman iyi niyetli olarak kullanmamaktadırlar. Bunun sonucunda sosyal ağ 

sitelerinde yayılan ve oluşturulan mesajlar, eylem grupları, blog yazıları, forumlarda yapılan 

fikir alışverişleri, e-posta zincirleri online krizlere neden olmaktadır. Bu tür sanal ortamlarda 

çıkan krizlerin asıl nedeni aslı olmayan söylentilerin geleneksel medyaya göre daha hızlı 

yayılmasıdır.  

 

Fombrun (1996)’ya göre söylentiler üç şekilde yayılmaktadır (Er, 2008: 130): 

- Sadeleştirme: öykü kısalır ve detaylarını kaybeder. 

-Abartma: bazı detaylar öne çıkar ve öykü dramatikleşir. 

-Yorum: kişiler olayları kendilerine göre yeniden yorumlar. 

 

Bu söylentilere karşı olarak kurum; 

- Özür dileyebilir, 

- Kendini aklamaya çalışabilir, 

- Halkın gözüne girmeye çalışabilir. 

 

Kriz döneminde olaylar açığa çıkana kadar beklemek yerine derhal medya ve hedef kitle ile 

bilgi akışına gidilmelidir. Medyaya aktarılan bilgiler dâhilinde kurumun krize karşı bakış açısı 

anlaşılır hale gelecek ve böylece hedef kitle kuruma karşı bir tutum belirleyecektir. Kuruluş 

hedef kitle kadar kendi içindeki tüm çalışanlara kriz hakkında bilgi vermelidir. Hedef kitleye 

krizin önemsendiği ve giderilmek için faaliyetlerde bulunulduğuna dair bilgi verilmelidir. 

 

Kriz durumlarında kuruluşlar sosyal medya ve kurumsal web sayfalarını da etkili şekilde 

kullanmaktadır. 

 

“Bizim umudumuz geçmişteki yaralar için telafi istemek değil yaraların tekrarını olumsuz 

hale getirmek ve nedenlerini ortadan kaldırmaktır”. Gandhi Kriz yönetimi konusu hakkında 

uzmanlara ışık tutan Hintli liderin bu sözü proaktif kriz yönetiminin önemine dikkat 

çekmektedir (Uzunoğlu vd., 2009: 178). 
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Kuruluşlar web ’de yer alan bilgi veya söylentileri kontrol edemedikleri takdirde art niyetli 

bireylerin ortaya atacağı söylentilerin gruplar arasında yaygınlaşmasını önleyememektedir 

(Okay ve Okay, 2014: 605). 

          

Kriz durumlarında medyanın kurum hakkında yapacağı olumsuz haberleri azaltan bir etki de 

kurumun medya ile olan ilişkileridir. Kriz durumunda iki saat içerisinde sosyal medya 

kullanılmalı, basın bültenleri ve bildiriler yayınlanmalıdır. Yarım gün içinde basın konferansı 

düzenlenmeli, video konferansları verilmeli, iletişim araçları için uygun malzemeler 

hazırlanmalıdır. Bir gün içerisinde röportajlar yapılmalıdır(a.g.e 20’den aktaran Okay ve 

Okay 2014, 178). Online olarak krizin geldiği ortam hangisiyse yine aynı kanaldan cevap 

verilmelidir. Etkileşimli web sayfalarına, bloglara gelen mesajlara olabildiğince hızlı cevap 

verilmelidir. Kurum hakkında keyfi yapılan karalama kampanyalarının olumsuz etkilerini yok 

etmek için kurumun yapmış olduğu olumlu faaliyetler ortaya çıkarılmalıdır. Web stratejisi 

oluşturulmalı ve paydaş desteği sağlanmalıdır. Ayrıca Haig’e göre halkla ilişkiler uzmanları 

online krizlerde aşağıdaki gibi davranmalıdır (Haig, 2000: 132): 

 

- Hızlı yanıt verilmeli 

- Nazik bir dil kullanılmalı 

- Mesleki ya da hukuki jargon kullanılmamalı 

- Kimlikler ortaya çıkarılmalı 

- Müttefikler bulunmalı 

- Problemin varlığı kabul edilmeli 

- Medyayla enformasyon akışı sağlanmalıdır. 

 

Kurumlar online krizi ortadan kaldırmak için yine online şekilde tepki vermektedirler. 

Böylece hem hedef kitleye ulaşma konusunda hem de krizin ortaya çıkış noktasını 

yakalayarak aklanma konusunda kolaylık sağlanmaktadır. Sosyal medyayı kullanarak halka 

dürüst olmak ve tek bir sözcü vasıtasıyla hedef kitleye ulaşmak gerekmektedir. Sosyal 

medyada krizin büyük ölçüde engellenmesi ise ICP (INTERNET CRISIS POTENTIAL) 

çevrimiçi takip sisteminin kullanılmasından geçmektedir. ICP internet üzerindeki ortamlarda 

sanal söylentiler ve olumsuz medya başlıkları içeren olumsuz kamuoyu yaratma durumu olan 

tüm etmenleri kapsamaktadır (Emre ve Esener, 2009: 142-143). 

 

Örnek Olay: Ülker 1 Nisan Sosyal Medya Krizi 

Ülker, 1 Nisan’a yönelik olarak “küçük kardeş olmak” temalı bir reklam filmi hazırladı. 

Bunun için kucukkardesolmak.com adlı internet sitesini kurdu. Bu sitede videolar paylaştı ve 

son videoya kadar her şey gayet yolunda gitti. Ancak paylaşılan son video sosyal medyada 

büyük bir çoğunluk tarafından itici bulundu. Çocuklara yönelik bir reklamın neden korku 

öğeleri içerdiği tartışma konusu haline geldi.  

 

Sosyal medya kullanıcılarının çoğu bu videonun gizli mesajlar taşıdığı ve darbeye destek 

verdiği gerekçesiyle eleştirildi. Krizin sosyal medya üzerinden hızlı şekilde yayılması işleri 

daha da karmaşık hale getirdi. 

 

Ülker krizi çıkaran içeriğin sorumlusunun tam olarak kim olduğunu bilmediğini açıkladı ve 

daha sonra ajansa suç atarak içeriği hazırlayanın ajans olduğunu iddia etti. 

 

Ülker’in ajanslara karşı olan bu tavrı krizi büyüttü ve anlaşılmaz kıldı. Ülker’in reklam 

filmine mi, yoksa reklam filmini farklı şekilde algılatanlara mı tepki gösterdiği de 
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anlaşılamadı. Pepsi de ise böyle bir belirsizliğe asla izin verilmedi, “suç” tamamen kabul 

edildi ve net bir özür dilendi (www.marketingeater.com, erişim tarihi: 21.05.2017). 

 

Ülker cephesinden ilk tepki CEO Murat Ülker’den geldi. Olaydan yeni haberinin olduğunu ve 

bu asılsız içeriği üretenlere gereken yaptırımın uygulanacağını belirtti.  

 

Daha sonra Ülker’in kamuoyu duyurusunu sosyal medya hesaplarında yayınladı.  Krizin 20 

gün sonrasında ise Murat Ülker Twitter hesabını sildi/dondurdu. 

 

Ülker fevri ve saldırgan bir dil kullanması kriz iletişimin yeterli derece etkin kılamadı. 

 

Markanın asıl içeriği yayınladığı sosyal medya hesabında ‘tedbir alınacak’ ifadesi kullanması 

da gereksizdi. Bir marka, iletişim sürecinin doğru gitmesi için neyin “tedbirini” alabilir? Eğer 

bahsedilen ilgili kişilerin kurumla ilişiğinin kesilmesiyse, bunun daha kurumsal ve 

profesyonel bir ifadesi tercih edilmeliydi (www.marketingeater.com, erişim tarihi: 

21.05.2017). 

 

Diğer yandan yayınladığı içeriği silmesi ve 1 Nisan tarihinde yaptığı kamuoyu duyurusundan 

15 gün sonra twitter hesabında hiçbir eylem olmaması da halkla ilişkiler bağlamında olumsuz 

bir davranıştı. 

 

Sonuç olarak Ülker kriz yönetimi yaparken 

Kavgacı bir tutum sergiledi (Bunu yapanlardan hesap soracağız) 

Rahatsızlık duydu (Reklamları sildi) 

İletişimi sağlıklı bir şekilde yönetemedi (Yorum yapanların sesi bile Ülker’den fazla çıktı) 

Zan altında bıraktı (Olayın sorumluları gibi bir açıklama ile kendisi dışında geliştiğini iddia 

etti) 

Ülker firmasının sergilemiş olduğu tavırlarla krizi yönetebileceğini sandı, fakat yönetimin 

yanlış tavrı krizi doğurdu (www.dijitalkarga.com, erişim tarihi: 21.05.2017). 

  

2. HALKLA İLİŞKİLER VE PAZARLAMA 

Günümüzde sürekli gelişim ve değişim gösteren iletişim alanındaki teknolojik unsurlar 

pazarlama alanındaki faaliyetlerin yeniden yapılandırılmasına neden olmaktadır. Buna bağlı 

olarak pazarlama faaliyetleri bölümlere ayrılmakta ve pazarlama idarecileri halkla ilişkiler 

faaliyetlerinden yoğun olarak yararlanmaktadır. Çünkü gelişmelere bağlı olarak tüketici 

yaşam tarzlarına değişmektedir. Dolayısıyla bazı kitle iletişim araçlarıyla hedef kitlelere 

mesajların ulaşmasında zorluklar çıktığı ortaya konmakta ve yeni arayışlara başlanmaktadır. 

 

Son yıllarda pazarlama karmasının içinde halkla ilişkiler uzmanları da yer almaktadır. Philip 

Kotler ve William Mindak’a göre halkla ilişkiler ve pazarlama benzer fonksiyonları 

taşımaktadır (Bozkurt, 2000: 134). 

 

Pazarlama yeni bir ürünü tanıtırken, halkla ilişkiler ise bu ürün için danışmanlık rolü 

taşımaktadır. Halkla ilişkiler ürünlere reklamın sağlayamadığı birçok unsuru sağlamaktadır. 

Güvenilir iletişim için satın alma ve müşteri memnuniyetini teşvik amaçlı planlama ve 

planları uygulama ve geliştirme sürecinin tamamlamak üzere MPR (Marketing Public 

Relations) karşımıza çıkmaktadır. 

 

http://www.marketingeater.com/
http://www.marketingeater.com/
http://www.dijitalkarga.com/
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MPR’da amaç işletmenin ürün veya hizmetinin tüketici gözünde farkındalık kazanması, 

marka bilinirliği, hatırlanırlığının güçlendirilmesi yani güçlü bir marka kimliğinin 

oluşturulmasıdır (Elden, 2013: 75). 

 

Bazı pazarlama uzmanları ve akademisyenler tarafından halkla ilişkiler pazarlamanın alt 

sistemi olarak görülmekte ve bir pazarlama faaliyeti olarak yürütülmelidir. Diğer bir grup 

uzman ve akademisyene göre ise, halkla ilişkiler pazarlama faaliyetinden çok farklıdır ve 

lobicilik, fînansal halkla ilişkiler, kurumsal halkla ilişkiler, pazarlama halkla ilişkileri, medya 

ile ilişkiler, toplumsal halkla ilişkiler gibi birçok alana ayrıldığını ileri sürmektedir (Tosun, 

2004: 22). Kurumsal halkla ilişkiler markayı pazardaki rakiplerinden farklılaştırmakta ve 

markayı daha cazip hale getirmektedir. Pazarlama halkla ilişkileri ise markanın ürünlerine ve 

ürün imajına ağırlık vermektedir.  

 

Pazarlama yönlü halkla ilişkiler, pazarlama bileşenlerine yardımcı olmak ve pazarlama 

hedeflerini yakalamak için satışa ve müşteri tatmini ile ürün ve marka gelişimine destek 

olarak gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamaları olarak tanımlanabilir. Bu tanımlamayı 

Shimp (1993: 28) genişleterek “Pazarlama halkla ilişkileri, geleneksel halkla ilişkilerin daha 

dar kapsamlı bir yönüdür. Pazarlama sürecinde kuruluşun tüketiciler ve diğer çıkar grupları ile 

olan etkileşimlerini içerir. Kısaca hakla ilişkilerin pazarlama yönlü kullanılmasıdır şeklinde 

yapmaktadır (Dinçer, 2009: 42).  

 

Rekabetin artması, ürünlerin çoğalması, bilgiye ulaşım süresinin kısalması gibi etkenler 

bireylerin bilinç düzeyinin artmasını sağlamakta ve bu durum tüketicinin zihninde olumlu 

marka veya kurum imajı yaratmayı zor bir hale getirmektedir. Bu durumda marka veya 

kurumlar sosyal aktivitelere, pazarlama aktivitelerine ve satışa yardımcı faaliyetlere ağırlık 

vermektedirler. Bu faaliyetler ürün, satış ve pazarlama bileşenlerine olan katkıları ile 

pazarlama halkla ilişkileri kapsamında tanımlanabilmektedir. 

 

Pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki ilişkiyi Kocabaş, Elden ve Çelebi beş modelle 

açıklarlar (1999):  

 

Birinci model olan Ayrı Ama Eşit İşlevler: Halkla ilişkiler ve pazarlama hem perspektif hem 

de işlevler açısında birbirinden ayrılmaktadır. Pazarlama, kazançlı bir bicimde tüketici 

ihtiyaçlarını tanımlamak ve bunları gidermek için varken halkla ilişkiler, kurum hedeflerini 

başarmak için, kurumdan hedef kitleye doğru ve etkili biri iletişim sağlama ve sürdürülmesini 

temsil eder.  

 

İkinci model olan Eşit ama Kesişen İşlevler: Pazarlama ve halkla ilişkilerin önemli ve ayrı 

birer fonksiyon iken, temelde çeşitli ortak noktaları olduğunu ileri sürmektedir. Mal ve hizmet 

tanıtımı ve hedef kitle ilişkileri ortak ilgi alanlarının açık birer örneğidir. 

 

Üçüncü model olan Pazarlamanın Ağır Bastığı İşlevler: Halkla İlişkiler kurumun mal ve 

hizmetlerinin pazarlanmasını kolaylaştırdığı ve pazarlama işlevlerinin ihtiyaçlarını karşılamak 

için var olduğu görüşü hâkimdir.  

 

Dördüncü model olan Halkla İlişkilerin Ağır Bastığı İşlev: Bazı koşullarda pazarlamanın, 

halkla ilişkilerin bir alt işlevi olduğu varsayımı öne sürülür. Bu bakış açısına göre; pazarlama 

iyi niyeti sağlamak için halkla ilişkilerin kontrolü altında olmalıdır.  
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Besinci model ise Pazarlama ve Halkla İlişkilerin Eşit İşlevler modelinde savunulan 

pazarlama ve halkla ilişkilerin, kavramlarının birbirine yaklaşan iki işlev olduğudur. 

 

Bu farklılıkları Turney’in (2001) görüşleri çerçevesinden şu şekilde ifade edilebilir 

(www.sikayetyonetimi.blogspot.com, erişim tarihi: 22.05.2017):  

 

Pazarlama, üretici ve tedarikçiden tüketiciye ürün ve hizmetlerin aktarımını destekler. Halkla 

ilişkiler ise, bir işletme ile hedef kitlesinin karşılıklı iletişim kurmasına yardım eder. 

Pazarlamanın tek amacı satıştır. Halkla ilişkilerin amacı ise işletmenin hedef kitlesiyle çift 

yönlü bir anlayışı geliştirmektir.  

 

Pazarlamanın örtülü amacı kazançtır. Pazarlama, işletmenin kazancına doğrudan katkı sağlar 

ve ürün ve hizmetlerin satışını gerçekleştirir. Halkla ilişkilerin örtülü amacı, pozitif algı ve 

eğilimlerdir.  

 

Pazarlamanın başarı ölçümü, gelir miktarıdır. Halkla ilişkilerin başarı ölçümü ise 

kamuoyunun desteğidir. 

 

MPR, pro-aktif halkla ilişkiler ve reaktif halkla ilişkiler olmak üzere iki grupta 

incelenmektedir: 

 

1- Pro-aktif Halkla İlişkiler: işletmenin pazarlama hedeflerini çerçevesinde işletmenin ve 

mal/hizmetlerin tanıtımını yapmayı amaçlayan PR stratejisidir (Becerikli, 2002). 

2-  
Bir kurum pazarlama hedefleri çerçevesinde yönetilmektedir. Kurumun mal ve hizmetini 

tanıtmak, görüntü, haber değeri, meşruiyet ve güvenilirlik kazandırmak için diğer pazarlama 

iletişimi araçlarıyla bütünleşik bir şekilde kullanılır. 

 

2- Reaktif: Pazarlama merkezli halkla ilişkilerin kullanıldığı bir diğer alan dış etkenler ve 

pazarda değişen şartlar tarafından belirlenir. Reaktif PR politikaları, şirketin imajını ve 

gelirlerini artırmaya yönelik olan proaktif PR’ın tersine firmanın zedelenen itibarini tamir 

ederek, Pazar erozyonunu önleyerek, kayıp satışları yeniden kazanarak şirketin var olan 

statüsünü korumaya çalışır. Kısaca proaktif PR firmanın güçlü yanlarıyla ilgilenirken, reaktif 

PR’da zayıf yönleri ve bu yönlerin tamiriyle ilgilenir (Becerikli, 2002). 

 

Sonuç olarak MPR’ın ;  

- Yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımına yardımcı olmak 

- Piyasada olan ürünlerin tanıtımını yapmak ve canlandırmak 

- Kurumu alanında uzman ve lider olarak konumlandırmak 

- Müşterilerin ürüne olan ilgisini pekiştirmek, güvenlerini kazanmak 

- Ürüne destek veren güçlü kurum imajını yaratmak 

- Reklamın erişimini arttırmak ve reklamı yapılamayan ürünlerin hedef kitleye ulaşmasını 

sağlamak gibi görevler üstlenmektedir. 

 

Örnek Olay: Fairy Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler  

Pazarlama yönlü halkla ilişkiler medyada daha fazla yer almayı sağlamaktadır. Fakat yer ve 

zaman bedeli ödenmediği için çoğu zaman avantaj sağlamaktadır. Medyanın yapılan 

toplumsal aktiviteye yoğunlaşması ve bu durumda ister istemez markanın da medyada yer 

alması istenen hedefler arasındadır. 

http://www.sikayetyonetimi.blogspot.com/
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 Fairy’nin hamsi tava şenliği, kavurma şenliği, kuru fasulye şenliği gibi uygulamaları hemen 

hemen her kesim tarafından bilinmektedir.  

 

Fairy yapmış olduğu bu aktivitelerle hem ürünün tanıtmakta, hem pazarlama yapmakta hem 

de halkla ilişkiler faaliyeti yürütmektedir.  

 

Pazarlama yönlü halkla ilişkiler faaliyetlerinin avantajlarından biri olan inanılırlık sağlama 

özelliğinden de yararlanmaktadır. Bu durumda aktiviteye sadece pazarlama gözüyle 

bakılmasından çok, sosyal bir aktivite olarak bakılmakta ve markaya olan güvenilirlik 

arttırılmaktadır.  

 

Fairy’nin kadınlara özel mutlumutfaklar.com adından site açması da halkla ilişkiler faaliyeti 

yanında ürünlerini de pazarladığını göstermektedir. 

 

3. BASINLA İLİŞKİLER 

Halkla ilişkiler uzmanlarının hedef gruplara etkili şekilde ulaşabilmeleri için değişik iletişim 

araçlarını sistemli şekilde kullanmaları gerekmektedir.  

 

Basınla ilişkiler, halkla ilişkiler biriminin, kuruluş hakkında kamuoyunun bilgi sahibi 

olmasını ve anlayış kazanmasını sağlamak için kitle iletişim araçları kullanılarak çok sayıda 

bilgiyi kamuoyuna ulaştırmaktır (Jefkins, 1992: 85). 

 

Basınla ilişkilerin amacı sadece basın bültenleri yayınlamak, gazetecileri bilgilendirmek veya 

basının gündemine girmek değildir. Basınla ilişkiler asıl kurumun ve ürünlerinin itibarını 

arttırmak, hedef kitleyi bilgilendirmek ve etki altına almaktır (Theaker, 2006: 205). 

 

Basınla ilişkilerin halkla ilişkiler uygulamalarında merkezi bir rolü bulunmaktadır. Basın, 

sosyal bir sistem içerisinde bilgi akışı sağlamaktadır. Bu durumda basınla ilişki kurmak halkla 

ilişkiler uzmanının en temel görevleri arasında yer almaktadır (Okay ve Okay, 2015: 5). 

 

Halkla ilişkiler uzmanlarının basınla ilişkileri sürdürmek, yönetmek, basın bültenlerini 

yerleştirmek, basının kurum hakkında neleri haber olarak yapabileceğini öngörmek gibi 

görevleri bulunmaktadır. Çünkü kar amacı güden veya gütmeyen hemen hemen her kuruluş 

mesajlarını iletmek için basınla ilişkileri ilk hedef olarak görmektedir. 

 

Halkla ilişkiler uzmanlarının basınla ilişkilere önem vermesinin en temel sebebi 

basının/medyanın kamuoyu oluşturma becerisidir. Lazarfed ve Katz’ın gündem belirleme 

teorisi basının, halk tarafından üzerinde yoğunlaşan konuları belirlediği görüşünü öne 

sürmektedir (Theaker, 2006: 204). Basın kimi zaman halkın ne düşüneceğini bile 

belirleyebilmektedir. Herhangi bir konu ile ilgili bilgi sahibi olmayan halk basının yanlı 

yorumlarına maruz kalabilmekte ve ona inanabilmektedir.  

 

3.1. Basına Yönelik Bilgilendirici Faaliyetler 

3.1.1 Basın bildirileri 

Basın bildirileri kurumların kedilerinde veya ürettikleri üründe, hizmette bir yenilik, gelişme 

olduğu zaman veya kurumla ilgili ilginç bir durum yaşandığında basına ilettikleri, basında yer 

almasını istedikleri haberlerdir (Okay ve Okay, 2015: 45). 
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3.1.2. Basın bültenleri 

Basın bültenleri ise basın bildirilerinden farklı olarak düzenli bir şekilde hazırlanmaktadır. 

Bültenler sistematik bir şekilde kurum hakkında bilgi vermektedir. 

 

Yazılan her bülten veya bildiri basında yer almamaktadır. Basında yer alabilmek için bildiri 

ve bültenlerin; kurumun aldığı ödül, kuruma yapılan ziyaretler, yeni bir şube açılışı, ürün 

çeşitliliğinin artması, işbirliği ve ortaklık gibi ilgi çekici olaylar hakkında yazılması 

gerekmektedir.  

 

Basın bültenlerinin kurumlara ve halkla ilişkiler uygulayıcılarına sağladığı avantajlar vardır. 

Bunun çeşitli sebeplerinden biri ücretsiz kurumsal tanıtım olanağı sağlamasıdır.  

 

Bir diğer sebebi ise inandırıcılığı ve güvenilirliğinin reklama oranla daha yüksek olmasıdır 

(Wilcox ve Cameron: 2009: 367). 

 

3.1.3. Online basın bültenleri 

 İnternet ve web 2.0’ın günümüze kazandırdığı dijital ve online platformlar, basın 

bültenlerinin de online olarak yayınlanmasına olanak sağlamaktadır.  

 

Dijital ortamda yayınlanan basın bültenlerine e-basın bülteni denmektedir (Wilcow ve 

Cameron, 2009: 372). 

 

Online basın bültenlerinin yazılmasının klasik basın bültenlerinin yazılamasına oranla oldukça 

zor olduğu görülmektedir.  

 

Online medya öncesinde kurumlar duyurmaya değer ve haber değeri olan bir aktivite veya 

gelişme olduğunda basın bültenlerini geçmekteyken, bugün sahip oldukları online veri 

tabanlarına sürekli güncel bilgilendirme yapabilmektedirler (Uzunoğlu vd. 2009: 143). 

 

Online basın bültenleri mail ile basına gönderilebileceği gibi kurumun web sayfasının basın 

odasına da yüklenebilmektedir. Son zamanlarda çok sık kullanılan online halkla ilişkiler 

şirketleri aracılığıyla da dağıtılabilmektedir. 

 

Online basın bülteni uluslararası kamuoyunu hedef almaktaysa kültürel farklılıklar, dil 

özellikleri dikkate alınmaktadır. Yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi gerekmektedir. 

 

Dan Janal (1998) online basınla iletişimin avantajlarını şu şekilde sıralamaktadır (Theaker, 

2006: 213): 

- Gazetecileri telefonla aramak yerine mail göndermek 

- Her bir gazeteciye tek tek ulaşmak yerine toplu mesaj göndermek 

- Gazetecilerle sanal forumlar üzerinden iletişim kurmak 

- Haber kaynağı gibi hareket etmek 

- Basın bültenlerini biriktirerek arşiv yapmak 

- Sanal toplantılar ve konferanslar düzenlemek. 

 

3.1.2.1. Basın Bülteni Çeşitleri 

Jefkins basın bülteni çeşitlerini amaçlarına ve eşlik ettikleri malzemelere göre aşağıdaki gibi 

sıralamaktadır (Jefkins, 1992: 150-151): 
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Klasik basın bülteni: Bülten ne kadar kısa ise yayınlanma şansı da o oranda artmaktadır. Bu 

nedenle bu tür bültenler olabildiğince kısa olmaktadır. 

 

Arka Plan Bilgilerinin Verildiği Basın Bültenleri: Amaç bir konu hakkında gazeteciyi 

bilgilendirmek ve ileride bu konuyu ele almak istediğinde fikir sahibi olmasını sağlamaktır. 

Özetin Eklendiği Teknik Bülten: Klasik basın bülteninden daha uzun olmakta ve bir özet 

sayesinde gazeteciyi bilgilendirmektedir. 

 

Rapor veya Konuşma Metni Odaklı Bülten: Kurumlar kendileri ile ilgili bilgi vermek 

istediklerinde basına sık sık raporlar vermektedir. Bu raporlardaki uzun bilgileri kısaltmak 

için konuşma metninde ilgi çeken yerler düzenlenerek bu rapora ek bir özet şeklinde 

sunulmaktadır. 

 

Resimler Hakkında Bilgi Veren Bültenler: Kurumlar bilgileri bazen resimler aracılığıyla 

iletmektedirler. Resimlerin yeterli gelmediği durumlarda buna ek olarak kısa bir bülten 

hazırlamaktadırlar. 

 

Kısa Duyurular: Kurumla ilgili kısa bilgileri iletmektedirler. 

 

3.1.4. Online Basın Kitleri 

Genellikle önemli organizasyonlarda veya piyasaya yeni sunulan ürün tanıtımlarında halkla 

ilişkiler aracı olarak kullanılmaktadır.  

 

Basın kitlerinin amacı, organizasyona gelmesi planlanan gazetecilere veya editörlere haberi 

yapabilmeleri için gerekebilecek çok çeşitli bilgin ve bu bilgi kaynakların sunulmasıdır 

(Uzunoğlu vd., 2009: 147). 

 

Basın kitinin içinde bulunması gereken öğeler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Wilcox ve 

Cameron, 2009: 378): 

- Kurumun tarihçesini ve faaliyet alanlarını içeren kurumsal tanıtım dokümanı 

- Ürün veya hizmetin özelliklerine ilişkin bilgilendirici içerikler 

- Hazırlanan basın bülteninin aslı 

 

3.1.5. Sergi ve fuarlar 

 

Kimi kuruluşların halkla ilişkiler faaliyetleri altında, kimilerinin de kurumsal iletişim 

çalışmaları altında gerçekleştirdiği sergi ve fuarlar hedef kitle ile yüz yüze iletişim kurmaları 

bakımından bu kuruluşlar için ayrı bir önem taşımaktadır. 

 

Kuruluş sergi ve fuarlarda basınla ilişkiler bakımından iki koldan hareket etmektedir. Birincisi 

bu fuarı düzenleyen organizasyonun kendisinin yapacağı basına yönelik çalışmalar içinde yer 

almak, ikincisi ise kendisinin yapacağı basını bilgilendirici malzemelerle 

gerçekleştirilebilmektedir (Uzunoğlu vd., 2009: 162). 

 

Sergi ve Fuarların Amaçları (Peltekoğlu):  

- Kuruluşun tanıtımını yapmak,  

 -Firma imajını korumak ve geliştirmek, 

- Var olan müşterilerle iletişim kurarak ürün ve hizmete olan ilgilerini artırmak 

- Potansiyel müşterilerle iletişim kurarak yeni satış alanları yaratmak 

- Rakip kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi edinmek ve kendini değerlendirmek 
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- Rakip kuruluşların yanında kendi varlığını tüketicilere duyurmak 

- Yeni ürün ve hizmetlerini tanıtmak 

- Bölge temsilcilerinin etkinliğini artırmak 

- Dağıtım ve satış organizasyonu geliştirmek 

- Yüz yüze görüşmenin avantajlarını kullanarak hedef kitleyi daha iyi tanımak, 

- Hedef kitlenin firmanın ürün ve hizmetleri ile ilgili izlenimlerini öğrenmek 

- Elde edinilen bilgilerle pazar araştırmalarına ve uzun dönem planlamalara katkıda bulunmak 

- Yüz yüze görüşmelerden elde edinilen bilgiler ile daha sonra bu ziyaretçilerle bağlantı 

kurarak uzun süreli etkin müşteri ilişkileri sağlamak 

- Sipariş imkânı yaratmak 

 

4. BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI 

Kamuda yapılan halkla ilişkilerin bir boyutuyla tanıma, bir boyutuyla da tanıtmaya 

dayanması, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nı önemli hale getirmektedir. Çünkü bu 

yasa bunların her ikisine karşılık gelen bir düzenleme olmaktadır (Canöz, 2008: 141-152). 

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu da, kamu yönetimiyle vatandaşın ilişkilerinde kamunun, açıklık, 

şeffaflık ve sorgulanabilirlik ilkesinden hareketle ortak çıkarlara hizmet edeceğini düşündüğü 

bilgi ve belgeleri halkın kullanımına sunmuştur. Yasa ortakçı karlara hizmet edecektir çünkü 

bilgi verilmesi sayesinde kamu kendisini halka denetletmekte, denetlenmenin baskısıyla da 

uygulamada ve yönetimde daha dikkatli davranma gereğini duymaktadır. Kamunun 

uygulamaları hakkında insanların şikâyette ve öneride bulunmaları sayesinde de kendisi 

hakkında ki halk düşüncesini öğrenmekte, bundan sonra alacağı karar ve uygulamaları bu 

bilgiler ışığında yapma şansına sahip olmaktadır (Canöz, 2008: 141-152). 

 

Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın halkla ilişkileri ilgilendiren yanı, halkla ilişkiler birimlerinin 

bu yasaya göre etkili şekilde kullanılacağının düşünülmesidir.  

 

Halkla ilişkiler neredeyse bu yasa sayesinde aktif hale gelmiştir. Yasaya göre kamuda bilgi 

edinme birimlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu birimler ise halkla ilişkiler birimlerinin 

içinde yer almaktadır.  

 

5. BİMER 

Halkla ilişkiler faaliyetleri bağlamında BİMER’in görevleri aşağıdaki gibidir:  

- Hükümetin yapmış olduğu çalışmalarının kamuoyundaki etkisini değerlendirmek, 

- Bireyler tarafından gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikâyet ve istekleri değerlendirmek ve 

yanıtlamak için gerekli işlemleri yapmak, 

- Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idari danışma hizmeti yapmak, 

- Bakanlık, valilik ve kamu kurum ve kuruluşlarından başvurulara ilişkin gelen sonuçları 

bireylere bildirmek, 

- Başbakanlık Makamına ve Başbakanlığa elektronik ortamda gelen başvuruların girişlerini 

yapmak, 

- Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) faaliyetleri çerçevesinde valiliklerde oluşturulan 

“Alo 150” çağrı merkezlerinin çalışmalarını denetlemek, 

- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin ve doğru 

bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli önlemleri almak, 

 - Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 
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6. BEYAZ MASA 

Beyaz Masa, belediye bünyesinde bulunan bireylerin telefonla ya da belediyeye giderek sözlü 

ya da yazılı olarak ilettiği dilek, şikâyet ve fikirlerini dinleyerek problemlerin çözülmesi için 

ilgili birimlere ileten bir birimdir. Birim çalışanları tarafından dilek ve şikâyetin takibi 

yapılarak bireylere geri dönüşü yapılmaktadır.  

 

Beyaz Masa, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yazı 

İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü gibi müdürlükler bünyesinde hizmet veren, 

belediye birimlerinin çözmesi gereken sorunları dilekçeye dökerek ilgili birimlere gönderen 

bir halkla ilişkiler hizmetidir (Sezgin ve Özbay, 2016: 198-209). 

 

            Beyaz masanın; 

- Bürokrasiyi rahatlatmak 

- Zaman kaybını önlemek 

- Aracıları ortadan kaldırmak 

- Kurum içi denetim sağlamak 

- Yönetim ve halkın kaynaşmasını sağlamak gibi faydaları bulunmaktadır. 

 

SONUÇ 

İnternet başta olmak üzere yeni medyanın gençler arasında yaygınlaşması ile gelecekte daha 

da çok teknolojiye ve internete dayalı olunacağı, internet ortamında, dijital ve ağlar yoluyla 

yapılacak faaliyetlerin daha da artması öngörülmektedir. Bu yüzden de değişik büyük ve 

küçük şirketler, geride kalmamak ve kitlelerini kaybetmemek için kendilerini yenilikler ile 

tanıştırmalı ve rekabet dolu pazarda hedef kitlelerini memnun etmek için Internet ortamında 

bulunarak kitleleriyle iki yönlü iletişim kurmaya çalışmalıdırlar.  

 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin Internet ortamına taşınması ile halkla ilişkiler işlevleri 

değişmemektedir. Halkla ilişkiler 2,0’de yapılan faaliyetler diğer halkla ilişkiler faaliyetinde 

olduğu gibi bilgilendirme, tanıtım, müşteriler ile iletişim kurmak ve onların geri 

beslemelerinden yararlanarak daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunmak, müşteri 

memnuniyetini arttırmak vb. amaçlamaktadır.  

 

Coğrafi sınırlılık, hiyerarşik yapı, dolaylılık, içerik hiyerarşisi, sınırlı feedback, katı format, 

zaman ve mekan sınırı, sınırlı yayılım gibi geleneksel yöntemlerin olumsuzluklarını ortadan 

kaldırmaya yönelik olarak web 2.0 araçlarını amaç odaklı ve etkin kullanarak yeni teknolojiler 

üzerine odaklanan PR 2,0; etki odaklı stratejik iletişim yönetimi ile PR alanında yeni fırsatlar 

yaratmaya aracılık etmektedir. Kurumlar çoğu zaman içsel veya dışsal nedenlerden dolayı 

kriz yaşamaktadırlar. Halkla ilişkiler 2,0 halkla ilişkilerin işlevlerinde değişim 

oluşturmamakta sadece en son gelişmiş teknolojilerden, internet, Web2.0 ve internetin 

oluşturduğu yeni imkânlar yardımıyla daha hızlı, anında, düşük maliyetli, zaman kaybı 

olmadan, iki yönlü, zaman ve mekân farkı gözetmeden iletişim kurmayı sağlamaktadır. 

 

Kurumların halkla ilişkiler faaliyetlerinde basını kullandıkları bilinmektedir. Toplumun 

kurum hakkında bilgi edinmesinin bir yolu da basınla ilişkilerin önemi büyüktür. Kurum 

basının kamuoyu oluşturma gücünü kullanmaktadır. Bu nedenle kurum ve basın arasında 

kurumsal ilişki kurmak ve geliştirmek gerekmektedir. 

 

Kurumun amaçları ve basının amaçları bir noktada kesiştiği takdirde en etkili halkla ilişkiler 

aracının basınla ilişkiler olduğu görülmektedir. Pazarlama yönlü halkla ilişkiler faaliyetleri 

son zamanlarda kullanılan çeşitli iletişim tekniklerinden biridir. Kurumun pazarlama 
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amaçlarına yardımcı olur, reklamı yasak ürünlerin tanıtımına, halkla doğrudan iletişim 

kurmaya imkân sağlamaktadır.  
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INABILITY OF ENGLISH GRADUATES IN SPEAKING ENGLISH FLUENTLY: 

CAUSES AND EFFECTS 

 

Md. Rafiqul Islam 

                                   

ABSTRACT 

The article has attempted to investigate the causes of failure of English honors graduates in 

speaking English fluently in Bangladeshi context. Moreover, the study also tries to find out 

learners’ psychological, personal, social and academic problems, teachers’ restrictions in 

teaching and last but not the least, identifying the limitations of implementing the methods 

helping learners master speaking skills. An understanding of cognition, context and prevalent 

educational culture are also incorporated in this study. Then the study sheds light on the 

possible solutions on the basis of teachers’, experts’ or researcher’s opinion and learners’ 

needs. The article has firstly provided a discussion on the theoretical overview of speaking 

and later has presented the practical and effective tasks for students to practice in Bangladesh. 

As fluent speaking is a demandable skill, this study argues for the maximum use of English at 

the tertiary level to make learners proficient in academic English. 

 

1. Introduction 

Speaking is the second most frequently used language skill among the four skills of a 

language. It involves learners’ motivation and participation directly. In this `era of 

globalization and communicative world speaking English is often the main goal of many adult 

EFL or ESL learners. If the goal of language course is to enable the students to communicate 

in English, then speaking skill should be taught and practiced in a proper way. If students do 

not learn how to speak or do not get any opportunity to speak in the classroom, they may get 

de-motivated and lose interest in learning. If the right activities are taught in the right way, 

speaking in class can be a lot of fun, raising general learners’ motivation and making the 

English classroom pleasant and dynamic place to stay.  

     

Since the eighties, amongst the variables in education improvement, the teacher and the 

learner have been considered of the utmost importance and there have been a strong focus on 

the professional development of the teacher to help the learners to be fluent speaker 

(Hardgraves & Fullan 1992). Thus, the need for an effective provision to initiate, develop and 

sustain learners through an appropriate process of intervention and learners’ need to be 

proficient in the examined skill are gradually being accepted as amongst the highest properties 

of educational planning and practice. 

 

2. Objectives of the Study 

This study, therefore, attempts to deal with the issues of failure of speaking fluently.  Another 

objective of the research is to find out the reluctance in terms of process of teaching and 

learning, materials and conditions, learners’ attitude to new approach and search for the 

possible solutions that can overcome these problems.  

 

So, the main objectives of this study are to – 

• discover teachers’ difficulties that they face during teaching. 

• find out the necessary materials that can motivate learners in speaking English.  

• understand learners’ attitudes to speaking . 

• collect experts’ or researchers’ opinions to overcome the obstacles to fluent speaking. 
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3. Literature Review 

Chaney (1998) defines Speaking as the process of building and sharing meaning through the 

use of verbal and non verbal symbols, in a variety of contexts. Nunan (1991) writes, “Success 

of Speaking Skill is often measured in terms of the ability to carry out a conversation in the 

language”.  

  

Anderson and Lynch (1988) have expressed that fluent speaking requires considerable 

training because it is a difficult skill requiring multiple sub-skills and stages, which have to be 

undertaken simultaneously. They have identified the following stages in the process of 

speaking:-  

 

 

• The spoken signals have to be identified from the midst of surrounding sounds. 

• The continuous stream of speech has to be segmented into units, which have to be 

recognized as known words. 

• The syntax of the utterance has to be grasped and the speaker’s intended meaning has to be 

understood. 

• Learners also have to apply their linguistic knowledge to formulating a correct and 

appropriate response to what has been said (Anderson and Lynch 1988). 

 

Shelagh Rixon (1986) like Anderson and Lynch (1988) considers speaking to be a complex 

process requiring interdependence of different skills. She remarks that speaking is concerned 

with listening because listening implies conscious attention to the message of what is said 

(1986: 28). She puts forward the idea that speaking comprises three levels—global message, 

grammar and vocabulary and finally the sound system. One evidence that listening helps to 

improve speaking is the 14 years dumb girl who always refers to listening to music and songs.  

In her 14 years age one day she surprisingly becomes able to utter the lines of a song. 

 

Speaking, therefore, requires the ability to understand phonology, syntax, lexis and 

information within real time situation. Apart from time pressure, there are also problems 

stemming from inexplicit information given by the speaker and environmental obstructions 

such as distracting noise in the background, unclear voice on sound of recording and lack of 

visual support to assist speaking.  

 

Brown and Yule (1983) have also listed some factors that complicate oral skill. First of all, 

the speaker, his or her style, accent and even number of speakers affect the spoken text. The 

learners’ role also has an impact on speaking whether it is participatory or non-participatory 

whether response is required or not. Another factor is the content of the text and finally 

whether or not it is accompanied by visual aid for support. Rechards (1985) registers the 

following features of oral or spoken language that makes learners’ understanding difficult. 

Make an obstacle  on fluent speaking:- the clausal basis of speech as opposed to the sentence 

unit of written discourse; reduced forms which appear in native speakers’ language to express 

meaning quickly; the frequent occurrences of ungrammatical  forms; suspects about the 

components of pauses in spoken language, consisting of hesitations, false starts, corrections, 

filler pauses or silent pauses that make it difficult to follow a text; the rate of understanding 

affects delivery; rhythm and stress of the English language; the information content which in 

interactive texts, involves the participation and co-operation of  speaker making speaking 

even more challenging;  and finally even  not introducing with the interactive quality of 

spoken discourse; verbal and non-verbal signals and formality/informality create further 

hurdles for the listener.  
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Besides shortcomings in grammar and vocabulary, the non-native tongue has to face the alien 

quality of the sound system itself. Rixon (1986 : 36) argues that the sound of English is a 

major problem for the L2  learner making fluent speaking the most difficult skill. She lists 

four sources of difficulties arising from pronunciation:-  

 

The weak relationship between English sounds and the way they are spelt in written language. 

• Changes in sounds when they occur in rapid, connected speech. 

• The rhythm pattern of English speech. 

• Different ways of pronouncing the same sound e.g. absent (n)->/eibsent/ and (v) -> 

/sbsent/.) 

 

The problem with sound is that when English is spoken the words are not very clear or 

emphatic since natural talk is unrehearsed; full of pauses repetition, hesitation and it is swift, 

slurred or even unclearly articulated. Rixon (1986) shows that words sound different 

depending on whether the word is spoken in isolation or in corrected speech. For instance, 

some words are very clean when pronounced in isolation, such as “you” /ju:/but when it is 

part of connected speech it is unstressed so that : “Will you come?” becomes /wi j kAm/.  

 

Hedge (2000) lists some problems which are psychological/internal to the speaker such as 

“lack of motivation towards the topic, negative reaction to the speaker or to the event; anxiety 

to rehearse one’s own contribution to a debate or the next part of a conversation, to the extent 

of missing what the current speaker is saying; on distraction by the content of a talk into 

thinking about a related topic thereby losing the thread of the argument (237). She also 

mentions that lack of topic knowledge can lead to mishearing or misunderstanding. While 

native speakers, L1 learners have to deal with the difficulty of information and message 

quality concerned with their speaking, L2 learners confront added challenges of language and 

cultural unfamiliarity.    

 

According to Penny Ur (1981), there are four prominent causes that make problems in fluent 

speaking : These are: 

• Inhibition : learners are often inhibited about trying to say things in a foreign language 

fluently because they are  worried about mistakes, fearful of criticism or losing face or 

simply shy of the attention that their speech attracts.  

• Nothing to say :  even if the students are not inhibited, it is often heard that learners 

complain that they cannot think of anything to say, especially in the class room. 

• Low or uneven participation : this problem arises in a large group class room where each 

one will have only very little talking time so, the problem is compounded by the tendency 

of some learners to dominate, while otters speak very little or not at all.  

• Mother tongue use : In classes or institution where all or a number of the learners share the 

same mother tongue, they may tend to use it; because it is easier, because it feels unnatural 

to speak to one another in a foreign language and because they feel less exposed to if they 

are speaking their mother tongue. On the other, if learners are talking in small groups, it 

can be quite difficult to get some classes-particularly the less disciplined or motivated ones 

to keep to the target language. 

 

4. Proficiency in Speaking 

Mark Coughlin (2006) states that proficiency in speaking often ties with pronunciation and 

grammar skills which are necessary for oral communication. Thus, he has divided the 

efficiency in speaking in two parts. These are accuracy and fluency .Accuracy refers to the 

ability of avoiding confusion in the massage due to faulty pronunciation, grammar, or 
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vocabulary and to observe the social and cultural rules that apply in each communication 

situation. Accuracy in speaking class includes the control of grammar and pronunciation as a 

part of learning language. On the other hand, fluency means using the language quickly and 

confidently with few unnatural pauses. Signs of fluency include a reasonably fast speed of 

speaking and only a small number of pauses. 

 

5. Standards of English Speaking Program in Bangladesh 

The first extensive study on the English Teaching was Task Force (1976). A large sample 

study of college was carried out on the basis of proficiency tests. It found a gap between their 

achieving level of proficiency in English and the target level. Rahman, and MC Ginley (1981) 

found students entering tertiary education suffering a lacking in their language proficiency. 

The UGC report (1988) found a wide gap between the proficiency they achieved and the 

proficiency needed to perform successfully  

 

The 1990 survey conducted by `The People’s Republic of Bangladesh’   in different parts of 

the country showed no improvement in English speaking proficiency in spite of the fact that 

grammar had been made compulsory with literature at graduate level since then new 

textbooks had been introduced. Proficiency test administered to graduate students showed a 

general failure to reach the required standards of normal speaking. A summary of the findings 

of the survey is given below: 

 

• In all two categories of universities visited (public ,private and national universities), the 

majority of students are not attaining satisfactory levels of proficiency in speaking as 

measured against the requirements of the syllabus and textbooks in use. 

• The situation is particularly serious at national university, where over 95% of the students 

are failing to reach the expected standards of speaking proficiency. In addition, over 70% 

of these students have a command of the language being taught which is close to non-

existent. 

• Given these results, it is almost inevitable that the weaker students (i.e. the vast majority) 

will fall progressively further behind the goal of fluent speaking. The lower scores 

achieved at their every year results and their fearing of facing viva-board as a English 

language user suggest that this is happening. 

• The situation is a little better at the private universities but even here over 40% of the 

students are failing to reach the supposed standards of fluent speaking. 

• University teachers who have taken the ELT courses could be thought well perfected in 

their teaching. But the problem arises when report shows the crisis of teachers in lots of 

national university colleges. 

• The results indicate continued low levels of English language speaking throughout the 

graduate level and inadequacy of teacher levels. At the public universities the situation can 

be described as better than that of national university colleges. 

 

The Baseline survey reported that most communication during the study (even when it 

involved interacting with native speakers of English) had to take place through the medium of 

Bangla. So, they can be able to attain proficiency in written English but not in speaking. 

Consequently, the general feeling has been that urgent measures were needed to reverse the 

decline in English speaking standards and to meet a critical need for curriculum reform and 

students development. 
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ELT in the Bangladesh context has been undergoing a paradigm shift from the traditional 

Grammar Translation approach to the Communicative Language Teaching framework since 

the 1990. Unfortunately, though the reorientation has led to some changes in syllabus and 

material design, most classes still focus on the literacy skills, reading and writing. This goes 

against the principles of CLT where Diane Larsen Freeman (2000, 130) mentions, “students 

work on four skills from the beginning”. Moreover this method adopts a functional view of 

language in order to facilitate the ability to use language for different purposes. The neglect of 

the speaking skill, in our language classes, has meant that learners continue to be weak in 

understanding and producing spoken language, thereby failing to attain the CLT goal of 

communicative competence.  

 

Given the research findings and methodological emphasis on speaking, it is surprising and 

shocking that language classes in Bangladesh are not giving due importance to this area. The 

most commonly offered national curriculum’s negligence of speaking skill is the barrier of 

teaching speaking in the context of large classes with almost no logistical support. This has 

led to the absence of testing speaking in final exams which in turn results in further neglect of 

this skill. While the resource constraints and administrative difficulties at SSC and HSC levels 

make the integration of speaking in those classes problematic, let alone the fluency of it. Then 

the study feels that  fluent speaking can be effectively and successfully introduced at the 

tertiary level. Hedge (2001) has pointed out that training second language learners in speaking 

5 English is particularly important at the tertiary level because they need to comprehend the 

language of classrooms and lecture halls. It should be noted that much of university teaching 

is done through lectures, thus learners have to be able to listen and understand and interact 

with what the teacher says. In Bangladesh most public and private university classes are 

conducted in English, so students need to be able to understand spoken English in order to 

participate in the class and to follow teacher’s instructions, feedback, talk etc. In this paper, 

the researcher aims to provide an appropriate methodological framework for   teaching 

speaking in Bangladesh at the university level which will develop fluency strategies to 

facilitate the speaking of both academic and general English. This intended to provide the 

theoretical basis and exemplify. 

 

6. Methodology 

6.1 Research type 

This research is a survey study and it is Qualitative research. The researcher has collected 

information by making a survey among the students of MA in English from Jatiya Kabi Kazi 

Nazrul Islam University and Govt. Anondomohon  College. This research is a survey study 

using ethnographic study methods. Nunan (1992) states that ethnography involves the “study 

of the culture/characteristics of a group in a real world rather than laboratory setting”. It 

involves “interpretation, analysis and explanation not just description”.  

 

6.2 Survey Study for Data Collection 

Population 

The Population for the study  consisted of the followings: 

• All the teachers and students of  English Department of the public universities in 

Bangladesh. 

• All the teachers and students of  English Department of the govt.college in Bangladesh. 

 

Sampling 

The study is conducted at  both a public university and a govt. colleges under national 

university. The participants selected for the collection of data are both teachers and students 
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of MA class of English Dept. from Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University located in 

Trishal and Govt. Ananda Mohan  College of Mymensinghs District. This is done to make a 

comparison between the scopes of attaining satisfactory speaking skill in two types of 

educational systems. 

 

Table 1: Sample 

 

6.3 Instrumentation 

Two Questionnaires (three point Likert Type scale) for students and teachers were developed 

respectively.Each questinnaire  consisted of ten statements.The questionnaires were tried out 

and piloted before finalization. After trying out and piloting questionnaires were reviewed by 

three experts and five doctoral research fellows. 

 

6.4 Data collection 

The researcher conducted a set of interviews with the participants with a view to getting the 

probable solutions of research questions and for this the subjects were required to respond to 

questions. The interviews were of both structural and flexible nature because the interviewer 

(the researcher) firstly used a set of predetermined questions and followed a rigid procedure 

but later the interviewer asked the interviewee some open-ended supplementary questions 

which were analytical. The interviewed questions were Likert-scale questions, short answers 

questions and analytical. First, the researcher made these interviews with students to 

recognize their difficulties they usually face while speaking English, and then the researcher 

asked some open-ended supplementary questions regarding students’ failure in speaking 

English fluently.  After that the researcher made interviews with the teachers to find out the 

factors of students’ reluctances in speaking English and teachers’ perceptions about students’ 

speaking habits.   

 

 

7. Data Analyses and Discussion 

This research involves a study of the culture and characteristics of a group in a real-world 

setting and its objective is to produce a ‘thick’ explanation or description of the situation that 

takes into account all factors which may have an effect on the phenomenon being 

investigated. The possible solutions are collected through internet service suggested by the 

experts or researchers. 

 

For each section (national and public university) of the subjects (i.e. learners or students) 

speaking history, the study first presents their feelings or attitudes on fluent speaking in 

tabular form. And to make this tabular the study expresses Likert Scale/ levels of agreement 

with adverbs of degree or with a simple yes, no or sometimes. The following findings were 

drawn on the basis of question analysis of the questionnaire. 

 

A. From Teachers’ Questionnaires 

1. More than half (60%) of the teachers have stated that they use English as a medium of 

instruction. It affirms that they are highly qualified teachers and they can thoroughly deliver 

their lecture in English. Only (20%) teachers stated that they use Bangla as a medium of 

instruction in the class room. It may be that some of those these teachers don’t have the ability 

 

 

Location 

 

College 

 

Gender 

Male  

Students 

Male 20 

Female 20 

University Female  

Teachers 

Male 10 

Female 10 



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (8), Year (2019)   Page 23 

of delivering their lecture in English. Some of them may have the ability but they think that it 

is easy to communicate information \understandings\knowledge through mother language. 

 

2. More than (60%) of the teachers think that the syllabus at the graduate level is not suitable 

for developing speaking skills of the learners. Among these teachers, (80%) are from public 

universities and (40%) are from govt. colleges.  Generally most universities including national 

universities do not have any courses on speaking and listening skill. As a result these two 

skills always remain neglected both in teaching and learning. So, they suggest that syllabus 

should be moderated at Graduate level and oral test should be arranged that will compel the 

learners to develop their speaking skill. 

 

3.  About (70%) of the teachers disagreed they use mother tongue while teaching English. It 

may also confirm that teachers are using English as a medium of instruction rather than 

mother language Bangla. Some of the teachers said that they use Bangla in the classroom. 

They think that our students feel comfortable when the teachers deliver their lecture in 

Bangla.  

 

4. About (32%) teachers agreed that students respond in English. It may be that they are good 

students. But about half (50%) of the teachers said that students never respond in English.  

 

5. About (40%) of the teachers stated that students participate in English debating, story-

telling in English and other activities requiring speaking English. It may be that these students 

are from reputed institution where extra-curricular activities were regularly arranged. But the 

other (60%) opined that they do not regularly participate in such type of activities. 

 

6. About half (50%) of the teachers stated that the students are not interested to speak in 

English with them outside the classroom. This is because most of our teachers follow lecture 

method where they go on lecturing all the time and students remain passive. Only (30%) 

teachers stated that students interact with them in English outside the class.  

 

7.  In an average, about 50% of the teachers agreed that they use CLT in the class. It is a 

positive sign. Among these teachers 50% are from public universities and 30% are from govt. 

collages. 

 

8. About (70%) of the teachers stated that the students are more interested in learning 

grammatical rules than speaking English as questions are set directly from the grammatical 

rules.  

 

9. About 60% o the teachers stated that most of the students are not interested in watching 

English Program including English Movies. They mentioned that our students are not used to 

native English. They cannot understand native accent and pronunciation. About (60%) of the 

teachers stated that students are interested in watching English Movies. This students might 

be from educated family where they got the opportunity of watching English movies earlier. 

 

10. About half (50%) of the teachers stated that the students want them to use Bangla in the 

classroom.  Students want Bangla as they find Bangla lecture much easier than English. The 

teachers also mentioned that our students don’t like to have any access to ESL online class, 

thus they miss the opportunity of getting familiarity with native English pronunciation.  
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B. From Students’ Questionnaires 

1. In average, about (50%) of the students stated that they do not regularly speak in English. 

Among these students, (40%) are from public universities and (60%) are from govt. colleges. 

It exposes the deplorable condition of our English Graduates. So, teachers should motivate 

students for cultivating English Speaking Environment. 

 

2.  About half (50%) of the students stated that their teachers deliver their lecture in English. 

These teachers may feel that their lecture in English would train the students and make them 

familiar with some structures and words that would help them to develop their speaking skill. 

Only about (30%) of the students stated that teachers do not deliver lectures in English.  

 

3. About (40%) of the students agreed that they interact with their teachers in English. The 

rest of the students (40%) confirm that they do not interact with their teachers in English.  

 

4. About (60%) of the students stated that they cannot follow the English lecture of their 

teachers. It may indicate that they are not good students and they don’t have a strong 

academic background where they were taught English properly. Their teachers might not have 

taken care of their language proficiency. 

 

Only about (40%) of the students stated that they can follow theEnglish lecture of their 

teachers.  

 

5. About (85%) students stated that their teachers follow lecture method. Basically our 

classroom arrangement is suitable for lecture method not for CLT. In lecture method only the 

teachers talk. As a result this method provides less opportunity for our students to enrich their 

speaking. 

 

6.  About (85%) students stated that they feel proud to speak in English.. Traditionally, 

knowledge of English is a status symbol in the subcontinent. As the vast majority in the class 

remain silent in the English class, the students who speak English there are regarded as good 

students both by teachers and the other students. This is also positive for learning English. 

Only 7 percent disagree. They think that there is no any additional gain in speaking English. 

Perhaps this group thinks, speaking English is as good as speaking Bangla. 

 

7. About (95%) students think that speaking English is essential now-a- days. It is very 

positive. It indicates that they are aware of the necessity of learning English as English opens 

the gate of modern knowledge, technology and job market. 

 

8. Regarding getting nervous, (60%) percent learners say that they get nervous while speaking 

English in the class. It may be for that out learners are not used to speak English regularly. As 

English is a foreign language, they think it is difficult to speak in that language. Besides they 

are much anxious about accuracy .They think if they make mistakes, people will laugh at 

them. As a result, naturally, they feel nervous if accidently they have to speak English in the 

class. 

 

9. More than half (60%) of the students stated that they cannot follow English movies as they 

cannot understand the English pronunciation in the movies. Only (40%) students stated that 

they can follow English movies. These students are supposed be from upper or upper middle 

class family where they got the motivation and opportunities of watching English movies. 
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10. About (60%) of the students agreed that English is essential for getting a job. It reveals 

that our students are conscious about the necessity of learning English.  

 

8. Causes and Effects 

 

In light of the discussion made above for effective teaching-learning of English speaking skill, 

the following recommendations are suggested: 

 

1. Teachers should use English as a medium of instruction in the class. At the first stage, the 

weaker students may face some problems to follow English lecture. But, if teachers continue 

lectures in English, students will gradually improve listening skill. They will acquire new 

vocabularies and new English structures which will add to their stock of vocabulary and these, 

in turn, will act as an input for developing their speaking skill. 

 

 2.  In order to ensure students’ participation in the class, the concerned teachers should 

initiate the interactive class.  

 

3. In order to motivate students to practice English speaking skill, a teacher should always 

encourage the better ones and reward the weaker students when they show a sign of little 

improvement. He should guard against discouraging the weak students. 

 

4.  Since our students make all efforts to pass the examination, at least there should be a paper 

of one hundred marks on listening and speaking of English. If it is done, everybody will 

attach much importance to developing their individual listening and speaking skill.   

 

 5. For proper practice of listening and speaking skills, all the classrooms of English at 

graduate level must be equipped with necessary modern technological facilities such as 

microphones visible boards or seats etc. It will help them get emerged into a native like 

English environment. Besides, class size and classroom arrangement should be taken into 

consideration for practicing pair work and group work. 

 

6. Contents of the syllabus for English graduates should be selected keeping an eye to the 

learners’ interest and requirement. If it is ensured, the learners will be interested to read the 

text and the textbooks should be prepared by language experts and text books should contain 

huge number of exercises so that learners can practice them at home.  

 

7. The teachers who are trained in CLT and do have native like or near native skills in 

speaking English should be recruited 

 

08. MA (English) courses should be remodeled in order to produce English teachers. 

 

9. Conclusion 

To conclude, this study provides a general picture of Bangladeshi English Graduate speakers’ 

failing in speaking English fluently. It has attempted to construct a set of perspectives to 

formulate effective solutions. In the process, experts have outlined their opinions to the 

problems and their solutions. In this context, The author of this research work thinks that if 

the above mentioned recommendations are implemented in our graduate level, it will bring 

some positive changes. 

 



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (8), Year (2019)   Page 26 

However, there is no reason to lose heart. Today’s digital era has offered lots of attractive 

programs to a speaker’s speaking development; such as ESL (English speaking program on 

Net, on cell phone etc.). What is needed is to broaden the parameters of the program to 

include an engagement with teachers’ beliefs and to adapt and recast ideas to suit all over the 

Bangladeshi speakers. In this regards, this study is offered as a small contribution to a much 

larger sphere and will help the future researchers to carry out further research. 
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Appendices 

 

Appendix- 1: 

 

Questionnaire used for interviewing the teachers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sometimes Yes No 

1. Do you use English as a medium of instruction in the 

classroom? 

   

2. Is the syllabus at the university level suitable for 

developing speaking skills of the learners? 

   

3. Do you use Bangla in Your classroom?    

4. Do you think the existing syllabus is suitable for teaching 

English? 

   

5. Do the students participate in English debating, 

storytelling in English and other activities requiring 

speaking English?  

   

6. Are your students interested to speak English with you 

outside the class? 

   

7. Do you use CLT in your classroom?    

8. Are your students more interested in learning 

grammatical rules than speaking English? 

   

9. Are the students interested in watching English Program 

including English Movies? 

   

10.  Do your students want you to use Bangla in the English 

class? 
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Appendix- 2: 

 

 Questionnaire used for interviewing the students 

 

Question Sometimes Yes No  

 

1.Do you regularly speak in English? 

   

 2. Does your teacher deliver his\her 

lecture in English? 

   

3. Do you interact with your  teachers  

in English? 

   

4. Can you follow the English lecture of  

your teacher 

   

5. Does your teacher give lecture?    

6. Do you feel proud to speak in 

English? 

   

7.  Dou you think speaking English is 

essential now a days? 

   

 

8.  Can you follow English Movies? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Do you feel nervous to speak in 

English?? 

 

 

 

 

 

 

10.  Do you think speaking English is 

essential in workplace? 
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KÜRESEL PAZARDA POSTMODERNİZMLE DEĞİŞEN PAZARLAMA İLETİŞİMİ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME  

AN INVESTIGATION ON MARKETING COMMUNICATION WITH 

POSTMODERNISM IN THE GLOBAL MARKET 

 

Mehmet TATOĞLU 

Öğr. Gör. Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, mehmettatoglu@hotmail.com   

 

ÖZET 

Günümüzde küresel pazarlar dünyadaki tüm girişimcilere birçok fırsatlar sunmaktadır. 

Küresel pazarlarda başarılı olmak için ülke dışındaki ihtiyaçlar belirlenmeli, müşteri bulmalı 

ve buna ilişkin ürün üretilmelidir. Ülke sınırları dışında üretmek, pazarın içinde olmak, 

hammadde temini, ulaşım, gümrük, tüketiciye yakınlık, tedarik zincirini etkin kontrol ve 

maliyet gibi avantajları sağlamaktadır. Dolayısıyla küresel yatırımlar şirketlere dış pazarlarda 

güçlü ve kalıcı marka oluşturma imkanı sunmaktadır. Küresel pazarlarda faaliyet göstermek 

şirketlerin iç pazar risklerini azaltacak, iç piyasada talebin düşmesi veya rakiplerinin 

üstünlükleri nedeniyle meydana gelecek sorunlardan daha az etkilenecektir. Küresel pazarda 

müşteri ile en iyi iletişimi sağlayan işletmeler başarılı olmaktadır bu nedenle pazarlama 

iletişimi konusu tüm şirketlerin üzerinde titizlikle durduğu bir çalışma alanıdır.  

 

Bu çalışmanın amacı küreselleşme ile birlikte değişen ve gelişen pazarlama iletişimi 

anlayışının önemini ortaya çıkarmak ve teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni fikirleri 

ilave etmektir. Bu amaca yönelik olarak literatürdeki bulgular gözden geçirilmiş ve çalışmada 

doküman inceleme yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ise, küresel pazar yıllar 

itibarıyla farklılaşmış müşteri istek ve arzuları değişmiştir. Gelişen teknolojik imkanlar 

sayesinde kitlelere ulaşmak kolaylaşmıştır. Küresel markaların artan rekabet ortamına uygun 

olarak farklı stratejilerle rakiplerine karşı üstünlük kurma çabası içine girdiği görülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Küresel Pazar, Postmodernizm, İletişim 

 

ABSTRACT 

Today, global markets offer many opportunities to all entrepreneurs in the world. In order to 

be successful in global markets, needs outside the country should be identified, customers 

should be found and related products should be produced. Producing outside the borders of 

the country, being in the market, supplying raw materials, transportation, customs, proximity 

to consumers, effective control of the supply chain and provides advantages such as cost. 

Therefore, global investments allow companies to create strong and permanent brands in 

foreign markets. Operating in global markets will reduce the internal market risks of 

companies and will be less affected by the problems that will occur due to the decrease in 

demand in the domestic market or the superiority of competitors. The companies that provide 

the best communication with the customer in the global market are successful, so the subject 

of marketing communication is a field of study where all companies are meticulously focused. 

The aim of this study is to reveal the importance of changing and developing marketing 

communication understanding with globalization and to add new ideas emerging with 

technological developments. For this purpose, the findings in the literature were reviewed and 

document analysis method was applied in the study.  

 

Findings, on the other hand, differentiated customer requests and desires have changed in the 

global market over the years. It has become easier to reach the masses thanks to developing 
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technological opportunities. Global brands are in an effort to establish superiority over their 

competitors with different strategies in line with the increasing competitive environment. 

 

Keywords: Global Market, Postmodernism, Communication 

 

I. GİRİŞ 

Küreselleşme ekonomik ve kültürel değişimler ile iletişim teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı 

ülke sınırlarının önemini yitirdiği siyaset, hukuk ve ekonomi alanlarında tüm ülkelerin 

birbirine bağımlı hale geldiği bir süreci ifade etmektedir. Günümüzde şirketler artan rekabet 

ve iletişim teknolojilerinde hızlı gelişmelerin yaşandığı küresel bir pazarda faaliyet 

göstermektedir. Yaşanan gelişmelere uyum sağlayamayan firmaların pazarda tutunmaları güç 

hale gelmiştir. Bu gelişmeler içerisinde en önemlisi ise küreselleşme faaliyetleridir. 

Küreselleşme, işletmeler açısından birçok fırsat ve tehdidi beraberinde getirmektedir. Bu 

fırsat ve tehditlerin en iyi şekilde değerlendirip yönetilmesi markaların başarısında önemli 

olmaktadır.  

 

Küresel bir dünyada, işletmelerin ulusal sınırlar içerisinde kalarak büyümeleri sınırlı 

olmaktadır. Küresel faaliyetlerde bulunmak işletmelere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Ülke 

sınırları dışında üretmek, pazarın içinde olmak, hammadde temini, ulaşım, gümrük, tüketiciye 

yakınlık, tedarik zincirini etkin kontrol ve maliyet gibi avantajları sağlamaktadır. Dolayısıyla 

küresel yatırımlar şirketlere dış pazarlarda güçlü ve kalıcı marka oluşturma imkanı 

sunmaktadır. Küresel pazarlarda faaliyet göstermek şirketlerin iç pazar risklerini azaltacaktır. 

Şirketler iç piyasada talebin düşmesi veya rakiplerinin üstünlükleri nedeniyle meydana 

gelecek sorunlardan daha az etkilenecektir. 

 

İç piyasanın dışına çıkmak dünyadaki rekabet ortamıyla tanışmak şirketi ve ürünlerini daha 

güçlü hale getirebilir ayrıca dış pazardaki başarı iç piyasadaki başarıya katkı sunabilir. Bu 

manada rekabet kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayan en önemli unsurlardan 

birisidir. Dış pazarlara açılmak şirketin pazarlama ve satış kültürünü geliştirir ve gelecekteki 

piyasa koşullarına hazırlanmasında yardımcı olabilir (Kozlu, 2013, s.10-11). 

 

Kültürler arasındaki farklılıklar küresel ticareti etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. 

Küresel ticarette her ülkenin örf ve adetleri, insanların tutum ve davranışları, etnik yapı, dini 

inançlar, aile yaşantıları, değerleri ve standartları önemli yere sahiptir. Küresel pazarlamada 

ilk adım uluslararası alandaki fırsatların ortaya çıkarılmasıdır. Şirket yönetimi pazar 

araştırması sonuçlarına göre uluslararası alana sınırlı bir kapasite ile girmeye karar verir, bu 

sınırlı çabalardan elde edilen sonuçlara göre faaliyetlerinin artırılmasına karar verilir. Küresel 

pazarlar 1990’lı yıllardan günümüze kadar birçok aşamadan geçerek bugünkü halini almıştır. 

Bu aşamalarda savaş ve kıtlık yılları haricinde pazarda devamlı bir gelişme olduğu 

görülmektedir (Demirci ve Aydemir, 2008, s.30-31).  

 

Bu araştırmanın amacı küresel pazarda değişen ve gelişen pazarlama iletişimi anlayışının 

önemini ortaya çıkarmak ve teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni fikirleri alana ilave 

etmektir. 

 

Litetatürde konu ile ilgili geçmişte sınırlı çalışmalar bulunmaktadır. Pazarlama iletişimi 

kavramı teknolojiye paralel olarak değişen kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesiyle sürekli 

güncellenen bir çalışma alanıdır. Bu nedenle bu türlü yeni çalışmalarla alanın 

zenginleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu çalışmanın alana katkısı ise markaların 
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pazarlama iletişiminde müşterinin inanç ve tutumlarını etkileme adına kullandığı sponsorluk, 

sosyal medya kullanımı ve sosyal sorumluk gibi unsurların katkısını belirlemeye çalışmaktır. 

 

Bu çalışma giriş kısmında küreselleşme, ikinci bölümde küresel pazarlama anlayışının 

gelişme aşamaları ile geçmişten günümüze küresel pazarın tarihi geçmişi üçüncü bölümde ise 

postmodernizmle değişen pazarlama iletişimi ve sonuç kısmından oluşmaktadır. 

 

II.KÜRESEL PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ GELİŞME AŞAMALARI 

Küresel pazar 20. yüzyılda ortaya çıkan ekonomik, sosyal, kültürel değişimler ile teknolojinin 

hızla yaygınlaştığı ülke sınırlarının ortadan kalktığı tüm ülkelerin birbirine bağımlı hale 

geldiği bir ortamı ifade etmektedir (Odyakmaz ve Acar, 2008, s.77). Küresel pazar çeşitli 

aşamalardan oluşmaktadır. Kocabaş ise Robertson’un ifadesiyle küresel pazarın gelişimini beş 

dönemle açıklamaktadır bu dönemler oluşum, başlangıç, yükseliş, hegemonya için mücadele 

ve belirsizlik aşamaları olarak ifade edilmektedir. 

 

Oluşum aşaması 1400-1750 arasındaki dönem ulus devletlerin doğuşuyla ortaçağın ulus ötesi 

sisteminin çöküşünden, katolik kilisesinin etkinlik alanının büyümesinden, bireyin insanlığa 

ilişkin fikirlerin ön plana çıkarılmasından modern coğrafyanın ve miladi takvimin 

yayılmasından söz edilmektedir. Başlangıç aşaması 1750-1875 arası dönemi kapsamaktadır, 

üniter devlet düşüncesi ön planda olup küresel ilişkilerin netleşmesi iletişime ilişkin yasal 

düzenlemeler ile sözleşmelerin artmasından bahsedilmektedir. Yükseliş aşaması 1875-1925 

yılları arasında olmuştur bu dönemde modernlik sorunu ilk kez gündeme alınmıştır. Avrupa’ 

lı olmayan birkaç toplumun uluslararası topluma kabulü ile küresel iletişim biçimlerinin artışı 

bu dönemin gelişmeleri olarak söylenebilir. Hegemonya için mücadele aşamasında 1920-1960 

arası dönem Birleşmiş Milletlerin kurulması, soğuk savaşın başlaması, ulusal bağımsızlık 

ilkesinin kabulü, atom bombasının atılması gibi gelişmeler yaşanmıştır. Belirsizlik aşaması 

1960-1990 arasındaki dönemde siyasi belirsizlikler ortaya çıkmıştır soğuk savaşın bitmesi tek 

kutuplu dünya döneminin başlaması, nükleer silahların artması, insan hakları ihlalleri, küresel 

medyanın gelişmesinden söz edilebilir (Kocabaş, 2005, s.25-26). 

 

Sonuç olarak Robertson küresel pazarın oluşum aşamasında katolik kilisesinin ekonomik 

hayata müdahalesini ifade etmektedir. Birleşmiş milletlerin kurulması, atom bombasının 

atılması, nükleer silahların artması, medyanın gelişmesi ve insan hakları ihlalleri küresel 

pazarı etkilemiştir. Bu beş dönemde gerçekleşen olaylar küresel pazarın bu günkü alt yapısını 

oluşturmaktadır. 

 

Bayar (2008) ise; küresel pazarın üç evreden geçerek günümüzdeki şeklini aldığı ifade ederek 

19. yüzyılın sonlarından 1914’ lere kadar olan dönem, 1914’ lerden 1945-50’ lere kadar olan 

dönem ve 1945-50 sonrası dönemdir. İlk dönemde yani 19. Yüzyılın sonlarından 1914’ lere 

kadar geçen dönemde küreselleşmenin iktisadi manada iyi bir durumda olduğu söylenebilir. 

1914’ lerden 1945-50’ lere kadar olan dönemde ise süreç tam tersine dönmüştür, I. dünya 

savaşı ile başlayan büyük buhran ile devam eden ve II. dünya savaşının bitmesi ile sona eren 

bu dönemde küreselleşmenin tüm dinamikleri zarar görmüş milliyetçilik ve korumacılık bu 

dönemde önem kazanmıştır. 1945-50 sonrası dönemde ise küreselleşme mesafe alarak küresel 

üretim ve satış büyük bir değişim göstermiştir (Bayar, 2008, s.26-27).   

 

Bayar’ ın ifade ettiği 1914-1945 arasında yaşanan savaş ve ekonomik sorunlar küresel pazara 

ait ortak değerlere zarar vermiş insanlarda yerli malı kullanmaya karşı hassasiyet başlamıştır. 

1950 sonrasında ise dünyada üretim yeniden hareketlenmiş ve küresel pazar yeniden 

büyümeye başlamıştır. 
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Özalp (2004) ise; küresel pazar çeşitli dönemlerden geçerek bu günkü duruma gelmiştir ve 

süreci dört dönemle açıklamıştır. Birinci dönem, 1500-1850 yılları arasındaki ticaret dönemi, 

ikinci dönem 1850-1914 yılları arasındaki sömürgecilik dönemi, üçüncü dönem ise 1914-

1945 yılları arasındaki ayrıcalıklar dönemi, 1945’ den günümüze kadar geçen süre ise 

uluslararası dönem olarak ifade edilmektedir. 

 

Ticaret dönemi: 1500’ den 1850’ ye kadar Avrupa da sanayi devriminin ortaya çıkışına kadar 

sürmüştür. Riskli bir dönemde sınırlı ticari faaliyetler olmuş ve işletmeler ülke sınırları 

dışında ticaret yaparak karlarını artırmaya başlamışlardır. XVII. ve XVIII. yüzyılda Fransız, 

Hollandalı ve İngiliz işletmeleri kıymetli metallerin, ipeklerin ticaretini yapmaktadır. 

 

Sömürgecilik dönemi: Sanayi devriminden I. dünya savaşının başlangıcına kadar sürmüştür. 

Bu dönemde sanayi devrimiyle birlikte büyük işletmeler kurulmuş ve işletmelerin faaliyet 

alanları farklılaşmıştır. Afrika’ da madencilik alanında Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’da 

tarım alanında yatırımlar yapılmıştır. 

 

Ayrıcalıklar dönemi:1914-1945 yani I. dünya savaşının başlangıcından bitişine kadar geçen 

süreyi kapsamaktadır. Savaş sonrası uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasıyla 

uluslararası işletmeler artış göstermeye başlamıştır. Sömürgecilik döneminden sonra otomobil 

sektöründe dış ülkelere yapılan yatırımlar artmıştır. General motor Almanya, İngiltere ve 

Fransa'da üretim işletmeleri kurmuştur. ABD işletmeleri ise 1914 yılında ülke dışına çıkmış 

Coca Cola, Singer ve Woolworth gibi işletmeler faaliyetlerine başlamıştır.  

 

Uluslararası dönem: 1945’ den günümüze kadar geçen dönemdir I. ve II. Dünya savaşı 

işletmelerin gelişimini etkilemiştir. 1945-1970 yılları arasında ise işletmeler yeni pazarlar 

aramaya başlamışlar ve bu yıllara küresel genişleme yılları adı verilmiştir. İletişim ve 

taşımacılık alanında meydana gelen gelişmeler uzak pazarlara girmeye imkan vermiş dünyaya 

açılmak kolaylaşmıştır özellikle ABD işletmeleri dünyadaki ucuz işgücü imkanlarını 

keşfederek maliyetleri düşürmek suretiyle büyük karlar elde etmişlerdir (Özalp, 2004, s.8-10). 

 

Sonuç olarak ifade edilen farklı tüm bu yorumlar küresel pazarın geçmişten günümüze olan 

tarihsel gelişimini anlatmaktadır. 1929 yılındaki dünya buhranı ve daha sonra meydana gelen 

II. Dünya savaşı büyümekte olan küresel pazara olumsuz etki yapmıştır. Bu dört dönemde 

ifade edilen bilgiler ışığında Hollanda ve İngiltere’nin deniz taşımacılığında söz sahibi 

olmaları ticarette o ülkelere avantaj sağlamıştır. Sömürgecilik döneminde ise güçlü ülkeler 

diğer ülke kaynaklarını talan etmiştir Fransa’nın Cezayir ve Fas’ ı yıllarca sömürmesi örnek 

verilebilir. 

 

Tüm bu gelişmeler sonucunda değişik şartlarda ve koşullarda yoluna devam eden küresel 

pazar günümüzde geçmiş ile mukayese edilemeyecek derecede gelişmiş ve değişikliğe 

uğramıştır. 1930 yılında Henry Ford ürettiği bütün arabaları ucuz olsun diye siyah renkte 

boyamakta modern tüketici yönlü farklılaştırılmamış pazarlama uygulamaktaydı. Sonradan 

piyasaya giren General motors değişik renklerde otomobiller üretince Ford tüketici yönlüyken 

üretici yönlü kalmıştır (Çağlar ve Kılıç, 2008, s.8). 

 

Sonuç olarak küresel bir pazarda yaşıyoruz, McDonalds restoranları, Sony dijital TV'leri, 

Lego oyuncakları, Swatch saatleri, Burberry trençkotları ve Caterpillar hafriyat ekipmanları 

pratikte dünyanın her yerinde bulunur. Küresel şirketlerin kilit pazarlarda sert rakipleri 

bulunmaktadır, örneğin, Amerikan otomotiv endüstrisi devleri General Motors ve Ford, 

Toyota, Hyundai ve diğer küresel Asya rakipleri ile Volkswagen gibi Avrupa şirketleri ile 
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ABD merkezli Intel, Güney Kore’deki Samsung ile rekabet etmektedir. Küresel cep telefonu 

pazarında, Nokia (Finlandiya), Ericsson (İsveç), Motorola (Amerika Birleşik Devletleri) ve 

Samsung anahtar oyunculardır. Whirlpool ve Electrolux'ten gelen aletler, Çin’in Haier Grubu 

ve Güney Kore’nin LG’si tarafından üretilen ve pazarlanan ürünlerle değerli perakende alanı 

için rekabet halindedir (Warren J. Keegan, Mark C. Green, s.26) Küresel pazarın geldiği 

durum bu şekilde özetlenebilir. 

 

III.POSTMODERNİZM İLE DEĞİŞEN PAZARLAMA İLETİŞİMİ 

Pazarlama iletişimi açısından postmodernizm şu şekilde tanımlanabilir, Postmodern yada 

endüstri sonrası dönem, teknolojide gelişmelerin olduğu ve üretimin sınırsız hale geldiği 

dönemdir. Beden gücü yerine beyin gücünün, bilgisayar teknolojisinin ve baskın piyasa 

kurallarının mutlak hakimiyetinin olduğu bir dönemi ifade etmektedir. Büro çalışanlarının 

sayısal ve kazanç olarak fabrika işçilerinin önündedir. iş alanlarının geliştiği bilgi üreten ve 

dağıtan bir dönemin adıdır. Postmodernizm, eleştirelliğine rağmen yeni modeller ortaya 

çıkarmaz ve mevcut olanı olduğu gibi kabullenir, uzlaşmacı bir tutum sergiler (Yeygel, s.199) 

 

Birinci dünya savaşı sonrasında bozulan ortamın tekrar kurulabileceğine inanan insanlar, 

ikinci dünya savaşının çıkmasıyla umutlarını kaybetmişlerdir. Postmodernizmin ortaya çıkışı 

konusunda endüstri devrimini başlangıç sayanlar bulunmaktadır. Postmodern pazarlamada 

ekonomi, sosyoloji, psikoloji, politik ve kültürel yaşamdan etkilenen bir çevrede 

bulunduğundan postmodern kültür pazarı değişikliğe uğratmış yapısını ve stratejisini 

değiştirmiştir.  

 

Bu çeşitlilikle birlikte markaların kaliteli üretim yapması ve belli sınıftaki insanlara hitap 

etmesi yanında taklit ve kopya markalarında piyasada bulunduğu görülmektedir. Postmodern 

kültürde küresel ve yerel mesajların iç içe sunulması kültürel anlamda yozlaşmaya neden 

olabilmektedir (Babacan ve Onat, 2002, s.13-17). 

 

Postmodern kültür anlayışı pazarlama çevresinden başlayarak birebir pazarlama kavramından 

marka yaratma stratejilerine kadar küresel anlamda değişikliklere sebep olmaktadır. 

Modernleşme kavramı son yıllarda yeni bir hayat tarzı ve sosyal örgütlenme biçimi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Postmodernizim yerelliği ve özgürleşmeyi ön plana çıkarmış 

pazarlamada fikir ve bakış açılarında köklü değişimlere neden olmuştur. 20. Yüzyılda 

meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler toplumun talep ve 

ihtiyaçlarını postmodern anlayışa göre yeniden dizayn etmektedir. Yönetim ve gelecek 

bilimcilerden Alvin Toffler insanlık tarihini üç safhada ele almaktadır. Bu üç dönem tarım, 

endüstri ve bilgiden oluşmaktadır. Modern öncesi dönem tarım toplumu olarakta 

isimlendirilir. Bu dönem toprağa bağlı üretimi ve köy sınırları içinde feodal yapıya ve 

geleneklere ait bir yaşamı ifade etmektedir. İkinci dönem endüstri dönemidir 15.yüzyılda 

değişik şekillerde kendini tanıtmaya başlamıştır. Tarımsal üretimden sanayileşmeye, 

şehirleşmeye, iletişim ve ulaşım araçlarının geliştiği bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Son 

dönem ise bilgi dönemidir, postmodern dönem olarakta isimlendirilir postmodern dönem 

modern ötesi hatta biraz daha ilerisi olarakta tarif edilebilir. Postmodern dönemde demokrasi 

ön koşuldur (Sönmez, Karataş, 2010, s.1-5). 

 

Kevin Robins’e göre; ekranlar vasıtasıyla yeni bir dünya düzeninin oluşumu 

gerçekleşmektedir. Küreselleşen kültürde insanlarla karşılaşmamız daha çok onların 

ekranlardaki imajlarıyla mümkün olmakta insanlar sanal bir ortama katılmakta gerçeklik 

yerini imaja terketmektedir. Postmodern kültürde insanlar taklit ile gerçeği birbirine 

karıştırmış kimliğin oluşumunda gerçekliğin rolü azalmıştır. İnsanlar maddi tatmini 
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aramaktan ziyade psikolojik veya simgesel bir tatmin aramaya doğru ilerlemektedir yani 

imajlar ve göstergelerle insan gerçek olmayan bir piyasanın içerisine girmiştir tüketilenler 

maddi varlıklardan öte onların simgeleri ve imajları olmaktadır (Özcan, 2007, s.269-271). 

 

Postmodern değişimlerin yaşandığı dünyada tüketime yüklenen anlamın çeşitlendiği ve 

tüketicilerin satın alma kararlarını değişen kültürün etkisiyle verdikleri görülmektedir. 

Postmodern çağın pazarlama çağı olduğunu ve pazarlama ile postmodernizm arasında bir 

yakınlığın olduğunu ileri sürenler bulunmaktadır. Günümüzde postmodern değişimler 

paralelinde tüketim olgusuna yüklenen anlamın değişmesi ve tüketicinin kendisini ifade 

etmesinde ürünlerin sembolik yönünün ortaya çıkması konunun önemini göstermektedir. 

Refah düzeyi yüksek bir toplum oluşturma çabasına dayanan modernist düşüncenin aksine 

postmodernist düşünce toplumsal çeşitlilik ve renkliliğin kaynağı olan farklılıklara ve 

zıtlıklara vurgu yapmaktadır. Postmodernite değişkenlik ve farklılığı kabul etmekte mümkün 

olmayan tüketim kalıplarını bir araya getirebilmektedir. Tüm bu yaklaşım ve görüşlere ilave 

olarak postmodern dünyada tüketicilerin seçimleri değişkenlik gösterdiğinden kitlesel 

olmayan üretim ve tüketim biçimlerine yönelmeler olmaktadır. Buna paralel öne çıkan olgular 

arasında kitlesel, bireysel ve birebir pazarlama en yaygın bilinenleri olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Tüketicilerinin üretim sürecine katılımını sağlayan işletmeler, kalite algısını artırarak müşteri 

sadakati sağlamak suretiyle rekabet avantajı elde edebilirler. Üreticilerin eskiye oranla daha 

fazla tüketici odaklı olmaları zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Müşteriyi pasif gören anlayış 

geçerliliğini kaybetmiştir (Azizağaoğlu ve Altunışık, 2012, s.35-38). 

 

IV.SONUÇ 

Sonuç olarak tüm bu bilgiler ışığında küresel pazar yıllar itibarıyla değişikliğe uğramış 

müşteri profili farklılaşmış istek ve öneriler değişmiştir. Gelişen teknolojik imkanlar uzakları 

yakın yapmış iletişim ve ulaştırma hizmetleri her sahada gelişmiştir. Küresel pazarın tarihi 

gelişimi ve markaların bu pazardaki yeri ve konumu yıllar itibarıyla değişikliğe uğramıştır. 

Küresel sermaye vasıtasıyla yerel ritüeller ile franchising ve joınt venture gibi farklı stratejiler 

kullanılarak satışların artırılması yoluna gidilmiştir. Postmodernizimle değişen pazarlama 

anlayışı ile şirketler, küresel rekabette kendileri avantaj sağlamanın yollarını aramış ve 

başarılı olmak için katma değeri yüksek ürünler üretme arayışına girmiştir. Dünyada 

ürettiğiniz ürünlerden daha fazla kar elde etmenin yolu marka kavramından geçmektedir 

çünkü marka fazladan para kazandıran bir olgudur. Günümüzde küresel markalar internet 

teknolojisi ve iletişim imkanları sayesinde kitlelere ulaşmakta ve dünyada birçok eve misafir 

olmaktadır.  

 

Küresel markalar iletişim stratejilerinde farklı ülkelerde değişik stratejiler belirlemekte ve 

insanları memnun etmenin yollarını aramaktadır. Her ülkenin kendine has yerel örf adet ve 

geleneklerine saygılı olmak pazarlama iletişiminin en önemli unsurlarındandır. Küresel 

rekabette avantaj sağlamanın ön koşulu ise marka kavramı ile sağlanan iletişimin kalitesine 

bağlıdır. 

 

Gelişen teknolojik imkanlar sayesinde müşteri ile iletişim kurmada kullanılan stratejilere ilave 

olarak sosyal medya kullanımı, sponsorluk faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ortaya 

çıkmıştır. Pazarlama psikoloji bilimi ile yakından ilgilidir insanların duygularına hitap eden 

markaların pazarda başarı şansı yüksektir. Bireyler öğrenme faaliyetleriyle inanç ve tutum 

kazanmaktadır. İnanç bireyin herhangi bir şey hakkında sahip olduğu tamamlayıcı bilgilerdir 

inançlar ürün ve marka imajı oluşturmakta ve insanlar inançlarıyla hareket etmektedir. Bu 
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yüzden pazarlama iletişimi üzerinde çalışanlar tüketicilerin inançlarıyla yakından 

ilgilenmektedir. Tüketiciler aynı zamanda din, politika, müzik, yemek, hazır giyim gibi her 

konuda farklı tutumlara sahiptir. Tutum bireyin çeşitli markalara, kişilere, fikre yönelik 

duyguları ve taraftarlığıdır. Özetle ifade edecek olursak inanç ve tutumların iletişimdeki bu 

etkisi sonucu markalar sosyal sorumluluk projelerine büyük önem vererek müşterinin 

duygularına hitap ederek satın alma tercihini etkilemeye çalışmaktadır ayrıca sosyal medya ve 

sponsorluk faaliyetleri ile kitle iletişimde bulunmaktadırlar.  

 

Pazarlama iletişimi teknolojiye paralel olarak sürekli gelişen bir çalışma alanıdır bu sahada 

başarılı olmak markanın imajına katkı yaparak karlılığını ve marka değerini artırmaktadır. 

Pazarlama iletişimi açısından yapılan çalışmaların büyük bir kısmı tüketicilerin satın alma 

kararını verirken içinde bulundukları zaman, satın alma yeri, satın alma koşulları, 

belirledikleri satın alma amaçları ve yaşadıkları duygusallık faktörlerinin belirlenmesine 

yöneliktir. 
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ТЭЗИС 

Искусство ручной холодной обработки художественных изделий из металла являлось 

одной из основных областей традиционной культуры этноса. В ней проявились 

наиболее субстанциональные характеристики художественно-образного видения мира, 

эстетических принципов, выразительности языка народного декоративно-прикладного 

искусства. Нетленность и ёмкость заключающейся в художественном металле научной 

информации (технико-технологические параметры ювелирных изделий, их 

конструкция и формально-морфологические признаки, орнаментальные знаки и 

символы) делают его фундаментальным источником в познании этапов формирования 

ювелирного искусства, тесно связанного с этнокультурной историей народа. В XVIII – 

начале XX в. значительное место в торевтике занимали женские ювелирные 

украшения, они составляли самый мощный пласт традиционной культуры и искусства 

подавляющего большинства, особенно тюркских народов Евразии, где их 

насыщенность в костюме была особенно высокой. Диахронный анализ позволяет 

увидеть в них тенденции трансформации этнической культуры. 

 

Ключевые слова: Ислам, Золотая Орда, Растительный Побег, Татарские Ювелирные 

Традиции, Чеканка, Тюрки 

 

Основу данного исследования представляет собой электронная база Архива отдела 

этнологии Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. Это экспедиционные, 

музейные и архивные материалы, включающие информацию по ювелирному искусству 

волго-уральских татар, накопленные в рамках сбора информации (1970–2000) и 

подготовки к изданию Историко-этнографического атласа татарского народа (Суслова, 

Мухамедова, 2000), которая была значительно дополнена новыми данными о 

ювелирном деле казанских татар, полученными в результате осуществления 

межрегионального исследовательского проекта «Ювелирные украшения тюркских 

народов Евразии: общее и особенное» (Грант РФФИ № 13-06-97056, 2013–2015). До 

настоящего времени сложнейшие вопросы технико-технологического процесса 

изготовления изделий и, в значительной мере, определяемой им орнаментации 

оставались фактически неисследованными. Фактологической базой явились коллекции 

украшений из фонда драгоценных металлов Национального музея Республики 

Татарстан. Перевод арабографических текстов впервые осуществлён литературоведом 

и каллиграфом Н.Ф. Исмагиловым в 2014 году. 

 

В ювелирном искусстве казанских татар, как и большинства тюркских народов 

Евразии, изготовление женских украшений занимает ключевое место. Национальное 

своеобразие татарского ювелирного дела обусловлено многовековыми традициями, где 

наибольшее развитие получили чеканка и филигрань. Методом чеканки 
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изготавливались браслеты, коранницы, поясные застёжки и, особенно, бляхи: 

преимущественно, в форме круга и прямоугольника со срезанными углами. Бляхи 

входили в состав ювелирных украшений в качестве подвесок (накосники чулпы, 

воротниковые застёжки яка чылбыры); нашивались на съёмные головные (накосники 

тезмә) и нагрудные (перевязь хәситә, нагрудник изү,) матерчатые украшения (Донина, 

2017).  

 

Татарские бляхи орнаментировались способом плоскорельефной чеканки способом 

насечки, получившей наибольшее распространение в татарской ювелирной традиции 

XVIII–XIX вв. Чеканка насечкой напоминает разметку в виде линий, обозначающую 

рисунок для последующего формирования рельефа. Исследователями она нередко 

ошибочно трактуется как гравировка, потому что визуально практически от неё не 

отличается. Исходной для таких блях являлась заготовка из листового металла, 

изготовленная ковкой или вальцеванием. Технология заключалась в следующем: на 

лицевую сторону заготовки наносился рисунок, который затем углублялся по 

контурным линиям чеканом с бойком в виде острого или слегка скруглённого клина. 

Изображение получалось живым и менее жёстким, нежели при гравировке, и 

представляло собой сплошные тонкие неоднородные линии, в которых заметен 

пунктирный ход переставляемого острия инструмента. Аналогичный метод известен с 

домонгольского периода татарской истории. Например, на булгарских серебряных 

пластинчатых браслетах встречаются изображения «львиных морд» (НМ РТ, № 10214-

63), выполненные не только резцом, как было принято считать, но и чеканом. 

Рассматриваемые украшения отличает общая стилистика, предопределяемая 

технологическими приёмами: плоский низкорельефный орнамент, сохраняющий 

чистую гладкую поверхность металлической пластины, – на фактурном фоне. Фон не 

опускался, а лишь зернился и тем самым слегка осаживался. Отсюда художественный 

эффект – мизерная высота рельефа, напрямую зависящая от плотности зернения, и 

линейно-графическое двухмерное решение, визуально близкое, но не идентичное 

гравировке. Для этой цели применялись так называемые зернильники – чеканы-

трубочки различного диаметра, оставляющие на металле след в виде полусферического 

бугорка. Плоский гладкий рельеф слегка оживлялся ямочной фактурой. 

 

М.Г. Крамаровский считает, что украшения с «орнаментом, оставленным резервом на 

фоне, заполненном маленькими кружками пуансона, широко распространились на 

просторах Евразии с монголами <…> отдельные особенности формы и декора были 

разработаны на два-три века раньше китайскими мастерами для знати империй Ляо и 

Цзинь, основанных кочевниками и владевших Северным Китаем» (Крамаровский, 

2002: 54). Приём заполнения фона мелкими кружочками соотносится с оформлением 

согдийского художественного металла VIII–XI вв. (Даркевич, 2010: 72). Подобный 

приём характерен для византийских серебряных чаш XII в. (Даркевич, 1975: 102, 180). 

Самые близкие аналоги находим в золотоордынских материалах (Фёдоров-Давыдов, 

1976: 174, 175). Чеканка насечкой прослеживается в торевтике казахов (Маргулан, 

1994: 198) и башкир (Шитова, 1995: 128–131). Для получения более высокого рельефа, 

как правило, бордюрного орнамента, татарские ювелиры применяли метод формования. 

В татарской традиции он имеет ряд особенностей: рельеф с изнаночной стороны 

опускался пунсоном – чеканом с фигурным бойком в форме модуля орнамента, вокруг 

которого нет прижимного поля. Таким образом, на лицевой стороне появлялся 

несложный орнамент в форме сердечек, листочков, раскрытых цветков из пяти-восьми 

лепестков.  
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Основой орнаментации чеканных изделий служил каллиграфический текст на основе 

арабской графики. Каллиграфические композиции выполнялись нетрадиционным 

ювелирным авторизированным почерком «насх» с элементами «сульс». Построение 

орнамента, независимо от формы подвесных или нашивных блях, придерживалось 

общих принципов. Текст размещался в центре и ограничивался узким ободком 

гладкого металла, повторяющим форму бляхи, который отделял арабографический 

текст от бордюра, усиливал звучание центра общей композиции и подчёркивал 

значимость его смыслового содержания. Это пространство делилось на регистры: 

горизонтальным росчерком, используя для этого форму написания спадающих 

элементов букв س (siin) и ى (jaa) арабского алфавита или узкими полосками чистого 

металла, идущими от ободка. Центральная композиция окружалась бордюром из 

растительного побега, волнообразное движение которого ограничивалось двумя 

гладкими ободками.  

 

На бляхах всегда сохранялась кромка гладкого металла. Являясь, по сути, 

технологической особенностью, она включалась в общий композиционный строй. 

Оставленные чистым металлом полосы подчёркивали форму изделия; усиливали 

контраст фактур; отделяли друг от друга орнаментированные части, одновременно 

выделяя их. Кроме того, в системе конструирования пространства на бляхах 

прослеживается характерный для татарского декоративно-прикладного искусства 

приём: вписанность одной формы в другую. Так, например, для шамаиля была 

характерна «обрамляющая композиция, основанная на сочетании самостоятельных по 

смыслу элементов» (Шамсутов, 2003: 33).  

 

Самыми востребованными у татар были круглые, чуть выпуклые бляхи величиной с 

серебряный рубль. При устойчивом композиционном каноне текст имел разное 

содержание, размещался на двух-трёх регистрах. Перевод, сделанный Н.Ф. 

Исмагиловым в 2014 году, выявил, что наибольшее распространение имели бляхи с 

текстом: «Аллах всё совершает. Это благородная, высокая печать» (НМ РТ, № 10198-

86, 10221-218, -247, -277, -281, -293). Прославление божественных имён является 

формообразующим фактором всей мусульманской культуры. Основным назначением 

коранического знака, введённого в структуру бытового предмета или украшения, было 

обозначить собой присутствие Аллаха. Кроме того, вера в магическую силу 

коранических слов отражала взгляды т. н. «народного ислама»: «поминание Имени 

Всевышнего помогало избавиться от различных бед и напастей» (Шамсутов, 2003: 15). 

Каллиграфические тексты наделяли предметы утилитарной охранительной функцией 

амулета. Слова Корана воспринимались верующими «за надёжную защиту от всего 

вредящего», их писали «на столовой посуде, <…> на серьгах, перстнях, браслетах, 

металлических зеркалах или особливых металлических дощечках, бляхах, на лоскутах 

бумаги и носили их как талисман» (Саблуков, 1884: 66). Например, посуда, украшенная 

каллиграфическими надписями, была широко распространена в Мавераннахре и 

Хорасане в IX–X вв., крупнейшими центрами её производства были Самарканд, Бинкат 

и Нишапур (Путешествие, 2016: 104, 109, 110).  

 

Довольно популярны у татар были бляхи разных форм с именами коранических 

персонажей: Йәмлиха, Мәслинә, Мәксәлминә, Зәнүш, Мәрнуш, Сазнүш, Кафататаййуш, 

Китмир (НМ РТ, № 10221-215, -217, -249, -279, -285, -297). Первые шесть имён – 

юноши, перешедшие в ислам во время правления царя Дакйануса, пастух, Китмир – 

собака. История о них повествуется в коранической легенде Аль К΄ахф («Пещера») 

(Коран, 1997: 312–315: 18:9–26). Их имена упоминаются в тюркоязычном письменном 
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памятнике XIV в. «Кыссас аль-Анбия» Н.Рабгузи, получившем широкое 

распространение среди татар в рукописном виде (Татарская, 2010: 5). Перевод текстов 

позволил выяснить, что имена «Людей пещеры» («Асхаб аль Кахф»), поскольку они 

считались покровителями девушек и женщин, преимущественно встречаются в 

орнаментации блях, крепившихся у основания косы.  

 

Широко распространены были и заказные бляхи, заметно отличающиеся качеством 

ювелирного мастерства. Они преподносились девушке в качестве подарка родителями 

или мужем, поэтому текст содержал светское адресное благопожелание, например, 

«Бибилотфия – обладательница красоты и лучших качеств госпожа» (НМ РТ, № 10221-

267); «Бибигайше – жене Мухаммада, да будет благословенной, счастливой» (НМ РТ, 

№ 10221-459). Также были популярны надписи: «Этот медальон для волос 

принадлежит Бибимахиджамал, жене Садыйка. Да будет ей благополучие. Амин» (НМ 

РТ, № 10221-214). Такая бляха чәч төбе, с именем владелицы, нашивалась на верхний 

конец накосника тәзме, и исполняла роль амулета. Под неё зашивались различные 

заклинания, большей частью приворотного характера, написанные на бумаге. Иногда 

чәч төбе принимало форму футлярчика, вроде тех, которые нашивались на перевязь 

хәситә для хранения молитвы. В них девушки держали памятные, большей частью 

любовные записки (Воробьёв, 1953: 294). Иногда такие бляхи инкрустировались 

особым образом: на гладкий ободок металла, окружающий каллиграфическую надпись, 

напаивались гнёзда с бирюзками, символизируя «райский сад». 

 

На круглых бляхах в центральной композиции текст чеканился в середине трёхчастной 

композиции, а в верхней и нижней полусферах – птица с раскрытыми крыльями. 

Заметим, что зооморфный орнамент в татарском декоративно-прикладном искусстве 

занимает довольно скромное место, однако мотив птицы встречается во всех его видах 

(Валеев, 2002: 85, рис. 107, 1–16). Известно, что в тюркской традиции особо почиталась 

птица – мифическая Умай, гнездящаяся в воздухе и наделяющая людей счастьем. Как 

древние, так и современные тюркские народы небожительницу Умай, которая 

спускается с неба, считали защитницей людей, охраняющей их вместе с детьми 

(Король, 2008: 142). Не случайно «птица с раскрытыми крыльями» служила резным 

украшением подкарнизных плоскостей наличников окон – над верхней рамой окна. 

Причину известный этнограф Н.И. Воробьёв объясняет влиянием ислама: из-за 

высоких заборов были видны только фронтон и верхние части окон, которые 

орнаментировались наиболее тщательно (Воробьёв, 1953: 147, 173).  

 

По группе признаков мотив птицы на татарских бляхах можно связать с орнаментикой 

позднеордынского серебра. Согласно исследованиям М.Г. Крамаровского, ведущими 

элементами, характерными для растительного орнамента «Крымско-малоазийской» и 

«Средневолжской» родственных групп серебра выступают полупальметта, состоящая 

из узкого подтреугольного листа, рассечённого одним или двумя врезами, и 

спиралевидный побег, связанные с восточной орнаментикой (Крамаровский, 2000: 183). 

Г.Н. Бочаров определяет этот мотив как «крылатая пальметта» (Бочаров, 1984: 128, 

118). 

 

Как отмечалось, центральная каллиграфическая композиция на чеканных бляхах 

украшалась бордюром из однотипного геометризированного растительного побега типа 

пальметты. Его первичные формы встречаются на античных образцах (виноградная 

лоза). Особое развитие мотив получил в исламском искусстве: в монументальных 

памятниках и на предметах прикладного искусства (Веймарн, 2002: илл. 138; 
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Путешествие, 2016: 60–61, 110), в архитектурном убранстве зданий Средней Азии 

(Денике, 1939; Ремпель, 1978: рис. 56), на среднеазиатском серебре VIII–XIII вв. 

(Даркевич, 2010: 76); в оформлении первого разворота рукописных книг – унвана 

(Вагапова, 2015: 18). Растительные мотивы закрепляются в культуре ислама как 

метафоры рая (Шамсутов, 2003: 25) и наряду с графическим воплощением Слова 

(Шукуров, 1999: 46), становятся доминантой собственно художественной практики. 

Как известно, в Коране правоверные уподобляются крепкому побегу, стеблю (Коран, 

1997: 534). Кроме того, наличие растительного мотива служило олицетворением 

метафорического образа «Райского сада», связанного с определённым эстетико-

религиозным мировоззрением и нашедшего проявление во всех областях 

мусульманского искусства.  

 

Комплекс «технология-орнамент» (плоскорельефная чеканка насечкой на зерневом 

фоне, каллиграфический орнамент, растительный побег), получивший развитие в 

татарской ремесленной традиции чеканки, сложился на основе совокупности 

технических приёмов и эстетических предпочтений, характерных для совершенно 

особой золотоордынской синкретической культуры, возникшей на основе смешения 

кочевнических и оседлых черт, вобравшей и переработавшей для себя культурные 

достижения разных народов. Рассматриваемый комплекс обнаруживает устойчивые 

связи с серией золотоордынского серебра, образующей целостную группу вещей, 

связанных между собой признаками материала, техники, декора и стиля при известном 

разнообразии форм (Сокровища, 2000: кат. 12, 13, 14, 21, 41, 43, 44, 45, 54, 56, 70). 

Данные изделия были изготовлены на заказ или для свободной продажи торевтами, 

обслуживающими городские рынки, и ориентированы на вкусы заказчика, живущего, 

прежде всего, в исламских кварталах золотоордынских городов. Согласно 

классификации М.Г. Крамаровского они относятся к концу XIII – началу XIV веков и 

отражают характер новой для Дешт-и-Кыпчак городской культуры (Крамаровский, 

2000: 73, 145).  В силу обстоятельств, чеканные бляхи – изделия татарского ювелирного 

искусства, мы сравниваем с золотоордынской посудой (чаши, ковши, кубки), которые 

орнаментированы бордюром из растительного побега с условными листьями на 

зерневом фоне. Стилистика мотива на изделиях заметно отличается, что говорит об их 

производстве в разных ювелирных центрах. Однако, технологические особенности 

чеканки, являющиеся общим знаменателем, объединяют их в рамки стиля 

золотоордынского серебра, в котором нет «ни арабского орнамента, характерного для 

исламских бронз XII–XIII в., ни стилизации на грани арабеска, присущей декору 

серебряных чаш Ближнего Востока и Византии этого же времени. В Китае сходная 

трактовка растительного орнамента получает распространение с VII–VIII вв., а в 

познетанское время находит продолжение в искусстве кочевых народов, живущих 

севернее великой китайской стены» (Крамаровский, 2000: 177). Особую эстетику в 

руках тюрко-монгольских торевтов получил изысканный стиль, в котором сочетаются 

растительный орнамент и каллиграфия, созданный мастерами Масула (Веймарн, 1968). 

Заимствование образов, выработанных профессиональным искусством высоких 

цивилизаций, а также их переосмысление и трактовка в соответствии с особенностями 

своего мировоззрения, художественно-пространственного восприятия и технологии 

исполнения, рассматриваются исследователями как проявление общей закономерности 

развития искусства кочевников (Вайнштейн, Кореняко, 1988: 49). 

 

Джучиев Улус, являясь монгольским лишь по происхождению правящей династии, с 

самого начала своего существования складывался, был и оставался тюркским 

государством по основному его населению (Усманов, 2000: 33). Понять эстетику и 
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механизм формирования декоративно-орнаментального стиля золотоордынского 

художественного металла невозможно без учёта раннесредневекового евразийского 

стиля, получившего название «степного орнаментализма» (Фёдоров-Давыдов, 1976: 

61). Декоративный стиль, достигший своего расцвета к концу I тыс. н.э. – это 

художественное явление определенной исторической эпохи. Суть его состоит в 

использовании в качестве основного средства выразительности растительной 

орнаментации, имеющей тенденцию к геометризации, и подчинении ей других видов 

декора. Как известно, с VIII века фиксируется массовое использование во всей Великой 

Степи и за ее пределами орнаментированных изделий, где преобладающим становится 

растительный декор. Традиционное мировоззрение тюрков было основой популярности 

растительного кода декоративного искусства, принятого тюркскими племенами в 

качестве идеального зрительного выражения некоторых мировоззренческих взглядов и 

элементов устной мифологической и эпической традиции (Король, 2008: 10, 13; 

Фёдоров-Давыдов, 1976).  

 

Понимание эстетики памятников материальной татарской традиционной культуры, 

выявление скрытого смысла их содержания не может существовать и вне контекста 

принципов мусульманского искусства. Так, в практике исламского искусства понятие 

пластичности всегда было связано не с моделированием объёма, предполагающим 

трёхмерные характеристики, а с художественным преобразованием плоскости 

(Стародуб, 2010: 25). Присущее мусульманскому видению условное понимание 

пространства в пластическом искусстве проявляется в двухмерной трактовкке форм. 

Поэтому наибольшее распространение у татар получили плоскорельефная чеканка 

способом насечки. Заметим, что в городах Поволжья (Ярославле, Нижнем Новгороде, 

Костроме) основное место занимала рельефная чеканка (Постникова-Лосева, 1981: 48). 

Важной характеристикой красоты в исламском понимании является функциональность 

вещи, важный принцип исламской эстетики – её целесообразность (Стародуб, 2010: 19). 

Этим можно объяснить лаконичность форм и аскетизм орнаментации татарских 

чеканных украшений. 

 

Итак, материалы исследования показали, что у казанских татар в XVIII–XIX вв. 

большое распространение получила чеканка насечкой. Её технико-технологические 

параметры устойчивы, что говорит о стабильности национальной традиции. Методом 

чеканки изготавливались, преимущественно, бляхи, входившие в комплекс украшений 

татарского традиционного женского костюма. В композиционном построении 

прослеживается определённый принцип: в центре на двух-трёх регистрах чеканился 

каллиграфический текст, который окружался бордюром из однотипного 

геометризированного растительного побега типа пальметты. Рассматриваемый 

комплекс «технология-орнамент» сложился на основе совокупности технических 

приёмов и эстетических предпочтений, характерных для совершенно особой 

золотоордынской синкретической культуры, возникшей на основе смешения 

кочевнических и оседлых черт. Конструирование знаково-образной системы 

орнаментации, наделённой срытым смыслом, выбор мотивов и использование 

технологических приёмов их трактовки, формировались в контексте принципов 

мусульманского искусства. 
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АННОТАЦИЯ 

Ученые отмечают, что в мире насчитывается более 12 тысяч средств языкового 

общения. Естественно, в такой ситуации контакт языков неминуем, что в конечном 

результате порождает двуязычие и многоязычие. Данные переписи 1989 г. показали, 

что число реально функционирующих этнических языков достигло 162, из них 127 — 

компактные языки, 35 — дисперсные языки национальных групп типа современных 

болгар, венгров, корейцев, немцев, персов, поляков, турок, уйгуров, финнов, живущих 

на территории России и стран СНГ. Эти данные еще раз подтверждают мысль о 

возможности широкого распространения двуязычия и многоязычия как естественного 

фактора развития общества. 

 

Ключевые слова: Двуязычие, Многоязычие, Языковой Контакт, Типы Двуязычия. 

 

Введение 

В настоящее время большую актуальность приобрели вопросы национальных 

отношений и двуязычия. В свете сказанного становится понятным то большое вни-

мание и интерес, которые уделяются в последнее время исследованию проблемы 

двуязычия представителями различных областей науки: философии, социологии, 

психолингвистики, языкознания и др. 

 

Двуязычие — явление сложное, многоаспектное. Оно выдвигает множество 

«теоретически спорных, политически острых, практически важных» проблем. В 

последние годы на страницах печати активно дискутировался вопрос о необходимости 

двуязычия. Это было связано с ростом национального самосознания и с резким 

усилением интереса и внимания к национальным языкам, в частности к татарскому 

языку.  

 

Двуязычие: сущность явления 

Некоторые исследователи считают, что национально-русское двуязычие является 

одним из основных причин утраты национальной самобытности, вытеснения нацио-

нальных языков из многих сфер общественно-политической и экономической жизни. 

Двуязычие, по их мнению, ведет к ассимиляции наций и народностей, отрывает от 

национальной культуры, истории и традиций. В ходе дискуссий было указано и на 

такие теневые стороны двуязычия, как, например, отрицательные последствия 

двуязычия для индивидуальности. Сторонники этой точки зрения утверждают, что 

овладение вторым языком в детском возрасте является психологической проблемой, с 

которой не все дети могут успешно справиться. Двуязычие, по мнению некоторых 

специалистов, замедляет развитие детей и препятствует овладению родным языком. 

Недостаточное развитие родного языка — это не единственная опасность, которая 
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угрожает индивидууму в условиях двуязычия. Языковая неполноценность может 

дополниться недостаточным культурным развитием и раздвоением личности. При 

этом, как пишет М.М. Михайлов, эти специалисты опираются на механистическую 

теорию ассоциаций Эпштейна, который в своей работе «Мышление и многоязычие» 

(1915 г.) высказал мнение, что языки склонны в сознании человека запрещать друг 

друга. Эпштейн сделал вывод, что двуязычие (многоязычие) — социальное зло, т.к. 

тормозит мышление. Существует и другая точка зрения. Она базируется на мате-

риалистической теории ассоциаций, созданной И.П. Павловым и его учениками, 

которые опровергали выводы Эпштейна. М.М. Михайлов считает, что 

психофизиологическая сущность двуязычия (многоязычия) может быть понята не на 

основе теории столкновения изолированных ассоциаций, а на основе павловской 

теории пластичности нервной системы человека. Автор пишет: «Системный характер 

речевой деятельности на разных языках обеспечивает свободный подбор нужных слов 

и грамматических конструкций, не вызывая ассоциативного торможения. Овладев 

вторым, третьим и т.д. языком, мы ни в коей мере не ущемляли свое мышление. На-

оборот, возрастают его гибкость, пластичность, совершенствуется способность к 

решению абстрактно-логических задач. Изучение национальных языков стимулирует и 

овладение родной речью, делает ее более свободной и современной» (Михайлов, 1989: 

72). 

 

На  отрицательные последствия национально русского двуязычия для языков малых 

народов указывает известный социолингвист М.В. Дъячков. Утрату этнических родных 

языков ученый прямым образом связывает с национально-русским двуязычием. По его 

мнению, «ограничения, накладываемые на функционирование местного языка, а в 

случае малых народов и полный отказ от родного языка, не могут не привести (и 

приводит) к ущемлению интересов, а зачастую и к полному разрушению «больших 

групп» (этникосов). Иными словами, эти процессы приводят к частичной или полной 

ассимиляции этникоса...» (Дъячков, 1989: 42). Автор считает, что концепция 

одностороннего национально-русского двуязычия привела также к отрицательной 

оценке понятия «двуязычие» на уровне обыденного сознания, особенно в 

национальных регионах. 

 

На наш взгляд, данная точка зрения является не совсем верной, т.к. языковая ситуация 

в различных регионах мира свидетельствует, что двуязычие не всегда приводит к 

фатальной ассимиляции одних языков другими. Переход на русский язык 

представителей коренных народов — это большей частью не непосредственный 

результат двуязычия, а явление социального порядка. «Таким образом, по-прежнему 

актуальным остается и экстенсивное, и главным образом, интенсивное развитие 

национально-русского двуязычия.  И можно быть уверенным в том, что в XXI в. будет 

достигнуто совершенное гармоническое развитие национально-русского двуязычия  в 

РС(Я)» (Слепцов, 1999: 12). 

 

Социолингвисты отмечают, что в настоящее время резко упали показатели прироста 

свободно владеющих русским языков в качестве второго. В связи с этим некоторые 

исследователи выступают за так называемое функциональное двуязычие на уровне 

обыденного общения, за необязательность хорошего владения русским языком. По их 

мнению, формирование функционального национально-русского двуязычия будет 

способствовать развитию потенциальных возможностей родных языков, всех их 

функций. Нельзя полностью согласиться с подобной ориентацией на национально-

русское двуязычие. Скорее всего этот путь неверен и бесперспективен. Во многих 
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странах мира население двуязычно, и это считается нормальным явлением, а в 

условиях овладения литературными языками — признаком интеллектуально развитого 

цивилизованного социума. 

 

Таким образом, двуязычие на современном этапе является необходимым условием 

социальной жизни многонационального общества многонациональной страны, в 

частности и многонациональной республики Татарстан, поскольку обеспечивает связи 

между национальными районами, включая сюда обмен опытом, материальными и 

культурными ценностями, облегчает общение между людьми разных национальностей 

в процессе их совместной деятельности. Двуязычие на базе одного языка 

межнационального общения в основном устраняет затруднения в налаживании 

контактов между представителями разноязычных народов. 

 

Думается, что отрицание роли двуязычия в жизни общества связано с ненаучным 

подходом к национальному вопросу, непониманием диалектики национально-языковых 

отношений. Развитие и распространение двуязычия и рост роли национальных языков 

как в жизни народов России в целом, так и в жизни многонациональной Республики 

Татарстан, должны быть одновременно прогрессивно протекающими процессами. 

Другими словами, процесс развития национальных языков и процесс развития 

двуязычия должны практически не отрицать друг друга, а взаимно дополнять. 

 

Несмотря на важность двуязычия в жизни многонационального общества, в литературе, 

посвященной его изучению, до сих пор отсутствует развернутое, общепринятое 

определение, которое раскрывало бы существенные особенности содержания 

двуязычия. Главной причиной этого, по-видимому, является многоаспектность данного 

понятия, которое употребляется в разной литературе с различным смыслом. А также 

заметна недооценка некоторыми исследователями действительной роли двуязычия в 

процессе познания и практике. В определении данного понятия нет должного единства, 

хотя в последнее время и намечается тенденция к более полному его осмыслению. В 

связи с этим представляется необходимым рассмотреть ряд трактовок понятия 

«двуязычие». 

 

Например, О.С. Ахманова двуязычие определяет как «одинаково совершенное; 

владение двумя языками» (Ахманова, 1966: 125). 

 

По мнению В.А. Аврорина двуязычие возникает только тогда, когда языки способны 

более или менее полномерно заменить друг друга, что «возможно лишь при условии 

отсутствия разницы в степени владения и активного пользования обоими языками 

(Аврорин, 1975: 139-140). Правда, автор считает нужным оговориться, что обычно 

чередование двух языков в одной сфере обычно практически не наблюдается, чаще 

всего эти сферы так или иначе распределяются между ними. Однако оба языка по 

уровню владения ими со стороны говорящих, способны играть в данном коллективе 

одинаковую роль. 

 

Итак, В.А. Аврорин под подлинным двуязычием понимает примерно одинаково 

свободное владение двумя и более языками. Ю.Д. Дешериев также считает, что 

«двуязычие, как это возникает из самого термина, предполагает знание в совершенстве 

как исконного, родного, так и второго языка». 
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В.А. Аврорин также признает, что степень совершенства редко бывает абсолютно 

одинаковой. Он пишет: «... во всяком случае, это должна быть не любая степень 

владения, начиная от самой примитивной, а именно степень совершенства владения 

языком» (Аврорин, 1975). 

 

Э.М. Ахунзянов истинным считает «такое двуязычие, которое предполагает равную 

или приближающуюся к равной степень владения и употребления как в речи, так и в 

мыслительном процессе двух языков, регулярно взаимодействующих друг с другом в 

важнейших сферах общественной деятельности» (Ахунзянов, 1978: 36). 

 

Как видно из вышесказанного, имеются разные определения двуязычия. Однако 

принципиально все имеющиеся подходы едины, так как они в конечном итоге 

основаны на том, что основным критерием определения служит степень владения 

языками. Важно добавить при этом, что данные определения понятия «двуязычие» в 

какой-то мере раскрывают действительное содержание данного понятия. 

 

Некоторые исследователи под двуязычием понимают владение только двумя 

генетически неродственными языками. Так, например, М.М. Михайлов пишет: 

«...двуязычие — это владение двумя генетически разными средствами общения. При 

этом важно заметить, что двуязычие не обязательно предполагает владение двумя 

литературными языками, оно может быть сведено к владению двумя диалектами, если 

они относятся к двум разным национальным языкам или, для более ранних эпох, если 

они выходят к разным источникам» (Михайлов,  1969: 4). Однако Э.М. Ахунзянов 

считает, что «при таком толковании за бортом двуязычия должно оставаться владение, 

хотя и родственными, но очень разными языками, как, например, татарский и 

узбекский, русский и белорусский и т.п.» (Ахунзянов, 1978: 26). Чтобы этого не про-

изошло, Л. Аюпова считает необходимым различать по меньшей мере две 

разновидности двуязычия — гетерогенное и гомогенное. «Гетерогенное двуязычие 

представляет собой использование определенным этносоциумом в повседневной жизни 

двух (более) генетически разных средств общения (языков или диалектов)» (Аюпова, 

1988: 8). По мнению автора, данное определение характеризует активное, контактное 

двуязычие, «которое можно назвать билингвизмом с широкими социальными 

функциями, отражающими двусторонний процесс этноязыкового контактирования» 

(Аюпова,  1988: 8-9). Использование же в повседневной жизни двух близкородствен-

ных языков Л.Л. Аюпова предлагает называть гомогенным двуязычием. Гетерогенное и 

гомогенное двуязычия могут перекрещиваться. 

 

В этой же связи некоторые исследователи предлагают различать билингвизм и 

диглоссию. Под билингвизмом ими понимается владение двумя разными языками или 

диалектами, независимо от того, являются они генетически родственными или нет. 

«Под диглоссией понимается, в отличие от билингвизма, относительно устойчивое 

языковое состояние, когда в дополнение к диалектам языка существуют генетически 

родственные языковые образования или стили, обслуживающие литературу. Наиболее 

яркий пример диглоссии дают арабские страны, в каждой из которых арабский язык 

имеет две основные формы литературную, обслуживающую художественную 

литературу (печать, радио, публичную речь) и разговорную (или иначе язык бытового 

общения)» (Ахунзянов, 1978: 27). 

 

На наш взгляд, основным критерием определения двуязычия должно служить главное 

назначение языка — общение и взаимопонимание говорящих. Под двуязычием мы 
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понимаем прежде всего использование двух языков в различных ситуациях общения. А 

«использование», по нашему мнению, должно охватывать разные формы 

попеременного употребления двух языков, начиная с примитивного умения общаться, 

кончая общением, лишенным интерференции. Для нас неприемлемо суждение 

некоторых ученых о том, что двуязычие предполагает одинаково свободное активное 

владение двумя языками. Практически такое двуязычие представляет собой высшую 

ступень его развития. Билингвами такого рода могут быть лишь отдельные личности 

(учителя, писатели, журналисты, переводчики и др.). 

 

В науке о языке особое внимание обращается также на такие моменты, имеющие 

принципиальное значение в выяснении особенностей двуязычия, как определение 

типов двуязычия. Знание тех типов двуязычия, которые получили свое освещение в 

специальной литературе, поможет, на наш взгляд, правильно ориентироваться в типах 

двуязычия, распространенных в Татарстане. Известно, что в определении типов 

двуязычия находят различные аспекты изучения билингвизма. В литературе в основном 

выделяются следующие аспекты двуязычия: собственно лингвистический, 

социологический, психологический, педагогический, этнолингвистический. В 

настоящее время существует множество типов двуязычия: контактный и неконтактный, 

чистый и смешанный, широкий и узкий, лингвистический и социологический, 

индивидуальный и массовый, региональный и национальный и др. 

 

В свое время Ю.Д. Дешериев ввел такие понятия, как контактное и неконтактное 

двуязычие. Контактное двуязычие является основой национально-русского 

билингвизма. Неконтактное двуязычие предполагает пассивное, непостоянное 

употребление билингвизм  второго языка, например, изучение иностранных языков в 

школе, вузе и т.п. 

 

Чистое двуязычие предполагает автономное сосуществование двух языков в сознании 

билингва, при этом не происходит переключение с одного языка на другой. Иначе 

чистое двуязычие называют искусственным, так как второй язык усваивается 

«кабинетно». Смешанное двуязычие предполагает автоматическое переключение с 

одного языка на другой без перевода. Здесь два языка в сознании билингва 

сосуществуют параллельно. Изучение второго языка в этом случае происходит с 

опорой на первый. 

 

Некоторые исследователи предлагают различать узкое и широкое понимание 

двуязычия. По их мнению, двуязычие в узком смысле этого слова означает более или 

менее свободное владение двумя языками: родным и неродным; двуязычие в широком 

смысле — относительное владение вторым языком, умение в том или ином объеме 

пользоваться им в определенных сферах общения... На современном этапе широкое 

понимание двуязычия фактически получило название социологического типа 

билингвизма. 

 

Лингвистический тип двуязычия учеными определяется как свободное владение двумя 

языками. Э.М. Ахунзянов предложил такой тип двуязычия назвать адекватным. А              

Л.Л. Аюпова считает, что практически трудно представить функционирование 

адекватного двуязычия, «а тем более билингва, свободно говорящего и думающего на 

двух языках. Во всяком случае это явление если и существует, то как весьма редкое, 

нетипичное, так как в подобной ситуации надо признать отсутствие и своеобразие 
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национального мышления и поставить знак равенства между языком и мышлением, что 

ни теоретически, ни практически сделать невозможно» (Аюпова, 1988: 24). 

 

Выделяются еще два типа двуязычия: региональное и национальное. По мнению В.А. 

Аврорина, региональное двуязычие «представляет собой сосуществование двух или 

большего числа на ограниченной по административно-государственному или 

географическому принципу территории, населенной двумя или большим числом 

народов, из которых каждый имеет свой особый язык и пользуется в повседневном 

общении только или преимущественно им. Так обстоят дела, например, в Канаде, 

Бельгии, Швейцарии, Индии, Китае, Индонезии, являющихся двуязычными и 

многоязычными государствами. Это же характерно и для СССР, взятого в целом» 

(Аврорин, 1975: 129-130). Национальное же двуязычие исходит из этнического 

(национального) принципа и представляет собой сосуществование двух или более 

разнонациональных языков у одного народа. Другими словами, при национальном типе 

двуязычия имеет место контактное, активное двуязычие. Разные языки не только 

сосуществуют, «но и взаимодействуют, распределяя между собой сферы употребления 

или чередуясь в речевой практике всех и каждого в зависимости от речевой ситуации» 

(Ахунзянов, 1978: 37). При региональном типе двуязычия языки «сосуществуют как 

параллельные линии, нигде не пересекаясь», независимо друг от друга. Двуязычие 

целого народа в данном случае может и не возникнуть, хотя это и не исключается, В.А. 

Аврориным приводятся примеры смены языка отдельными народами внутри того или 

иного региона или в пограничных ареалах вследствие взаимного общения 

разноязычных народов, что указывает на случаи появления национального типа 

двуязычия внутри регионального типа билингвизма. Однако смена языка, утверждает 

В.А. Аврорин, это не фатально неизбежный финал в развитии двуязычия. 

 

Как нам представляется, в настоящее время на территории Татарстана, функционируют 

почти все типы двуязычия, которые были описаны выше. 

 

Так в пограничных зонах республики распространено национально-национальное 

(двустороннее) двуязычие. Например, татарско-чувашское и чувашско-татарское, 

татарско-марийское и марийско-татарское, башкирско-татарское или татарско-

башкирское и т.п. Данный тип двуязычия с обоими компонентами, выраженными 

литературными формами языков, в основном функционирует в сферах образования в 

смешанных общеобразовательных школах. Однако наиболее распространенным 

является национально-национальное двуязычие с обоими компонентами, выраженными 

просторечными или диалектными формами, которое распространено внутри и в 

маргинальных зонах региона. Вот что пишет Н.И. Исанбаев по поводу марийско-

татарского двуязычия: «По территориальному размещению контактирующих языков 

взаимодействие восточномарийских говоров (балтачевского, белебе-евского, бирского, 

калтасинского, прибельского и Татарстана (мензелинского) можно квалифицировать 

как внутрирегиональное, а взаимодействие моркинско-сернурского говора лугового 

наречия (шиньшинско-шорунский и мари-турекский, параньгинский кусты), 

малмыжского, елабужского, красно-уфимского (д. Малая Тавра) говоров восточного 

наречия — как маргинальное, пограничное» (Исанбаев, 1993: 19). Национально-

национальное двуязычие особенно широко функционирует в сферах семейно-бытового 

общения, торговле и т.д. 

 

Многоязычие в республике распространено среди представителей малочисленных 

национальностей и этнических групп (башкиры, чуваши, мордовцы, марийцы, 
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украинцы и т.д.) владеющих своими родными языками татарским языком и русским. 

Многоязычными также являются некоторые представители татар, живущих по 

соседству с этими народами. 

 

Самым распространенным типом двуязычия в Татарстане является одностороннее 

национально-русское двуязычие, в частности татарско-русское.  

 

На современном этапе появилась общественная потребность в двусторонности, т.е. в 

паритетности двуязычия в национальных республиках. По мнению Л. Аюповой, 

подлинное двуязычие предполагает гармоническое сосуществование национального 

(родного) и второго языков, обладающих максимальными социальными функциями 

(Аюпова, 1988: 26). 

 

Выводы 

Таким образом, двуязычие на современном этапе является необходимым условием 

социальной жизни многонационального общества многонациональной страны, в 

частности и многонациональной республики Татарстан, поскольку обеспечивает связи 

между национальными районами, включая сюда обмен опытом, материальными и 

культурными ценностями, облегчает общение между людьми разных национальностей 

в процессе их совместной деятельности. Двуязычие на базе одного языка 

межнационального общения в основном устраняет затруднения в налаживании 

контактов между представителями разноязычных народов. 
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ÖZET 

Bu Araştırmanın amacı;  çalışan öğretmenlerin tükenmişlik algılarının ortaya konulması, sorunların 

kaynaklarının belirlenmesi ve çözüm önerileri getirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, Van ili 

İpekyolu ilçesinde yer alan Ağzıkara köyü ilk/Ortaokulunda görev yapan 8 kadın ve 8 erkek 

öğretmenden oluşmaktadır . Bu amaçla 8 bayan 8 erkek öğretmen ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada nitel araştırma tekniklerden “içerik analizi’’ kullanılarak, öğretmenlerin sorulara 

verdiği yanıtlar analiz edilmiştir.  Çalışmada köy okullarında çalışan öğretmenlerin farklı 

sebeplerden tükenmişlik algısına kapıldıkları tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; 

öğretmenlerin kişisel gelişimlerine imkân tanımak, iş saatleri esnek hale getirilmek, çalışma 

koşullarını iyileştirilmek, iş yaşamlarındaki tekdüzeliği azaltmak, sosyal şartlarını iyileştirmek ve 

rotasyon tükenmişliğin önlenmesi ve azaltılabilmesi için faydalı olacağı gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Öğretmen, Köy Okulları, İlköğretim 

 

GİRİŞ 

Yaşamımızın önemli bir kısmını oluşturan eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin aktarımında en önemli 

unsurlar öğretmenlerdir. Öğretmenlik toplum yaşam içerisinde sürekli değer görmüş bir meslek olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde öğretmenlik kavramının tarihçesi ve literatürde yer alan 

tanımlarına yer verilecektir. Eğitim faaliyetleri ilk ailede doğumla birlikte ve hatta doğum öncesi 

süreçte başlayıp ölene kadar devam eden bir özellik arz eder.  Öğretim faaliyetleri ise okullarda planlı 

programlı genelde de öğretmenler tarafından verilmektedir. Öğretmenlik mesleği de dünyanın en eski 

mesleklerinden biri dir. Öğretmenlik başlangıçta yıllarca peygamberlik mesleği olarak anılmıştır. Bu 

yargının oluşmasına da peygamberlerin tebliğ ve öğreticilik görevleri neden olmuştur.        

 

Öğretmen “resmi veya özel bir eğitim kurumunda çocukların veya gençlerin öğrenme yaşantılarına 

rehberlik etmek veya yön vermekle görevlendirilmiş ve bu amaçla yetiştirilmiş kimse” şeklinde 

tanımlanmıştır. Öğretmen, öğrencilerine eğitim vermesinin yanında düşünce üretmelerine yardımcı 

olur. Bunun yanında öğrencilerin ailelerine yönelik yardımcı nitelikte faaliyetlere katkı sağlamaktadır 

(Bek, 2007: 13). Bu bağlamda öğretmen, eğitim öğretim faaliyetinde öğrencilerin gelişim 

göstermesini, ufuklarının açılmasını sağlayan, bunun yanında ailelerine de klavuzluk yapan kişi olarak 

tanımlanabilir.  

 

Tükenmişlik 

Örgütsel davranışların negatif boyutu çerçevesinde ele alınan önemli kavramların başında tükenmişlik 

gelmektedir. Tükenmişlik genelde çalışanlarda bitkinlik, işe karşı hissettiği öfke hali ve işine olan 

bağlılığını kaybetmesi olarak tanımlanmaktadır. Literatürde birçok tanımına rastladığımız tükenmişlik 

ile ilgili genel kabul görmüş tanımlara aşağıda yer verilmiştir. 

 

Tükenmişlik yılgın ve başarma ümidinin çok azalması, yıpranma, enerji ve gücün azalması veya 

kaybolması olarak ifade edilebilir. ya göre tükenmişlik “İşi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde 

olanlarda görülen duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Akt: Budak, 2005: 96). 

 

Tükenmişliğe sebep olan faktörler: 

Tükenmişlik, ilk olarak sağlık personeli, hemşireler, öğretmenler ve sosyal hizmet çalışanlarında 

ortaya çıkan yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma gibi davranış biçimi olarak tanımlanmaktaydı. 

 
1 Bu makale Ahtamara Uluslararası Multidisipliner Kongresi’nde kısmen sunulmuştur. 
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Sonraki dönemlerde yapılan çalışmalar göstermiştir ki tükenmişlik sendromu birçok farklı işkolunda 

da görülebilmektedir. (Özkan, 2015: 24) 

 

Tükenmişliği oluşturan faktörler olarak; örgüt yönetiminden ve iş ortamından kaynaklanan faktörler 

ve bireyin ailesi- çevresi ve psikolojik yapısı ile örgütten beklentisinin karşılanamamasından 

kaynaklanan sebepler sayılabilir.    

 

Görüldüğü gibi bireysel faktörler kişisel özelliklerden oluşmaktayken, örgütsel faktörler ise çalışılan iş 

yeri ile ilgili olmaktadır. Bireysel faktörlerin düzeltilmesi, ortadan kaldırılması kişinin kendi 

elindeyken, örgütsel faktörler ise dış etmenlerden kaynaklandığı için kişinin temelde bunları tek başına 

ortadan kaldırabilmesi mümkün olamamaktadır. 

 

Tükenmişliğin sonucunda her şeyden önce örgütsel amaçlar gerçekleşemez, ürün veya hizmetin 

kalitesi düşer. Örgütsel adanmışlık seviyesi aalır. İş bırakma, işte başka işlerle uğraşma, işi yavaşlatma 

ve işten ayrılma gibi davranışlar ve sonuçlar oluşur.  

 

YÖNTEM  

Araştırmanın önemi 

Bu çalışmada Köylerde çalışan öğretmenlerin tükenmişlik algılarının öğretmenlerin bakış açısıyla 

ortaya konması, sorunların kaynaklarının belirlenmesi ve çözüm önerileri getirilmesidir. Yapılacak 

olan araştırma ile eğitim sistemimizde uygulayıcısı konumunda olan öğretmenlerde tükenmişlik 

algıları hakkındaki görüşleri tespit edilerek eğitim çevrelerin ve ilgililere öneriler sunularak 

çözülmelerine katkı sağlanacaktır. 

 

 Araştırmanın amaçları 

Çalışmanın amacı; Ağzıkara köyü ilkokulunda görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin 

belirlenmesidir. Bu temel amacın yanında, aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır.  

1- Ağzıkara köyü ilkokulunda görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile ilgili görüşleri 

nelerdir? 

2-Ağzıkara köyü ilkokulunda görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile ilgili Görüşleri; 

a- Cinsiyet, b- Görev yaptığı okul ve kademeye, c- kıdeme göre değişmekte midir? 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmada çalışma grubu; Van ili İpekyolu ilçesinde yer alan Ağzıkara köyünde ilk ve Ortaokulunda 

görev yapan 8 kadın ve 8 erkek öğretmenden oluşmaktadır.  Katılımcıların belirlenmesinde gönüllülük 

ve çalışma yıllarına dikkat edilmiştir. 

 

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Bu araştırmada Köy İlkokullarında çalışan öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. Bu bağlamda konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına, Ağzıkara köyü ilkokulu 

üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir. Amaçlı örnekleme 

zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2000: 26). Veri toplamak amacıyla amaçlı örnekleme yöntemine uyan Ağzıkara 

köyü ilkokulu Öğretmenleriyle görüşme yöntemi kullanılarak mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Nitel bir 

yöntem olan derinlemesine görüşme yöntemi, araştırmacıya görüşmecinin bakış açısını derinlemesine 

keşfetme imkânı vermektedir. Bu yöntemde görüşülecek kişiler, araştırılan konunun ya uzmanı olmalı 

ya da o konuda karar verici konumda olmalıdır (Kuş, 2003). Bu özelliklere uyduğuna inanılan 

Ağzıkara köyü ilkokulunda öğretmenlik yapan 8 bayan ve 8 erkek öğretmenle mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya veri toplamak amacıyla (Kristensen vd. 2005: 200).2,  ve literatür 

taraması sonucunda oluşturulan açık uçlu sorular katılımcılara yöneltilmiştir. 

 

 
2 Kristensen, Tage S. Marianne Borritz , Ebbe Villadsen & Karl B. Christensen, The Copenhagen Burnout Inventory: A new 

tool for the assessment of burnout, ISSN: 0267-8373 (Print) 1464-5335 (Online) Journal homepage: 

http://www.tandfonline.com/loi/twst20  

http://www.tandfonline.com/loi/twst20
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Veri toplama aracı oluşturulurken; ilgili literatür taranmış, benzer çalışmalarda sorular incelenmiş 

ve sorusu havuzu oluşturulmuştur. Bu havuz incelenerek sorular ayıklanmış ve araştırmacı tarafından 

bir görüşme formu oluşturulmuş oluşturulan bu sorular alanla ilgli uzman iki öğretim üyesinin 

görüşlerine sunularak araca son şekli verilmiştir.      

 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde konu hakkındaki görüşleri yazı ile kayıt altına alınmış ve 

incelenmiştir.  Katılımcı öğretmenlerle görüşme sırasına göre KÖ1, KÖ2, KÖ3, EÖ1, EÖ2, EÖ3 vb. 

şeklinde kodlanmıştır. 

 

Araştırmacı tarafından öğretmenlere sorulan sorulara verilen cevaplar ses kayıt cihazına kaydedilen 

veriler daha sonra bilgisayar ortamına aktarılmış sonra da nitel araştırma tekniklerden “içerik analizi’’ 

kullanılarak çözümlenmiştir. Veriler dört aşamada analiz edilmiştir: 

 

1. Verilerin analizi yazım ve kodlanması,  

2. Yazılan ve kodlanan verilerin temalarının belirlenmesi, 

3. Kodların ve temaların siste matize edilmesi  

4. Bulguların düzenlenmesi tasnifi tartışılması, yorumlanması aşamalarından geçirilmesi. 

 

Görüşlerinin analizinde aynı sorulara verilen cevaplar dan benzer olanlar  gruplandırılarak 

değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca aynı soruya verilen benzer cevaplar da aynen sunulma yoluna 

gidilmiştir.  

 

Tablo 1: Katılımcı Sayıları ve Demografik Özellikleri 

Okul Türü Öğretmen Sayısı Cinsiyet 

Kamu 16 Kadın:8, Erkek: 8 

 

SORULAR 

1-Kaç yıldır Öğretmenlik yapıyorsunuz? Kendinizi Öğretmenlik yapmak için uygun biri olarak 

görüyor musunuz? Yeniden Seçme Şansınız olsa öğretmenliği seçer misiniz? 

2-Olağan bir iş gününüzün sonuna doğru neler hissettiğinizi anlatır mısınız? 

3-Sabah işe giderken duygularınız genelde nasıl olur? İşle ilgili ne düşünürsünüz? 

4-İş yerindeyken kendinizi fiziksel, duygusal, ruhsal açıdan nasıl hissedersiniz 

5-İş dışında boş zamanlarınızda kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınıza ayıracak yeterli enerjiniz oluyor 

mu? 

6-İşiniz duygusal anlamda sizi yoruyor mu? Başlıca nedenleri nelerdir? 

7-Mesleğiniz sizi hayal kırıklığına uğrattı mı? Ne umdunuz, Ne buldunuz? 

8-Köy okullarında çalışmanın zorlukları nelerdir? 

9-Mesleki çalışmalarınızda bir problemle karşılaştığınızda bu problemi çözmek için neler yaparsınız? 

10-Genel olarak tükenmişlik algısına kapılmanızın-kapılmamanızın sebebini nasıl açıklarsınız? 

 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Çalışmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. İlk olarak çalışma Ağzıkara İlköğretim Okulu sınırlı 

kalmıştır, farklı okullarda yapılarak daha geniş bir kültür, iş yapısı ve sayı içerisinde incelenmesi bu 

sınırlılık açısından fayda sağlayabilirdi. Bunun yanı sıra zaman sınırlılığı olmuştur. Katılımcılar 

kimliklerinin gizlenmesine büyük bir özen göstermişlerdir. Katılımcılara bu konuda garanti 

verilmesine rağmen şüpheye düşüp gerçek görüşlerini kısmen de olsa saklamaları ihtimali 

araştırmanın bir diğer kısıtlılığıdır. 

 

BULGULAR  

1. Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz? Kendinizi öğretmenlik yapmak için uygun biri 

olarak görüyor musunuz? Yeniden Seçme Şansınız olsa öğretmenliği seçer misiniz? 

K.Ö.1 5 yıl özel okulda çalıştım. Milli eğitimde 2. Yılım. Toplamda 7 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 

Evet, kendimi öğretmenlik için uygun biri olarak görüyorum. Yeniden seçme şansım olsa öğretmenliği 

seçerdim. 
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K.Ö.2 2. Yılım. Evet, kesinlikle kendimi öğretmenlik için uygun biri olarak görüyorum. Hayır 

seçmezdim. Çünkü beklentilerimi karşılamadı. 

K.Ö.3 öğretmenlik mesleğinde 3. Yılım. Evet, kendimi öğretmenlik için uygun biri olarak görüyorum. 

Ama şuan çalıştığım yerde değil. 

K.Ö.4 7. Yılım. Psikolojime göre değişiyor. Bazı zamanlar mesleğimi severek ve şevkle yapıyorum. 

Öğretmenlik bana göre değilmiş diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Yeniden seçme şansım olsa 

öğretmenliği seçmezdim. Çünkü başka meslek isterdim. 

K.Ö.5 3 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Yeniden öğretmenliği seçme şansım olsa seçerdim. Çünkü hem 

mesleğime uygun biri olduğumu düşünüyorum hem de seviyorum 

K.Ö.6 öğretmenlikte 2. Yılım. Evet, kendimi öğretmenlik yapmak için uygun biri olarak görüyorum. 

Seçme şansım olsa öğretmenliği seçerim çünkü çocukları seviyorum 

K.Ö.7 öğretmenlikte 2. Yılım. Evet, kendimi öğretmenlik yapmak için uygun biri olarak görüyorum ve 

yeniden seçme şansım olsa öğretmenliği seçerim 

K.Ö.8 öğretmenlik mesleğinde 4. Yılım. Kendimi öğretmenlik için uygun biri olarak görmüyordum. 

Zaman içinde alıştığım için işimi sevmeye başladım. Başka hayalim olduğu için öğretmenliği 

seçmezdim. 

E.Ö.1 öğretmenlik mesleğinde 3. Yılım. Kendimi öğretmenlik için uygun biri olarak görüyorum. 

Seçme şaşım olsa öğretmenliği seçmem. çünkü; ekonomik olarak yetersiz buluyorum, köy okulunda 

çalışma, çalışma saatlerinin uygun olmaması, okulun fiziki yetersizliği, 

E.Ö.2 3 yıl ücretli öğretmenlik, 5 yılda devlet, toplamda öğretmenlikte 8. Yılım. İlkin öğretmenliğe 

karşı mesafeliydim. Mesleğimle tanıştıktan sonra bu mesleğe gayet uygun biri olduğumu fark ettim ve 

severek yapıyorum. Yeniden seçme şansım olsa öğretmenliği seçerim. 

E.Ö.3 öğretmenlikte 3. Yılım. Kendimi öğretmenlik için uygun biri olarak görmüyorum. Yeniden 

seçme şansım olsa öğretmenliği seçmem. Öğretmenliği sosyoekonomik açıdan uygun bulmuyorum. 

E.Ö.4 öğretmenlik mesleğinde 3. Yılım. Evet, kendimi öğretmenlik mesleği için uygun biri olarak 

görüyorum. Yeniden seçme şansım olsa öğretmenliği seçerdim çünkü çocukları seviyorum. 

E.Ö.5 2 yıl özel, 4 yıl devlet, toplamda 6. Yılım. Evet, kendimi öğretmenlik mesleğine uygun 

görüyorum. Yeniden seçme şansım olsa öğretmenliği seçerdim. 

E.Ö.6 öğretmenlikte 3. yılım. Evet, kendimi öğretmenlik için uygun biri olarak görüyorum. Yeniden 

seçme şansım olsa öğretmenliği seçmem. Çünkü öğretmenliği isteyerek seçmedim. 

E.Ö.7 öğretmenlik mesleğinde 5. yılım. Kendimi öğretmenlik mesleğini yapmak için kısmen uygun 

görüyorum. ÖSYM sınavında puanım sınıf öğretmenliğine yettiği için sınıf öğretmeni oldum. Yeniden 

seçme şansım olsa keskinlikle seçmem. Öğretmenlere yeteri kadar değer verilmediğini düşünüyorum. 

E.Ö.8 3 yıl özel, 3 yıl devlet, toplamda 6. Yılım. Kendimi öğretmenlik yapmak için uygun biri olarak 

görüyorum. Seçme şansım olsa öğretmenliği seçerdim. Ama farklı bir branşta. 

 

2. Olağan bir iş gününüzün sonuna doğru neler hissettiğinizi anlatır mısınız? 

K.Ö.1 işimi doğru yapmanın huzuruyla dolu oluyorum. Bir sonraki gün için planlama yapıyorum. 

K.Ö.2 yorgunluk, stres, açlık, 

K.Ö.3 yorgun, bitkin, çaresiz. 

K.Ö.4 çok yorgun hissediyorum. Bazen de eğitme karşı umutsuzluk hissediyorum 

K.Ö.5 iş günüm sona erdiği için mutlu oluyorum. Okulda çok yorulmuş ya da sinirlenmişsem bu iş 

günümün sonuna da bir süre yansıyor. 

K.Ö.6 yorgun ama mutlu hissediyorum. Çünkü günümü boş geçirmediğimi ve çocuklara faydalı 

olduğumu düşününce mutlu oluyorum. 

K.Ö.7 gün sonuna yorgunluğu hissetsem de verimli geçen bir günün sonunda mutlulukla eve 

gidiyorum. 

K.Ö.8 verim aldığım günlerde günün nasıl geçtiğini anlamıyorum ve yorgunluk olmuyor. Sınıf 

motivasyonunun düşük olduğu günlerde ilk dersten yorulmaya başlıyorum ve motivasyonum düşüyor. 

E.Ö.1 iş günün sonuna doğru yorgunluk, aşırı derecede yorgunluk ve tükenmişlik hissi 

E.Ö.2 bazen yorgun, bazen şevki kırılmış, bazen de verdiklerimin karşılığını aldığım için gayet mutlu. 

E.Ö.3 gerçekten çok yorgun hissediyorum. Tükenmiş bir halde. 

E.Ö.4 çok fazla yorgun olmuyorum. İyi hissediyorum. 

E.Ö.5 yorgunluk ve erken uyanmanın vermiş olduğu çaresizlik. 

E.Ö.6 ruhsal açıdan yorgun olduğum için eve gidip dinlenmek istiyorum. 
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E.Ö.7 çalışma saatinin bitmesi ile kendimi mutlu ve huzurlu hissediyorum. 

E.Ö.8 genellikle günün yorgunluğu oluyor. Fakat okuldayken öğrencilere faydalı olursam 

yorgunluktan çok, mutlu olurum. 

 

3. Sabah işe giderken duygularınız genelde nasıl olur? İşle ilgili ne düşünürsünüz? 

K.Ö.1 çalışma saatlerinden dolayı sıkıntı yaşıyorum. Daha güneş doğmadan işe gidiyoruz. 

K.Ö.2 sabah erken uyanabilir miyim endişesi var. Servisi kaçırma korkusu ve servis sıcak mı diye 

düşünüyorum. 

K.Ö.3 uykusuz ve o saatte işe gitmek istemiyorum. O saatteki işi kendime uygun bulmuyorum. İşe çok 

erken gittiğim için verimli olabildiğimi düşünmüyorum. 

K.Ö.4 para kazanmam gerektiği için işe gidiyorum. 

K.Ö.5 okul uzak olduğu için genelde isteksiz oluyorum. Ama okulu geldiğim zaman isteksizliğim 

ortadan kalkıyor. Çocuklarla ilgilenmeyi sevdiğim için işimi de severek yapıyorum. 

K.Ö.6 işe giderken enerjik ve istekli hissetmeye çalışırım. Düşüncelerim genellikle o gün işleyeceğim 

dersleri planlamakla ilgilidir. 

K.Ö.7 sevdiğim mesleği yaptığım için huzurlu bir şekilde güne başlıyorum. Düşüncelerim, acaba 

bugün hangi konuyu ne şekilde veririm, nasıl planlamalıyım gibi sorular öncelikle aklıma gelenlerdir. 

K.Ö.8 kendimi monoton bir hayatın içindeymiş gibi hissediyorum. Ve hayat boyu sürecekmiş gibi 

gelen bir monotonluğun içindeymişim gibi düşünüyorum. 

E.Ö.1 saatlerin uygun olmamasından dolayı mutsuz bir ruh haliyle okula gidiyorum. Saatler uygun 

olursa iş ile ilgili düşüncelerimin değişebileceğini düşünüyorum. 

E.Ö.2 sabah erken uyanmanın psikolojim üzerinde olumsuz etkileri var. Fakat öğrencilerle birlikte 

olmak, onlara bir şeyler öğretip, rehberlik etmek birçok olumsuzluğun önüne geçebilmektedir. 

E.Ö.3 sabah iyi oluyorum. Enerjik ve kendimi iyi hissediyorum. Sabah işe gitmeyi seviyorum. 

E.Ö.4 sabah uyandığımda iş yerinin uzaklığını düşünüyorum. 

E.Ö.5 bir yetişkin için o saatte uyanmak zor olmasından dolayı, çocukların o saatteki halleri nasıl 

olur onu düşünüyorum. Biraz daha uykumu alırsam daha verimli olabilirim. 

E.Ö.6 genellikle duygusuz olurum. Plana göre ders işleyip iş saatinin bitmesini beklerim. 

E.Ö.7 biraz karamsarlık. Bu karamsarlığın sebebi de kendimi işime çok verdiğim halde yeterli verimi 

alamıyorum. Ayrıca veli yetersizliği ve ilgisizliği var. 

E.Ö.8 bir işim olduğu için mutlu hissediyorum. Daha önce özelde çalıştığım için güvencem yoktu, 

şimdi devlet okulunda çalışmanın güvencesi mutluluğumda etkili oluyor. 

 

4. İş yerindeyken kendinizi fiziksel, duygusal, ruhsal açıdan nasıl hissedersiniz 

K.Ö.1 fiziksel açıdan iyi, duygusal ve ruhsal olarak çocukların başarı durumuna göre değişiyor. 

Çocuklar başarılı olursa iyi başarısız olduklarında kötü hissediyorum. 

K.Ö.2 fiziksel açıdan yorgun oluyorum. Duygusal ve ruhsal olarak sürekli bir stres altındayım. 

Özellikle nöbetçi olduğum günlerde stres daha da artıyor. 

K.Ö.3 fiziksel açıdan okulun temiz olmadığını düşündüğümden hastalanacakmış gibi, boş derslerim 

hiç yokmuş gibi hissediyorum. İş yoğunluğum çok. 

K.Ö.4 fiziksel açıdan tüm enerjimi gün içerisinde kullanabiliyorum. Aktif olmaya çalışıyorum ve bunu 

başarıyorum. Duygusal ve ruhsal açıdan, değişken ruh halleri gösterebiliyorum. Öğrencilerle 

iletişimde mutluyum. 

K.Ö.5 fiziksel olarak üşümediğim zamanlar rahatım. Duygusal ve ruhsal halim sürekli aynı olmuyor. 

Günlük yaşadığım olaylara göre değişiklik gösteriyor. Çocukların ödev yapıp yapmadığı, davranışları 

ve bu gibi şeyler duygusal ve ruhsal halimi etkiliyor. 

K.Ö.6 fiziksel açıdan iyi hissederim. Fakat gün sonuna doğru duygusal ve ruhsal açıdan biraz yoğun 

olarak eve dönerim. 

K.Ö.7 gün sonuna doğru fiziksel olmasa da daha çok ruhsal açıdan yorgunluk hissediyorum. Eğer o 

günü gerçek manada verimli hissedersem hem duygusal manada hem de ruhsal açıdan iyi 

hissediyorum. 

K.Ö.8 fiziksel açıdan enerjik olmam gerektiğini düşünüyorum. Ruh halimde dalgalanmalar var. 

Emeğimin karşılığını aldığımda çok mutlu oluyorum, ufak bir olumsuzluk yaşadığım zaman 

geriliyorum ve konsantrasyonum dağılıyor. 
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E.Ö.1 fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Duygusal ve ruhsal açıdan başlangıçta iyi, iş bitimine 

doğru tükeniyorum. 

E.Ö.2= fiziksel olarak yıpranmış, duygusal ve ruhsal olarak keyifli 

E.Ö.3=-duygusal açıdan iyi hissetmiyorum. Çocuklar beni etkiliyor. fiziksel açıdan çoğu zaman 

yorgun. Günün son saatlerine doğru kendimi derse hazır hissetmiyorum. Ders sayısının çok olması 

burada önemli bir faktördür. 

E.Ö.4 iş yerindeyken kendimi gayet rahat hissediyorum. 

E.Ö.5 fiziksel açıdan yorgun, duygusal olarak çökük ve ruhsal açıdan bitkin hissediyorum. 

E.Ö.6 fiziksel açıdan sıkıntı yaşamıyorum. Duygusal açıdan beklentilerim karşılanmadığı için 

çöküntüdeyim. 

E.Ö.7 fiziksel açıdan kendimi yeterli hissetmeme rağmen verim düşüklüğü nedeniyle duygusal ve 

ruhsal açıdan sıkıntılı. 

E.Ö.8 fiziksel açıdan iyi ve verimli olursam duygusal ve ruhsal açıdan da iyi oluyorum. 

 

5. İş dışında boş zamanlarınızda kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınıza ayıracak yeterli 

enerjiniz oluyor mu? 

K.Ö.1 evet, yeterli enerjim oluyor. 

K.Ö.2 zamanım var. Ama enerjim yok. Genelde uyuyarak geçiriyorum. 

K.Ö.3 hayır, enerjim olmuyor. Yorgun ve uykusuz oluyorum. 

K.Ö.4 kendimi çok zorlayarak ekstra zaman ayırmam gerekiyor. Çünkü günümün tamamını okulda 

geçiriyorum. 

K.Ö.5 eve iş dışında zamanımı ve enerjimi kendime, aileme ve arkadaşlarıma ayırabiliyorum. 

K.Ö.6 pek olmuyor. 

K.Ö.7 evet, iş dışında kendim, ailem ve arkadaşlarıma ayıracak yeterli enerjim oluyor. 

K.Ö.8 iş dışında yeterli enerjim oluyor. 

E.Ö.1 zamanım var ama enerjim galiba yetersiz, kendimi iyi hissetmiyorum. 

E.Ö.2 bazen olmuyor. Ders sayısı ve ders süresinin olması gerekenden fazla olduğunu düşünüyorum. 

E.Ö.3 arkadaşlarım için oluyor ama ailem için olmuyor. 

E.Ö.4 evet, yeterli enerjim oluyor. 

E.Ö.5 güne iyi ve zinde başlamışsam yeterli enerjim oluyor. 

E.Ö.6 iş dışında çok az enerjim oluyor. 

E.Ö.7 iş dışında boş zamanlarımda yeterli enerjim oluyor. 

E.Ö.8 evet, iş dışında boş zamanlarımda yeterli enerjim oluyor. 

 

6. İşiniz duygusal anlamda sizi yoruyor mu? Başlıca nedenleri nelerdir? 

K.Ö.1 hayır, duygusal anlamda işim beni yormuyor. 

K.Ö.2 çok yoruyor. Yeterli olamama duygusu var. Acaba verimli olabiliyor muyum? Diye 

düşünüyorum. Birde aldığım parayı hak ediyor muyum? Düşüncesi. 

K.Ö.3 çocukların akademik anlamda başarısızlığı beni duygusal anlamda yoruyor. 

K.Ö.4 hayır, işim beni duygusal anlamda yormuyor. Duygusal anlamda yorulacak bir olay 

yaşamadım. İleride olur mu bilmiyorum. 

K.Ö.5 her zaman yoruyor diyemem. Bazen çocukların ilgisizliği ve isteksizliği duygusal anlamda 

yoruyor. 

K.Ö.6 zaman zaman çok sinirlendiğim olsa da çocukları çok sevdiğim için duygusal anlamda çok 

yorulduğumu düşünmüyorum. Yormuyor. 

K.Ö.7 evet, yoruyor çoğu zaman verdiğim emeğin geri dönütünü alamıyorum. Özellikle bunu aile 

durumlarına, çocukların yaşantılarına bağlıyorum. Yine de sevdiğim mesleği yaptığım için çoğu şeyi 

görmezden gelebiliyorum. 

K.Ö.8 evet, yoruyor. İmkansızlıklar, maddi imkansızlıklar, belirli bir takdir görememe, emeğimizin 

görülmemesi, anlayışsız eleştiriler, empati yoksunluğu ‘üstlerle alakalı’, desteksizlik… 

E.Ö.1 öğrencilerin içinde bulunduğu sosyoekonomik durum beni duygusal anlamda olumsuz etkiliyor. 

E.Ö.2 hayır, işim beni duygusal anlamda yormuyor. 

E.Ö.3 evet, işim beni duygusal anlamda yoruyor. Bunun sebebi de sınıftaki uyarıcılar. 

E.Ö.4 duygusal anlamda yorulmuyorum. 

E.Ö.5 çevreye ayak uyduramadığım için duygusal anlamda yoruyor. 
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E.Ö.6 evet, duygusal anlamda yoruluyorum. Bunun sebepleri; iş ortamı, öğrencilerin akademik 

başarısızlığı, öğrencilerin disiplinsizliği, materyal yetersizliği, 

E.Ö.7 duygusal anlamda yoruyor. Çocuklarla aşırı derecede ilgilenmeme rağmen akademik olarak 

seviyelerinin düşük olması. 

E.Ö.8 genellikle duygusal anlamda yormuyor. Fakat çocuklarla çok haşir neşir oluyoruz ve konuyu 

anlatırken yoruluyorum. Buda mental açıdan yorgunluk yaratıyor. 

 

7. Mesleğiniz sizi hayal kırıklığına uğrattı mı? Ne umdunuz, Ne buldunuz? 

K.Ö.1 hayal kırıklığına uğramadım. Köy okulunda çalışmamdan dolayı mesleki doyumsuzluk 

yaşıyorum. 

K.Ö.2 beklentilerimi karşılamadı. Öğrenciyken öğrenciydim, şimdi öğretmen oldum yine öğrenci 

olduğumu düşünüyorum. 

K.Ö.3 çocukların yetersizliği beni hayal kırıklığına uğrattı. Akademik olarak bu kadar kötü 

beklemiyordum. 

K.Ö.4 öğretmenlik mesleğinden çok bir şey beklemiyordum. Okurken farkında olmama rağmen 

yeniden başlamak zor geldiği için okumaya devam ettim. 

K.Ö.5 mesleğe başlamadan önce tüm çocukların çok başarılı, istekli olacağını ummuştum. Gerçek 

hayatta isteksiz, sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencilerle karşılaşmam hayal kırıklığı oldu. 

K.Ö.6 mesleğim beni hayal kırıklığına uğratmadı. Tabi ki her manada tam düşündüğüm gibi diyemem 

ama her işin belli başlı zorlukları olduğunun farkındayım. 

K.Ö.7 hayır, mesleğim beni hayal kırıklığına uğratmadı. 

K.Ö.8 mesleğimle ilgili hayal kırıklığına uğramadım. Hayallerimin üstünde bir şey 

E.Ö.1 meslek değil de çalışma koşulları umduğum gibi değil. Akıllı tahtanın olduğu, öğrenci sayısının 

az olduğu bir okul hayal ediyordum ama öyle değil. 

E.Ö.2 ekonomik açıdan hayal kırıklığı, okuldaki donanım eksikliği fiziksel yetersizlikler, hayal 

kırıklığı oluşturdu. 

E.Ö.3 evet, hayal kırıklığını uğradım. Okulun fiziki koşulları, ekonomik koşullar öğretmenlerin sosyal 

ilişkileri… 

E.Ö.4 hayal kırıklığım yok. Umduğumu buldum. Çocuklara teknolojik bir şeyler öğretmek iyi geliyor. 

E.Ö.5 evet, hayal kırıklığına uğradım. Öğrendiklerimi çoğunu okulun fiziksel yetersizliğinden 

(enstrüman eksikliği, müzik odası eksikliği) dolayı öğrencilere aktaramıyorum. 

E.Ö.6 mesleğim beni hayal kırıklığına uğratmadı. Tam olarak umduğum gibi olmadı. Beklentilerimin 

çok gerisindeyim. 

E.Ö.7 evet, mesleğin beni hayal kırıklığına uğrattı. 4-5 yıldır köyde çalışıyorum. Fiziki yetersizlikler, 

beklentilerim çok olmasına rağmen yeterli imkânların verilmemesi. 

E.Ö.8 mesleğim beni hayal kırıklığına uğratmadı. Atandığım süreçte eğitim sisteminin değişmesi 

(4+4+4) hayal kırıklığı yarattı. Tercih sürecinde parlak bir meslek olarak gördüğüm için tercih ettim. 

 

8. Köy okullarında çalışmanın zorlukları nelerdir? 

K.Ö.1 fiziki şartlar yetersiz, öğrencilerin algı düzeyleri düşük, veli desteği yok… 

K.Ö.2 bulunduğum köyün soğukluğu, ulaşım problemi, velilerin ilgisizliği, öğrencilerin akademik 

seviyelerinin düşük olması, teknolojik imkânların yetersiz olması 

K.Ö.3 çalışma saatleri, fiziki ve teknolojik yetersizlik, merkeze uzaklık, bulunduğum köyün iklim 

şartları 

K.Ö.4 fiziki şartlar çok kötü, veliler bilinçsiz ve eğitime ilgisiz, okulun şehir merkezine uzaklığı, 

çocukların hazır bulunmaları her anlamda düşük 

K.Ö.5 burada en büyük zorluk veli desteğinin olmaması. Öğrenciyle sadece öğretmen ilgileniyor. Hem 

kişisel bakımı, hem dersleri, hem davranışları ve daha birçok açıdan öğretmen sorumlu oluyor. 

K.Ö.6 köy okulunda çalışmanın en büyük zorluğunun veli desteğinin olmaması diye düşünüyorum. 

Teknolojik manada imkânlar kısıtlı olması… 

K.Ö.7 fiziki şartlar, çocuğun yaşamına bağlı olarak geçirdiği yaşantılar, velilerin bazı konularda 

ilgisiz davranması, okula ve sınıfa teknolojik anlamda sunulan imkanların kısıtlığı 

K.Ö.8 tecrübesizlik oluyor ve idari anlamda beklenti çok yüksek, ulaşım sıkıntısı, materyal eksikliği, 

teknolojik yetersizlik, sınıf birleştirmelerden dolayı müfredat yetiştirme zorluğu. 
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E.Ö.1 ulaşım, saatlerin uygun olmaması, öğrencilerin dil konusundaki sıkıntıları, okulun fiziksel 

yetersizliği, elektrik kesintisinin fazla olması… 

E.Ö.2 köy okulunda çalışan öğretmenler merkezdeki öğretmenlere göre 5-0 geride başlıyor; sabah 

çok erken uyanmak, okuldaki donanım eksikliği, okulun fiziki imkânlarının yetersizliği, veliyle 

koordinasyonun olmaması, öğrencinin umursamaz tavrı 

E.Ö.3 fiziki şartlar, ulaşım, ekonomik koşullar, elektrik kesintileri, devletin hizmet noktasında yetersiz 

kalması, iklim, çocukların ailelerinden yeterli eğitimi almamış olması. 

E.Ö.4 teknik alt yapı imkânsızlıkları ve ulaşım. 

E.Ö.5 ulaşım sorunu, köy okullarının hizmet açısından ikinci planda tutulması, il teşkilatının her şeyi 

köy öğretmenlerine yüklemesi, 

E.Ö.6 sabah çok erken uyanmak, günün çoğunluğunu okulda geçirmek, fiziksel ve ruhsal yorgunluk, 

ekonomik sıkıntılar, 

E.Ö.7 ulaşım, veli ilgisizliği ve yetersizliği, merkezi okullara verilen imkânların köy okullarına 

verilmemesi, soğuk iklim şartları, sobayla uğraşma, personel yetersizliği 

E.Ö.8 ulaşım, velilerin bilinçsizliği, çocukların sosyoekonomik durumu, tecrübelerinden 

faydalanabileceğim deneyimli öğretmenlerin olmaması. 

9- Mesleki çalışmalarınızda bir problemle karşılaştığınızda bu problemi çözmek için neler yaparsınız? 

K.Ö.1= öncelikle zümremle birlikte hareket eder ortak bir çözüm ararım. Sonra idareye danışırım. 

K.Ö.2= önce kara kara düşünüyorum. Sonra daha tecrübeli öğretmenlere ve idareye danışırım. 

K.Ö.3= öncelikle kendim halletmeye çalışırım. Sonra idareye oda olmadı milli eğitime giderim. 

K.Ö.4= problemin kaynağını bulur çözmeye çalışırım. Olmuyorsa gerekli mercilere başvururum. 

K.Ö.5= işimle ilgili bir problemle karşılaştığımda meslektaşlarıma danışırım. 

K.Ö.6= ilk önce problemin neyden kaynaklandığını anlamaya çalışırım. Eğer tek başıma 

çözemeyeceğim bir problemse benden daha kıdemli arkadaşlara fikir danışır ve gerekirse onlardan 

yardım isterim. 

K.Ö.7= öncelikle problemin neden kaynaklandığını bulmaya çalışırım. Kendim çözebileceğim bir 

problemse kendim halletmeye çalışırım. Beni aşarsa da iş arkadaşlarıma danışırım. Olmasa da okul 

idaresiyle iletişime geçerim. 

K.Ö.8= öncelikle öğretmen arkadaşlarımla istişare ederim. Çözemeyeceğim problemse idareye 

danışırım. 

E.Ö.1= arkadaşlarımla istişare yaparım, idareye danışırım. Bazen de kendim çözmeye çalışırım. 

E.Ö.2=-geçici olduğuna inandıklarımı görmezden geliyorum. 

-öğrencilerle ilgili problemlerde; gelişim çağından kaynaklı problemlerin sönmesini bekliyorum. 

Öğrenciyle olumlu bir iletişim kurduğumda problemler zaten çözülüyor. 

E.Ö.3= işimle ilgili bir problemle karşılaştığımda idareye başvururum. 

E.Ö.4= konuyla alakalı araştırma yapar idareye danışırım. 

E.Ö.5= problemle karşılaştığım zaman problemi çözebileceğini düşündüğüm en yakın kişiye 

başvururum. Olayın büyümeden kapanmasını isterim. 

E.Ö.6= problemin kaynağını araştırırım. Paydaşlarla fikir alış verişi yaparım. 

E.Ö.7= problem öğrenciyle ilgiliyse veliyle iletişime geçerim, okulla ilgili bir sıkıntıda milli eğitime 

danışırım. 

E.Ö.8= genellikle problemle karşılaşmıyorum. Karşılaştığım zaman diyalog yoluyla müspet(iyi) 

manada çözüme kavuşturmaya çalışıyorum. 

 

10- Genel olarak tükenmişlik algısına kapılmanızın-kapılmamanızın sebebini nasıl 

açıklarsınız? 

K.Ö.1= işimi seviyorum. Branşım İngilizce, branşımı çok seviyorum. Çocuklara yeni bir dil, kültür 

aktarabilmek beni dinç tutuyor. 

K.Ö.2= öğretmenlik mesleği adına çok fazla beklentiye girdim ve mevcut olan durum beni tatmin 

etmedi. 

K.Ö.3= içinde bulunduğum şartlar ve sevdiklerime uzaklık. 

K.Ö.4= bir insan istemediği mesleği yapıyorsa mutlu olma şansı zor oluyor. Mesleğin doğru seçilmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Yoksa zamanla yıpratıcı oluyor. Öğretmenliğin bendeki tek artısı çocukları 

sevmem. 
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K.Ö.5= tükenmişlik algısına kapılmadığımı düşünüyorum. Çünkü mesleğimi severek ve isteyerek 

yapıyorum. Aynı zamanda da mesleğimin daha çok başındayım. 

K.Ö.6= tükenmişlik algısına kapılmadım. Çünkü daha mesleğimin çok başındayım. Ayrıca mesleğimle 

ilgili öğrenmem gereken çok şey olduğunu ve yol aldıkça her şeyin daha güzel olacağı 

düşüncesindeyim. 

K.Ö.7= tükenmişlik algısına kapılmadım. Çünkü işimi görev mantığıyla değil de sevdiğim işim olarak 

yapıyorum. Daha çok olumlu güzel yanlarını görüyorum. 

K.Ö.8= daha önceki iş yerimde karşılaştığım yukarıda da saydığım zorluklardan dolayı sabır eşiğim 

çok düşük. Paydaşlar iletişim düşük olması da başka bir etken. 

E.Ö.1= genel olarak tükenmişlik algısına kapılmamın sebebi; öğretmen maaşlarının yetersiz olması, 

çalışma koşullarının yetersizliği okulun fiziksel yetersizliği, çalışma saatlerinin uygun olmaması… 

E.Ö.2= hayatımızda bazı şeyler monotonlaştığı zaman bizim ne heyecanımız kalır, nede bir şeyler 

yapmaya gayretimiz olur. O zaman da bence sessizce köşemize çekilmemiz gerekir. Sürekli yeni şeyler 

denediğimden tükenmişliğe kapılmıyorum. 

E.Ö.3= derslerimin çok olması, okuldaki imkânsızlıklar, köy okulunun merkeze uzak olması, okulun 

küçük olması, öğrenci sayısının çokluğu, sınıfların kalabalık olması, öğretmenler odasının küçüklüğü 

E.Ö.4= işimi severek yapıyorum o yüzden tükenmedim. 

E.Ö.5= beklentilerimin çalıştığım yıllar içinde her yere başvurulmasına rağmen birçok problemin 

hala çözülmemesi öğretmen olarak tükenmeme yol açıyor. 

E.Ö.6= tükenmişlik duygusuna kapılmamda öğrencilerden yeteri kadar dönüt alamamam ve köy 

okulunda görev yapmam etkili oluyor. 

E.Ö.7= bendeki tükenmişlik algısının sebebi; eğitim sisteminin bilinmezliği, öğretmenlerin yetersiz 

görülmesi, öğretmenlerin yeterli değeri görmemesi, eğitimin bağımsız olmaması. 

E.Ö.8= tükenmişlik algısına kapılmamam hayata bakış açımdan kaynaklanıyor. Çünkü’ güzel düşünen 

güzel görür ve hayattan zevk alır. Hayata hep pozitif bakmak lazım. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Günümüzde artan rekabet koşulları ve gelişen teknoloji ile beraber çalışma şartlarını olumsuz 

etkilemiş ve teknoloji çoğu zaman iş gücünü ikinci plana itmiştir. Tükenmişlik iş ortamı teknolojinin 

de etkisiyle çalışanlar arası ilişkileri olumsuz etkileyerek sosyal çözülmelere ve tükenmişliğe neden 

olan sosyal bir problem haline dönüşmüştür.   Bu çalışmanın amacı, Ağzıkara ilkokulunda görev 

yapan öğretmenlerin tükenmişlik algılarını belirlemek ve tükenmişlik algılarının hangi değişkenlerle 

ilişkisi olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada köy okullarındaki öğretmenlerin tükenmişlik algılarının 

ölçülmesinin nedeni, eğitim-öğretim hayatının en önemli evresini oluşturan ilköğretim öğretmenlerinin 

özelliklede köy okullarındaki öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar ve sahip olunan imkânlar dolayısı 

ile tükenmişlik algılarının yüksek çıkacağının beklenmesidir. Araştırmada ortaya konan sorunlar ve 

çözüm önerileri, köy okullarındaki öğretmenlerin genelde eğitim kalitesine özelde ise kişisel gelişime 

ve doyuma katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

Araştırmaya katılan Erkek öğretmenlerin tükenmişlik algıları, bayan öğretmenlere göre daha yüksek 

seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tükenmişliğe sebep olan faktörler açısından erkek ve bayan 

arasında önemli bir fark ortaya çıkmamıştır. Erkek öğretmenlerin büyük çoğunluğu iş saatlerinin çok 

erken olmasını önemli bir sebep olarak belirtmişlerdir. Bayan öğretmenler ise köy şartlarının ve okul 

yaşamının iyi olmamasını tükenmişliğe sebep olarak belirtmişlerdir. 

 

Genel olarak tükenmişlik algısına kapılma sebepleri; Öğretmenlik mesleği ile ilgili çok fazla beklenti 

içinde olmaları, Öğrencilerin alınan geri dönüşler, Eğitim sisteminin bilinmezliği ve öğretmenlerin 

yeteri kadar değer görmemesi son olarak köy okullarında yaşanan zorluklar olarak ortaya çıkmıştır. 

Meslekte geçirilen süre bağlamında değerlendirildiğinde, mesleğinde yeni olan öğretmenlerin daha 

fazla tükenmişlik algısına sahip olduğu görülmüştür. 

 

Kırılmaz vd. (2003)’ ne göre, mesleğin hak ettiği değeri bulanların tükenmişlik düzeyleri, uygun 

bulmayanlardan daha düşük çıkmıştır. Öğretmenlik mesleğini isteyerek yapanların tükenmişlik düzeyi, 

istemeyerek yapanlardan daha düşük çıkmıştır. Bu açılardan çalışmamız ile benzerlik 

göstermekteyken, Cinsiyet açısından anlamlı bir değişkenin gözlemlenmemesi çalışmamız ile farklı 



EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

Internetional Indexed & Refereed 

 

www.euroasiajournal.com Volume (8), Year (2019)   Page 60 

yönleri arasında gösterilebilir. Çalışmada belirtilen öneriler ile çalışmamızın önerileri birbiri ile 

örtüşmektedir. 

Ören ve Türkoğlu (2006)’na göre, “duygusal tükenmişlik boyutunda kızlar daha çok tükenmişlik 

gösterirken, kişisel başarı ve duyarsızlaşma boyutunda erkekler daha çok tükenmişlik göstermiştir. 

Tükenmişliğin cinsiyet üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalar farklı sonuçlar vermekle birlikte 

tükenmişliğin daha çok kadın öğretmenlerde olduğu bildirilmektedir”. Cinsiyet açısından çalışmamız 

da Erkek öğretmenlerin tükenmişlik algılarının bayan öğretmenlere göre daha yüksek seviyede olduğu 

bulunmuştur. Bu açıdan ilgili çalışma ile kısmen benzerlik kısmen ayrışma görülmektedir. İş deneyimi 

açısında ise çalışmamızda; meslekte ilk üç yılını çalışan öğretmenlerin daha fazla tükenmişlik algısına 

sahip olduğu görülmüştür. İlgili çalışmada Ören ve Türkoğlu (2006) ise “Bulgular, 23 yaş ve üzeri 

öğretmen adaylarının tükenmişliklerinin daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Çalışan bireylerin 

daha genç olanlarının tükenmişlik düzeyleri, 30 ya da 40 yaşından daha fazla olanlara göre daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Yaş iş deneyimi ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle tükenmişlik kişinin 

kariyerinin erken yıllarında daha riskli görünmektedir”. Yaş (İş deneyimi) açısından çalışmamız ile 

benzerlikler göstermektedir. 

 

ÖNERİLER 

Çalışma saatleri ve servis saatleri uygun bir şekilde ayarlanmalıdır. Öğretmenler arasında sosyal 

faaliyetlere yer verilmesi ve dayanışmanın artırılması. 

 

Öğretmenlere yönelik eğitici seminerler ve çeşitli aktiviteler düzenlenmelidir. 

 

Öğrenci velilerine yönelik eğitici faaliyetler geliştirilmeli, ailelerin bilinçli bir şekilde çocuklarını 

teşvik edici faaliyetlere yönlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Özellikle köy okullarında öğretmenlerin konaklayabilmesi için lojmanlar yapılmalı ve öğretmenler bu 

konuda teşvik edilmelidir. 

 

Öğretmenlere yönelik gelişim programları düzenlenmelidir. 

 

İş ortamında sağlanan sosyal destekler tükenmişliğin önlenmesinde önemli bir adımdır.  

 

Mesleki eğitim süreçleri etkin bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 

 

Öğretmenlerin düşüncelerini paylaşabilecekleri seminerler, toplantılar, aktiviteler düzenlenmeli. 

 

Psikolojik danışmanlık hizmetleri sadece öğrencilere yönelik değil, öğretmenlere yönelik de 

gerçekleştirilmeli.  

 

Okul idarecilerinin daha paylaşımcı ve katılımcı bir yapıda hareket etmeleri tükenmişlik algısını 

önlemede yardımcı olacaktır. 
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