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Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınıf 

Öğretmenlerinin Kullanabilecekleri 

Etkili Yedi Web 2.0 Aracı 
 

 

Kısmet DELİVELİ1 

 

 

 

Öz 

Türkiye’de Covid 19 salgını sonrası Web 2.0 araçlarının kullanımı giderek daha fazla yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Salgın hem öğretmenler ve hem de öğrenciler tarafından Web 2.0 araçlarının etkin olarak 

kullanımını zorunlu hale getirdiğinden,  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hizmet içi eğitim kurslarında 

öğretmenlerin bu araçlardan etkin olarak yararlanmasını amaçlamıştır. Yüz yüze eğitim döneminde Web 

2.0 araçlarını bilen öğretmenlerin uzaktan öğretim sürecine uyumu görece daha kolay olsa da, 

teknolojiyi derslerinde pek tercih etmeyen öğretmenler için çok sayıda Web 2.0 aracının olması kafa 

karışıklığına sebep olmuştur.  

Kuşkusuz sayıları yüzleri geçen bu araçların hepsini bilmek ve uygulamak mümkün değildir. Ancak 

yeteri kadar zaman ayırdıklarında öğretmenler bu araçları internet üzerinden sunulan öğretici linkler 

üzerinden öğrenebilir ve “branşlarına, öğrenci gelişim özellikleri ve yaşına, öğrenciye sunulacak içeriğe 

ve amaçlarına” uygun olarak seçtikleri araçlardan yararlanabilir.  

Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derse aktif olarak katılımlarını 

sağlayabilmek,  öğrenci etkileşimi sağlayabilmek ve öğrenme sürecini oyunlaştırmak amacıyla sınıf 

öğretmenlerinin kullanabilecekleri ilkokul çocuklarının gelişim özelliklerine uygun Web 2.0 

araçlarından bazılarını tanıtmaktır. Bu araştırma sınıf öğretmenlerine Web 2.0 araçları konusunda pratik 

bilgiler sunması basımından önemlidir.  

Doküman analizi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada ilkokul çocuklarının gelişim özellikleri ve ders 

içerikleri de göz önünde bulundurularak sınıf öğretmenlerinin uzaktan öğrenme ortamlarında 

kullanabilecekleri üzere Web 2.0 araçları araştırılmıştır. İnceleme sonunda bireysel öğretime ve 

işbirliğine dayalı öğretime imkan veren, Türkçe dil desteği olan ve kullanımı kısmen veya tamamen 

ücretsiz eğitsel değeri ve kullanım kolaylığı araçlar olması; ilkokul çocuklarının gelişim özellikleri ve 

ders içeriklerine uygun olması sebebiyle “Canva, Mentimeter, Learning Aps, Kahoot,  Scratch, MY 

Storybook, Padlet” olmak üzere yedi Web 2.0 aracının ilkokul düzeyinde kullanılabileceği anlaşılmıştır. 

Web 2.0 araçlarını sınıf öğretmenlerinin derslerinde etkin olarak kullanabilmelerini kolaylaştırabilmek 

                                                           
1 Öğr. Gör. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE. 
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için araştırma kapsamında önerilen yedi aracın hangi amaçlar için kullanılabileceği açıklanmıştır. Bu 

araştırma kapsamında tanıtılan araçlar konusunda daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri için öğretmenlere 

en fazla fayda sağlayacaklarını düşündükleri araçtan başlayarak yenilerini öğrenmeleri ve bu amaç için 

yararlı linklere ulaşmaları önerilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Uzaktan eğitim, Web 2.0 araçları, sınıf öğretmeni, ilkokul öğrencileri.  

 

 

 

GİRİŞ 

Günümüzde, öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun olması sebebiyle yeni teknolojilerin eğitim 

ortamlarında kullanımı artmıştır (Keser, 2005) ve teknolojilerin kullanımı, okul, sınıf ve ders ortamını ve 

hatta derslerin işleniş biçimini değiştirmiştir (Akpınar, Aktamış ve Ergin, 2005). Teknolojinin eğitim 

ortamında kullanımının yaygınlaşması öğretmen öğrencilerin yeni teknolojilerle ilgili bilgi ve beceri sahibi 

olmalarını gerektirmiştir (Günüç, Odabaşı ve Kuzu, 2013). Dolayısıyla 21. yüzyılda eskiden kullanılan kara 

tahta yerini taşınabilir bilgisayarlar ile projeksiyona, son zamanlarda akıllı tahtaya bırakmıştır. Bu süreçte 

Web 1.0 araçları ile Web 2.0 araçları aşamalar halinde hayatımıza ve eğitim ortamlarına girmiştir.   

Literatüre bakıldığında Web 2.0 araçları ve programlarının eğitim ortamlarına etkisi konusunda bazı 

çalışmalar yapıldığı anlaşılmıştır (Horzum, 2010; Nam, Kim ve Leee, 2010; Durusay, 2011; Elmas ve 

Geban, 2012; Gülbahar ve Kalelioğlu, 2014; Çatlak, Tekdal ve Baz, 2015; Tatlı, Akbulut ve Altınışık, 2016; 

Altıok, Yükseltürk ve Üçgül, 2017).  Ancak bu araçların farklı branşlar düzeyinde kullanım amacı ve nasıl 

kullanılacağıyla ilgili bilgileri bir arada sunan herhangi bir çalışma olmadığı saptanmıştır. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derse aktif olarak katılımlarını sağlayabilmek,  

öğrenci etkileşimi sağlayabilmek ve öğrenme sürecini oyunlaştırmak amacıyla sınıf öğretmenlerinin 

kullanabilecekleri ilkokul çocuklarının gelişim özelliklerine uygun Web 2.0 araçlarından bazılarını 

tanıtmaktır.  

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin uzaktan öğrenme ortamlarında kullanabilecekleri üzere Web 2.0 

araçları araştırılmıştır. Bu araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmış ve araştırma kapsamında 

incelenen içeriklerle ilgili yazılı belgeler analiz edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). İnceleme sonucunda 

“Canva, Mentimeter, Learning Aps, Kahoot,  Scratch, MY Storybook, Padlet” olmak üzere yedi Web 2.0 

aracının ilkokul öğrencileri için uygun olduğu anlaşılmıştır.  

 

BULGULAR  

Bu başlıkta bu araştırma kapsamında incelenen “Canva, Mentimeter, Learning Aps, Kahoot,  Scratch, MY 

Storybook, Padlet” olmak üzere yedi Web 2.0 aracının kullanım amaçları tartışılmıştır. 
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1. Canva 

Öğrenci etkileşimini artırabilmek amacıyla sınıf öğretmenlerinin yararlanabilecekleri Canva kullanımı 

kısmen ücretli olan Web 2.0 araçlarından biridir. Birden fazla uygulamaya izin veren Canva ile sınıf 

öğretmenleri, infografikler, afişler, broşürler, sunumlar, sunum şeması, slaytlar, posterler, grafikler, zihin 

haritaları, kapak fotoğrafları oluşturabilir. Sınıf öğretmenleri Canva’da sunulan seçeneklerle hazırladıkları 

etkinliklerle dersleri daha eğlenceli hale getirebilir, öğrenme sürecini kolaylaştırabilir, öğrenci 

davranışlarını kontrol ederken, dönüt ve düzeltme çalışmalarında Canva’dan yararlanabilir.  

2. Mentimeter  

İnteraktif sunum platformu sağlama, sunumları gerçekleştirirken öğrenci etkileşimini artırma ve sonuçları 

değerlendirme özelliğinden yararlanmak isteyen öğretmenlerin tercih edebilecekleri bir araçtır. Kullanımı 

oldukça kolay olan mentimeter ile sınıf öğretmenleri eğlenceli, ilgi çekici, etkileşimli sunumlar 

hazırlayabilir, öğrenme süreci için anketler, sınavlar, kelime bulutları, değerlendirme soruları hazırlayabilir, 

öğrenme çıktılarını kontrol edebilir.  

3. Learning Apps  

İlköğretim kademesinde Türkçe, İngilizce,  Matematik, Fen bilgisi, Müzik gibi pek çok derste 

kullanılabilecek Learning Apps oldukça basit bir uygulamalıdır. Bu uygulama ile öğretmenler dersin 

kazanımlarına uygun hazırladıkları bulmacalar, puzzle, matematiksel işlemler (toplama, çıkarma vs.) ve 

Türkçe dil etkinlikleri hazırlayıp (kelime, hece birleştirme, eşleştirme kartlarıyla kelime oluşturma, cümle 

oluşturma vs.) dersi eğlenceli hale getirebilir.  

4. Kahoot 

İnternet bağlantısı olan herhangi bir akıllı cihaz, tablet veya bilgisayar vasıtasıyla erişilebilen kolay 

öğrenebilir ve öğrenmeyi oyunlaştırma amaçlı kullanılan bir uygulamalıdır. Anında dönüt veren Kahoot 

uygulamaları yoluyla bilgi yarışmaları (quiz) yapılabilir, tartışmalar düzenlenebilir,  anketler ve testler 

(doğru, yanlış, çoktan seçmeli, kısa cevaplı testler vs.) hazırlanabilir. 

5. Scrach 

İlkokul çocukları için animasyon ve bilgisayar oyunları hazırlanmasına imkanı veren bir uygulamadır. Basit 

bir ara yüzünün olması, çocukların öğrenmesini kolaylaştırmaktadır. Okuma yazmayı henüz öğrenmemiş 

çocuklar için, mobil uygulaması tercih edilmektedir.  

6. My Storybook 

Renkli ve göze hoş gelen tasarımlar yaratarak e-kitap oluşturma hazırlamaya imkan veren MY Storybook 

ile öğrencilere çeşitli karakterler yaratmalarına, renkli sahneler hazırlayıp, hikâyeler, masallar 

oluşturulabilmelerine imkan veren bir uygulamalıdır.   

7. Padlet 

Çeşitli görseller, yazıların eklenebildiği bu uygulamada panoya videolar yüklenebilir, röportajlar 

kaydedilebilir, notlar ya da çekilen selfiler eklenebilir. Padlet öğretmenlere panoya yerleştirdikleri plan ve 

programlarının dökümünü yapabilme veya özelleştirebilme imkanı da sunmaktadır. Bu uygulama 

öğretmenlere zümreleriyle veya öğrencilerle birlikte yaptıkları çalışmaları (proje veya etkinlik) birlikte 

yürütmelerine imkan vermektedir. Sınıf öğretmenleri “Çoklu Zeka Uygulamaları” yapmayı hedefledikleri 
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ders etkinlerinde dijital pano uygulamalarına başvurabilir, öğrenciyi izleme ve ödev takibini yapma amaçlı 

Padlet’ten yararlanabilir.  

 

SONUÇ YERİNE  

Uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin kullanabilecekleri etkili uygulama ve araçlar konusunda 

bilgiler sunulmasının amaçlandığı bu çalışmada,  “Canva, Mentimeter, Learning Aps, Kahoot,  Scratch, 

MY Storybook, Padlet ” olmak üzere yedi Web 2.0 aracı tanıtılmıştır. Sınıf öğretmenleri biraz araştırma 

yaptıkları taktirde bu araçları kullanabilir. Bu araştırma kapsamında tanıtılan araçlar konusunda daha fazla 

bilgi sahibi olabilmeleri için öğretmenlere en fazla fayda sağlayacaklarını düşündükleri araçtan başlayarak 

yenilerini öğrenmeleri ve bu amaç için yararlı linklere ulaşmaları önerilir.  
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Implementation of Research - Scientific 

Methods: Case Study in Kosovo 
 

 

Fidan KOZHANI1 

 

 

 

Abstract 

When we talk about scientific research, in this topic we will treat in the field of institutional support, 

scientific research. DST, at the moment when we make the public opening for scientific projects, all 

beneficiaries from this category are obliged to place the final product of the project their scientific work 

in the global knowledge market in various international journals with impact factor, we are happy that 

the years left behind by a considerable number of our academic staff of the University of Prishtina and 

private colleges, have successfully managed to place their scientific work in credible international 

science institutions, and thanks to this support that MEST has provided for this category of researchers 

he University of Prishtina as well has managed to rank higher in the ranking of world universities 

WeboMetrics. Within this cooperation, students are encouraged to be part of these projects in order to 

become familiar with research / scientific work. Linking the labor market with scientific work also offers 

another encouraging dimension, offering innovative schemes such as our Voucher Scheme which offers 

entrepreneurs the opportunity through their creative ideas to develop a new business or one that already 

exists. The budget for scientific research at the national level remains challenging but the possibilities 

are for our academic staff in the country both in public universities and in private colleges to be more 

active in various fields of scientific research / research because in this way we can be comparable to 

countries in the region and beyond. 

Keywords: Scientific Research, Labor Market, Budget, Kosovo 
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Freeganizm w Polsce na Podstawie 

Badań Własnych 
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Where Will Homework in Mathematics 

Take Us? 
 

 

Yousef Methkal ABD ALGANI1 

 

 

Abstract  

Since the mid-1950s, students have been required to do homework.  Literature research shows the 

importance of homework to teachers, parents, and students on one hand, and on the other, it exposes the 

emotional, social, and family problems caused by large, unintentional quantity of homework, difficult 

tasks, a lack explanation from the teacher and the type of parental involvement (Coutts, 2004). The 

objective of the present study from the importance of math homework and the achievements of students 

in this very field. One of the main goals of education systems across OECD countries is developing 

independent learners who are able to direct themselves. This issue was expressed mainly in doing 

homework preparation. Doing homework independently is a skill required of the student throughout his 

or her years of studying (Hirman, 2001). This study aims at exposing and examining the students' 

perceptions of mathematics toward homework in junior-high schools (7th-10th grades) in the Arab 

population in northern Israel, and their impact on raising student achievements in mathematics. To 

answer the problem of homework in the study of mathematics, we are addressing two main questions: 

(1) What are the attitudes of Arab Middle School students in Israel towards the use of homework 

associated with mathematics?  (2) What is the effect of using accompanying home exercises to raise the 

educational attainment of mathematics in Arab schools in northern Israel? The Study Community is: (1) 

500 students to examine the attitudes of Arab Middle School students in Israel towards the use of 

homework associated with mathematics were chosen from junior-high schools in northern Israel, and 

(2) 180 students to examine the effect of using accompanying homework to raise the educational 

attainment of the minimum levels of thinking in Bloom's taxonomy (knowledge, comprehension, and 

application) of mathematics in Arab schools in northern Israel.      (a) The researcher used the quantitative 

approach which aims to examine the attitudes of Arab Middle School students in Israel towards the use 

of homework associated with mathematics. (b) The researcher used the experimental approach with both 

pre- and post- semi-experimental design for two experimental groups, (Campbell & Stanley, 1963), 

which aims to examine the effect of using accompanying homework to raise the educational attainment 

of mathematics in Arab schools in northern Israel. 

Keywords: Homework, Mathematics, Attitude, Educational Attainment. 
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New in Slangography - online slang 

dictionaries. Main issues and 

peculiarities 
 

Lina VIZGIRDĖ1 

 

 

Abstract  

“Folk lexicography” is a phenomenon of modern linguistic culture, the result of the metalingual activity 

and one of the most significant manifestations of naive linguistics. Online slang dictionaries for amateur 

creation are becoming an indispensable research area and a generous source of information for 

traditional lexicographers. Their “online” form makes data collection extremely user-friendly, and in 

terms of audience coverage, they cannot compete with any other phenomenon. Open dictionaries 

provide the opportunity to discover the latest slang units, to monitor their use in the most modern 

contexts, to analyze the lively process of linguistic creation. From the general point of view, amateur 

dictionaries are more likely to be attributed to encyclopedic ones than to linguistic dictionaries, as the 

units of description of their articles more often are concepts, of lexical rather than grammatical 

meanings. If a paper dictionary can be understood as a scientific resource, then an open electronic 

dictionary – a multivariate creation of a modern virtual community can be perceived as a continuous 

creative process. 

Keywords: slang, metalingual activity, folk lexicography, naive explication 
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Conditioned Intolerance to Dental 

Materials Used for Therapeutic 

Treatment 
 

 

RAZHABOV O. A.1 

 

 

Abstract 

Long-term clinical observations indicate that widely used dentures made of metals and their alloys are 

non-indifferent, cause a number of diseases of the oral mucosa, and have social and medical 

consequences in the form of intolerance to denture materials [1,2]. For orthopedic treatment, ceramic 

materials, plastics, stainless steels, cobalt-chromium, silver-palladium alloys, alloys based on gold, 

platinum, etc. are currently used, which include the following metals: iron, chromium, Nickel, titanium, 

manganese, silicon, molybdenum, cobalt, palladium, zinc, silver, gold, etc.Signs of intolerance may 

occur when placing dentures and filling materials in the oral cavity. Intolerance to prosthetic materials 

can be caused by different reasons that have different mechanisms of pathology development. Solving 

problems with intolerance to dental materials in each patient requires analysis together with a dentist, 

an immunologist, and an immunological laboratory [1-4]. 

Keywords: orthopedic structures, local immunity. 

 

 

The aim of the study was to study the nature of structural reorganization of the gingival mucosa and the 

dynamics of local immunity of the oral cavity during odontopreparation and tobacco Smoking in order 

to develop measures for the prevention of possible complications. 

The purpose of this review is to examine the causes of intolerance to dental materials used for orthopedic 

treatment. 

The reasons for the receipt of trace elements from dentures in saliva are wear of the metal surface, local 

corrosion and saliva chemistry. Stainless steel prostheses cause an increase in saliva of iron by 5.5 times, 

copper by 7 times, manganese by 1.7 times, and lead by 6 times. The content of trace elements in the 

saliva of individuals with intolerance to metal prostheses correlates with an increase in chromium by 6 

times, and Nickel – by 3.4 times. The phenomena of galvanism that occurs as a result of electrochemical 

interaction in the presence of stainless steel dentures in the oral cavity account for 4 to 11% of cases. 

[7,8,9]. 
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Also, intolerance to dental materials can be caused by an individual pathological reaction to the material. 

Another reason may be the poor hygiene of the oral cavity [9-12]. 

Oral galvanosis is a disease characterized by a number of non – specific clinical manifestations 

associated with chronic inflammation of the oral mucosa against the background of galvanic currents 

between dissimilar metals of dental prostheses [5-8].There are several symptoms of galvanosis: 

- The appearance of an unpleasant metallic and sour taste in the oral cavity. 

Occurrence of pathologies of taste receptors with violation of taste sensitivity. 

- Manifestation of pathology of the salivary glands. Dryness in the mouth. It is caused by irritation of 

the nerve endings, which leads to abnormalities in the autonomic and Central nervous systems [13-15]. 

- Burning and itching sensations. 

- Inflammatory process on the surface of the tongue. 

There are also General physiological deviations from the norm: decreased vitality, complaints of head 

pain, nervous response to others [16-18]. 

Most often, these sensations begin to appear a month or two after orthopedic treatment, the material of 

which was stainless steel, or repeated prosthetics, the material of which was another material or alloy 

(clasp prosthesis made of chrome – cobalt alloy, gold compounds or others). 

In places of fusion, an oxide film can be observed [20-23]. Signs of galvanosis develop very rarely and 

depend on the characteristics of the patient and the state of his oral cavity [19, 24]. 

Very often people go to the dentist with such a problem as allergic reactions to dental prostheses. 

An allergic reaction is the body's response to environmental factors that can cause damage and 

inflammation of the mucous membranes [25]. 

 

RESULTS and DISCUSSIONS 

Usually, an Allergy appears to metals that are used in the manufacture of prostheses: Nicole, cobalt, 

copper, chromium, as well as their combination. Such materials are used in the manufacture of cheap 

metal-ceramic structures of crowns and dental bridges, as well as as the basis for the production of 

removable dentures. 

The most common signs of allergic reactions to metal: redness, itching and swelling of the mucous 

membranes in the oral cavity; irritation of the inner surface of the cheeks, tongue, lips; discomfort in the 

oral cavity of various types, such as dryness or excessive salivation, bitterness, sour taste, sore throat; 

exacerbation of bronchial asthma; rashes of various types in the oral cavity, on the skin around the lips, 

on the hands; fever; the most dangerous – angioedema (Edema Quincke) [31-35]. I have studied local 

immunological indicators of the oral cavity, which play an important role in providing local protection. 

By changing these indicators, it is possible to judge the presence of inflammation in the process of 

adaptation to the orthopedic structure, as well as the effect on the oral tissue of the material from which 

the structure is made, i.e., the presence of an allergic reaction or the phenomenon of galvanism.Recently, 

due to the widespread use of plastics to replace metal, the problem of intolerance to plastics has come 

to the fore. 
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Allergies can appear not only on metals. However, plastics that consist of monomers can sometimes 

cause an allergic reaction. It is worth noting that now nylon prostheses or Quadrotti are produced, which 

are made of soft plastics, they do not pose a danger to humans [26, 27, 35]. 

Causes of plastic intolerance: mechanical trauma to the oral mucosa with a prosthesis; allergic and toxic 

– chemical effects on the oral mucosa of substances that are part of prosthetic plastics; non-physiological 

conditions under a removable prosthesis; effects on the oral mucosa of plaque components on the 

prosthesis; somatic diseases, anemia, diabetes, hormonal disorders; iatrogenic or psychogenic factors 

[28, 29]. 

The main pathogenetic factors for the development of galvanosis are galvanic currents, metal corrosion, 

and pathological changes in saliva [5]. In this regard, when choosing structural materials for dental 

prostheses, many researchers analyze the corrosion resistance of various metal alloys in artificial saliva, 

study metal changes in the patient's oral cavity, but the issues of their clinical compatibility are not fully 

investigated. 

In studies A. A. Timofeev presented quite convincingly that the diagnosis of "Galvanos the mouth" 

applies in the presence of characteristic clinical symptoms: metallic taste, bitter taste, burning tongue 

and sour-salty taste, change in salivation, the sensation of current flow through the tooth, deterioration 

of the General condition. 

In this regard, much attention is paid to the clinical and theoretical aspects of the problem of allergic 

reactions in domestic and foreign medical science, including dentistry. 

 

CONCLUSION 

We analyzed data on indicators of local immunity of the oral cavity, which are an important criterion 

for evaluating the quality of treatment and serve as one of the methods for preventing errors and 

complications in prosthetics with orthopedic structures.Analysis of the literature used suggests the need 

for further study of the diagnosis, clinical manifestations and prevention of galvanosis in patients. 

Aspects of evaluating the compatibility of dental alloys used in orthopedic structures need to be clarified. 

Currently, specialists do not have a single comprehensive approach to the diagnosis and prevention of 

galvanosis in dental patients. 
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Abstract 

In Kosovo Emigration and Remittances always have been and are promoters of the development of the 

local economy, and they have important role in economic well-being citizens, but and other aspects in 

financing economy through stimulus. 

Therefore, Remittances sent from the diaspora this year had a very positive impact on managing of 

pandemic situation in Kosovo for many citizens which were depended by remittances, which in this time 

play a major role in state economy generally. 

Although, as a result of the Covid-19 pandemic, remittances from the Kosovo diaspora were expected 

to decrease, this is also because the emigrants and the places where they live and work are also affected, 

despite the fact that they also had the COVID-19 pandemic, the Kosovo diaspora has broken the record 

of remittances in our country, according of data of Central Bank of Kosovo for the first six months of 

2020, were migration has sent 27.8 million euro more than the same time period of last year, and 

according of data we clearly see that the most sent money are in May 2020 period, in the amount of 104 

million euros. Therefore, remittances always were one of the most important source and stable of 

external financing for the country. 

These investments are very important especially for countries less developed such as Kosovo is, 

especially in the period time from the middle of Mars month when it started pandemic virus COVID-19 

in Kosovo. 

Keywords: Remittances, development, emigration,, economic statement, Republic of Kosovo.   
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The Impact of the Covid-19 Pandemic on 

the Income of Private Sector Employees 
 

 

Luan VARDARI1 

 

 

Abstract 

The spread of coronavirus (COVID 19) has created an unsatisfactory situation in terms of the Global 

Economy as well as the economy in Kosovo. The evolution of the disease and its economic impact is 

uncertain, which is making the functioning of all institutions, whether private or public, difficult. From 

the damage to businesses those who suffered the most are the workers.  

The purpose of this scientific paper is to conduct research and analysis on how the COVID-19 pandemic 

has affected private-sector employees, following the government's decision to isolate and restrict 

movement. For the realization of this paper were used primary data were collected from a questionnaire 

that was distributed online and completed by 101 participants, who are employed in the private sector 

in various industries that make up this sector in Kosovo. In order to work in this sense, in the research 

we have also presented the damage caused by the COVID-19 virus in the human body, this is done in 

order to justify the government's measures to stop the movement and closure of businesses. We have 

also presented how the economy is organized in Kosovo, how many employees are in the public sector 

and how much in the private one, in order to see how many employees this pandemic has affected, how 

it has affected their lives, in their income and the financial problems it has caused. 

Keywords: COVID-19, Employees, Private Sector, Business, Economy in Kosovo. 
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Şiirde Kaynaklanma Problemi ve Bir 

Dizenin Serüveni  
 

 

Cafer GARİPER1 

Yasemin BAYRAKTAR2 

 

 

 

Öz 

Sanat/edebiyat eserlerinde kaynaklanma önemli bir problem olarak varlığını gösterir. 

Metinlerarasılık çerçevesinde düşünüldüğünde sanatkârların birbirlerinin eserlerinden esinlendikleri, 

yararlandıkları görülür. Bir şair veya yazar, başka şair veya yazarın kalem ürününden yahut müzik 

eserinden ya da herhangi başka bir yapıtından hareketle, ondan kaynaklanarak yeni bir kalem ürünü 

ortaya koyar. Kaynaklanmada harekete geçirici bir öge hep vardır. Bu harekete geçirici öge/ dinamik 

kimi zaman büyük bir esere vücut verebileceği gibi, küçük bir esere, besteye, bir veya birkaç dizeye 

de varlık kazandırabilir. Ziya Osman Saba ile Cahit Sıtkı Tarancı arasında böyle bir kaynaklanmadan 

söz edilebilir. Cahit Sıtkı, Ziya Osman’ın mektupla gönderdiği bitmemiş bir dizesinden hareketle iki 

dize yazar ve “Otuz Beş Yaş” şiirini bu dizelerle tamamlar.  

Anahtar kelimeler: Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, kaynaklanma, metinlerarasılık, “Otuz 

Beş Yaş” şiiri.  

 

 

Abstract 

Originating shows its existence as an important problem in works of art/ literature. When considered 

within the scope of intertextuality, it can be said the artists are inspired by each other's works, 

considered for processing. A poet or writer creates a new pen product based on the pen product or 

musical work or another work created by another poet or writer. There is always a temporary element 

to movement in originating. This activating element / dynamic can sometimes give the body to a 

large piece, or it can be activated into a small piece, composition, one or more lines. Such a source 

can be mentioned between Ziya Osman Saba and Cahit Sıtkı Tarancı. Cahit Sıtkı writes two lines 
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based on an unfinished line sent by Ziya Osman by letter and completes his poem "Otuz Beş Yaş" 

with these lines. 

Keywords: Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, originating, intertextuality, “Otuz Beş Yaş” 

poem.  

 

 

 

GİRİŞ 

Sanat, edebiyat eserlerinde kaynaklanma (etkilenme, esinlenme, alıntı, çalıntı vb.) problemi, daha çok 

bir sanatkârı ve sanat eserini yargılayıcı/ olumsuzlayıcı boyutuyla gündeme getirilir. Oysa çalıntı 

kavramını paranteze almak kaydıyla, kaynaklanmanın yaratıcı enerjiyi içinde barındıran bir yanı söz 

konusudur. Bir sanatkârı, başka sanatkârların eserleri besler.  Şair, şiirini önceki kuşakların birikimi 

üzerine kurar. Günümüz edebiyat kuramlarından hareketle denebilir ki sanat ürünleri/ eserleri bir ana 

metinden türemiş, her üretim bu ana metnin parçaları veya farklı yorumları ya da görüntüleri olarak 

biçimlenmiştir. Her yeni metin, metinlerarasılık düzleminde bakış getirildiğinde kendinden önceki 

metinlerle söyleşim içinde varlık kazanır, onlara bir şeyler borçludur. Kimi zaman da bir şair, çağdaşı 

hatta daha genç şairlerle söyleşime girer, metinlerarasılığa başvurur, hatta kaynaklanabilir. Cahit Sıtkı 

Tarancı (1910-1956)’nın “Otuz Beş Yaş” şiiri kaynaklanma bakımından daha ilk dizelerinden başlayarak 

yoğun metinlerarasılıklar taşır. Bu bildiride “Otuz Beş Yaş” şiirinin ilk iki dizesine dikkat çektikten sonra 

tamamı yerine son iki dizesi kaynaklanma konusu/ problemi çerçevesinde ele alınmaya çalışılacaktır.  

Cahit Sıtkı’nın “Otuz Beş Yaş” şiiri, kaynaklanma ve/ veya metinlerarsılık bakımından zengin bir görünüm 

sergiler. Şair, “Otuz Beş Yaş” şiiri daha yayımlanmadan beş yıl kadar önce, 22. 02. 1940’ta Paris’ten Ziya 

Osman’a gönderdiği bir mektubunda, “(...) Ziyacığım, hayatı sevmekle geçiyor ömrüm, az daha gençliğim 

diyecektim, gene de diyebilirim, zira yaş oldu otuz. Desene ki, Dante gibi ortasındayız ömrün.” (Tarancı, 

1957: 53) demektedir. Görüldüğü üzere Cahit Sıtkı’nın “Otuz Beş Yaş” şiirinde geçen  “Dante gibi 

ortasındayız ömrün” dizesi, şiirin yayımlanma tarihinden beş yıl önceki bir mektubunda aynen yer alır. 

Mektuptaki “(…) zira yaş oldu otuz” söyleyişi de beş yıl içerisinde işlenip geliştirilerek, 

“Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder” (Tarancı, 1995: 185). 

şekline dönüşür. Böylece Cahit Sıtkı, Dante’den hareket ederek/ kaynaklanarak “Otuz Beş Yaş” şiirine varlık 

kazandıran enerjiyi içinde barındıran ilk iki dizeye vücut verir:  

 “Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder. 

Dante gibi ortasındayız ömrün.” (Tarancı, 1995: 185).  

Cahit Sıtkı, “Otuz Beş Yaş” şiirinin ilk iki dizesini Dante’den kaynaklanarak söylemesine benzer şekilde, 

söz konusu şiirin son iki dizesini de bir başka şairden kaynaklanarak ortaya koyar. Böylece o, biri 14. 

yüzyıldan diğeri çağdaşı bir şairden olmak üzere, şiirini kaynaklanmayla başlattığı gibi kaynaklanmayla 

tamamlar.  
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Cahit Sıtkı, “Otuz Beş Yaş” şiirini,  

“Bir namazlık saltanatın olacak 

Taht misali o musalla taşında” (Tarancı, 1995: 187). 

dizeleriyle bitirir. Bu dizeler, Bâkî’nin Kanunî Sultan Süleyman için söylediği mersiyedeki,  

“Kadrini seng-i musallada bilüp ey Bâkî  

Turup el baglayalar karşuna yârân saf saf”  (Bâkî, 1994: 242). 

beytiyle ilişkilendirilmiş, aralarındaki benzerliğe dikkat çekilmiş, Cahit Sıtkı’nın söz konusu dizeleri 

Bâkî’nin yukarıda yer alan beytinden esinlenerek yazdığı söylenegelmiştir. Metinlerarasılık düzleminde 

yapılan bu tespit doğruluk payına sahiptir. Çünkü metinlerarasılık kuramına göre bir metin hep başka 

metinlerden aldığı kesitlerle varlık kazanır. Cahit Sıtkı’nın bilinçli bir şekilde ya da bilinçaltının 

yönlendirmesiyle Bâkî’nin bu beytinin hayal dünyasından yararlanmış olabileceği ihtimal dâhilindedir. 

Fakat Cahit Sıtkı’nın “Otuz Beş Yaş” şiirinin tamamlandığı söz konusu iki dizede kaynaklanma 

bakımından daha açık bir metin bulunmaktadır. O da Ziya Osman Saba (1910-1957)’nın bir mektubunda 

kaydettiği bitmemiş şiirinde yer alan bir dizedir. Galatasaray Lisesinden sıra arkadaşı ve dost olan her 

iki şair arasındaki mektuplaşmalardan bunun izini sürmek mümkündür. Cahit Sıtkı, askerlik görevi 

sırasında Ziya Osman’a Burhaniye’den yazdığı 20. 12. 1941 tarihli mektupta henüz yayımlanmamış, 

yazılma sürecinde olan kendi şiirlerinden bahis açtıktan sonra sözü Ziya Osman’ın mektupla göndermiş 

olduğu şiirlerine getirerek şunları söyler:  

“Seninkilerden ikincisini çok sevdim, ufak tefek tashihlere muhtaç olduğu kaydiyle. Mesela 

‘çaresiz’ sıfatı fazla; ‘toprakta yatan annem’ demen kâfi. ‘Öğle’ kelimesi de tek başına 

olmuyor. Öğle üstü daha iyi ve cansistant olmaz mı? ‘Şu musalla taşında bir öğle yatacağım’ 

mısraı ‘Rabbim ben bu sabah da, Rabbim, ben gene sağım’ mısraı gibi harikulâde güzel bir 

hissi söylemesine rağmen söyleyiş tatminkâr değil. Meselâ, haddim olmayarak: 

Ben de bir öğle üstü yatacağım 

Şu musalla taşında. 

filân gibi bir şey aklıma geldi. Sen tabiî daha iyisini yaparsın” (Tarancı, 1957: 86-87).  

Ziya’ya Mektuplar dikkatle gözden geçirildiğinde yazdıkları şiirleri yayımlamadan önce paylaştıkları, 

eleştirel bir değerlendirmeden geçirdikleri anlaşılan her iki şairin birbirinin şiirini düzelttiği, neredeyse 

ortak söyleyişe/ yazmaya yöneldiği görülür. Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere Cahit Sıtkı, Ziya 

Osman’ın daha sonra “Toprağım” şiirinde yer vereceği “[ş]u musalla taşında bir öğle yatacağım” 

dizesinin mektuptaki şeklini “harikulade güzel bir his” bulur ve “söyleyiş tatminkâr değil” diyerek yeni 

bir söyleyiş teklifi getirir. Fakat bu dizenin serüveni burada bitmez.   

Daha önce belirtildiği üzere, Ziya Osman’ın 1941’de henüz tamamlamadan gönderdiği anlaşılan 

şiirindeki “[ş]u musalla taşında bir öğle yatacağım” dizesi, bir kelime değişikliğiyle (öğle/ namaz) “[ş]u 

musalla taşında bir namaz yatacağım” şeklini alarak “Toprağım” şiirinde 1942’de Varlık dergisindeki, 

daha sonra da 1947’de yayımlanan Geçen Zaman kitabındaki yerini alır:  

“Ne kadar istiyorum, akşamleyin, ezanda, 

Eski bir evde olmak, orda, Eyüpsultan’da; 
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Bir yanda ölmüşlerim, bir yanda kalanlarım. 

 

Duyayım: Gece, gündüz, hayat, ölüm içiçe 

Dallara konan karga, camımı vuran serçe, 

Toprakta yatan annem, eli dizimde karım. 

 

Ahret dolsun içime kumruların ‘Hu…’sundan 

Diyeyim, camiinin geçerken avlusundan.  

Şu musalla taşında bir namaz yatacağım. 

 

Bir tabutun içinde sır vermeden gidenler, 

Orda, beyaz taşlarla yıllardır beni bekler, 

Benim de gözlerime yakın olsun toprağım. ” (Saba, 1942: 324; 1947: 34; 1991: 36). 

Cahit Sıtkı, Burhaniye’den yazdığı söz konusu mektuptan yaklaşık iki yıl, Ziya Osman’ın 

“Toprağım” şiirinin Varlık’ta yayımlanmasından on altı ay sonra bu defa Ilıca’dan Ziya Osman’a 

gönderdiği 18. 7. 1943 tarihli bir başka mektubunda, Yahya Kemal’in bir rubaisine yer verir ve “[ö]lüme 

dair aklımda şöyle bir beyit var   

Benim de bir namazlık saltanatım olacak 

O musalla taşında” (Tarancı, 1957: 200). 

diyerek daha sonra “Otuz Beş Yaş” şiirinde yer alacak olan henüz bitmemiş dizeleri kaydedip “[b]ir 

şiirin sonu olabilir. Fakat üstünü getirmek, zaman ve hava meselesidir” (Tarancı, 1957: 200) 

cümleleriyle Ziya Osman’ın dizesini işleyip geliştirerek kimi değişikliklerle, üstelik 1942’de 

yayımlanan “Toprağım” şiirinde dizeye eklenmiş olan “namaz” kelimesini de alarak ondan 

kaynaklanmış hatta sahiplenmiş görünür. Çünkü söz konusu mektupta Ziya Osman’a ve dizesine 

gönderme yoktur. Cahit Sıtkı’nın otuz beş yaşındayken tamamladığı otuz beş dizeden kurulu 1945 

yılında yayımlanan “Otuz Beş Yaş” şiirinde Ziya Osman’dan kaynaklanan son iki dize şu şekilde yerini alır:  

“Bir namazlık saltanatın olacak 

Taht misali o musalla taşında” (Tarancı, 1995: 187). 

 “Kendini daima ölüm ve Tanrı karşısında hissettiği için benliğinde gurur ve gösterişi yenen, tevazuu en 

yüksek rütbe sayan Saba,” (Kaplan, 1984: 446) şiirini ölüm temi etrafında tevekküle bağlı bir dünya algısıyla 

çerçeveler. Eyüpsultan’da anneyle geçen çocukluğa özlem, annenin bıraktığı boşluğu içinde duyan özneye 

ölümü özlenen bir yapıda gösterir. Hayatla ölüm iç içe yaşanır. “Toprağım” şiirinde de görüldüğü gibi, onun 

şiirinde azla yetinen, mütevekkil bir insanın basit ve sade söyleyişi hâkimdir. Ziya Osman, hayat anlayışı ve 

yaşayış tarzıyla şiiri arasında bütünlüğü kuran şairlerdendir.  

Ziya Osman’a göre daha sanatkârane söyleyişin peşinde olan Cahit Sıtkı ise Ziya Osman’dan ödünçlediği 

dizeyi işleyip geliştirerek “saltanat”, “taht” gibi kelimelerle Ziya Osman’a göre daha yüksek ve etkileyici 
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söyleme kavuşturur. Her iki şair de, özellikle Cahit Sıtkı, mektuptaki ilk hâliyle yeterince işlenmemiş 

görünen dizeyi geliştirerek kendi şiirlerinin dünyasında şiirin bütünlüğüyle uyumlu bir bileşime sokarlar. Bu 

noktadan sonra artık Cahit Sıtkı’nın söz konusu dize üzerinde uyguladığı işlem intihal/ aşırmayla değil 

kaynaklanmayla açıklanabilir. Çünkü şair, kaynaklandığı dizeyi değiştirip dönüştürerek ona kendi poetik 

anlayışını ve kişiliğini verir. Bir dizeden iki dizeye evrilen söyleyiş, Cahit Sıtkı’nın bütün bir estetik algısını 

taşıyacak potansiyeli içinde barındırır. Ziya Osman’ın tamamlanmış şekliyle sanatkâranelikten uzak basit, 

alelade ve sade söyleyişiyle, 

“Şu musalla taşında bir namaz yatacağım.” (Saba, 1942: 324; 1947: 34; 1991: 36). 

Cahit Sıtkı’nın Ziya Osman’a göre sanatkârane ve yüksek söyleyişi,   

“Bir namazlık saltanatın olacak 

Taht misali o musalla taşında” (Tarancı, 1995: 187). 

karşılaştırıldığında her iki dost şairin söylemindeki fark ortaya çıkar.  

Kaynaklanmayla intihal/ aşırma karıştırılmamalıdır. Kaynaklanmada şair, ilk hareket ettirici/ tetikleyici 

mekanizmadan, esin veya itkiden yola çıkarak kendi nesne ve evren algısına, poetik anlayışına uygun, 

kişiliğini yansıtan bir eser ortaya koyar. İntihalde ise hep ötekinin, eseri aşırılanın sesi duyulur.  

Buraya kadar ortaya konmaya çalışılan görüş ve tespitlerden hareketle denebilir ki, Cahit Sıtkı Tarancı, ünlü 

İtalyan şairi Dante’den kaynaklanarak “Otuz Beş Yaş” şiirinin ilk iki dizesini yazdığı gibi Ziya Osman 

Saba’nın henüz oluşum aşamasındaki bir dizesinden kaynaklanarak da “Otuz Beş Yaş” şiirinin son iki 

dizesini yazar. Edebiyat araştırmacısının, eleştiricinin, okurun önünde kaynaklanma konusu Ziya’ya 

Mektuplar’da açıkça durmaktadır. Buna ister alıntı, ister aşırma/ çalıntı densin, şair ve kalem ürünü 

yargılansın, değişen bir şey olmaz. Ortada gerçekte bir kaynak metinden hareketle dönüştürme 

bulunmaktadır. Fakat bu dönüştürme bir başkasının kalem ürününü aynen alma şeklinde değildir. İşleyerek 

geliştirme, bir dizeyi iki dizeye çevirme, kendi şiirinin poetik ve estetik bütünlüğü içerisinde ona yeni bir 

söylem ve göndergeler ağı kazandırma şeklindedir. Ziya Osman’ın dizesinden hareketle yahut bir başka 

söyleyişle ondan da kaynaklanmanın verdiği yaratıcı enerjiyle şair, yeni bir metin bütünlüğü kurar. Ziya 

Osman’ın “Toprağım” şiirinde yer alan ve kaynaklık eden dizeyle Cahit Sıtkı’nın “Otuz Beş Yaş” şiirindeki 

kaynaklanan iki dizenin karşılaştırılması her iki metin parçasının arasındaki farkı göstermeye yeter.  
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Öz 

Edebiyat eserlerinde kaynaklanma, sıkça karşılaşılan bir konudur. Fakat kaynaklanma konusunu 

aydınlığa kavuşturmak çoğu kez mümkün olmaz. Bunda da ana sebep yazarın/ şairin çoğunlukla 

kaynaklanmasını gösterecek bilgi kaydı bırakmamasıdır. Buna rağmen kimi metinlerin çeşitli veri ve 

bilgilere dayanarak kaynaklandığı eseri yahut durumu belirlemek, açıklığa kavuşturmak 

mümkündür. Ahmet Hâşim’in Rudyard Kipling’in bir şiirinden hareketle yazdığı “Yarı Yol” şiiri, 

kaynaklanma konusunda intihale varacak kadar anlamalara/ anlamlandırmalara yol açmış, şairin bir 

başkası tarafından İngilizceden Türkçeye düzyazı şeklinde aktarılan metni, manzum olarak 

düzenleyerek kendine mal ettiği ileri sürülmüştür. Bu bildiride Ahmet Hâşim’in söz konusu “Yarı 

Yol” şiiri, kaynaklanma problemi çerçevesinde tartışmaya açılacaktır.   

Anahtar kelimeler: Şiir, kaynaklanma, Ahmet Hâşim, “Yarı Yol”, Rudyard Kipling.  

 

 

Abstract 

Origination is a frequently encountered issue in literary works. However, it is often not possible to 

clarify the issue of welding. The main reason for this is that the author / poet does not leave a record 

of information to show his/her origin. Nevertheless, it is possible to determine and clarify the work 

or situation from which some texts originate based on various data and information. Ahmet Hâşim's 

“Yarı Yol” poem, based on one of Rudyard Kipling's poems, led to plagiarism in terms of origin, and 

it was claimed that the poet appropriated the text, which was transferred from English to Turkish by 

someone else, by editing it in verse. In this paper, Ahmet Hâşim's “Yarı Yol” poem will be discussed 

within the framework of the origination problem. 

Keywords: Poetry, origination, Ahmet Hâşim, “Yarı Yol”, Rudyard Kipling. 
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GİRİŞ 

20. yüzyıl Türk şiirinin önemli temsilcilerinden biri Ahmet Hâşim’dir. O, Türk edebiyatı geleneği 

içerisinde sembolist ve empresyonist akım çerçevesinde saf şiir anlayışına bağlı şiirleriyle dikkatleri 

üzerinde toplar. Kimi kişi ve çevrelerce şiiri fazla kapalı ve sanatkârane bulunarak eleştirilse de o, 

yaşadığı dönemden başlayarak sonraki kuşaklar üzerinde sürekli etki yaratır. Klasik Türk edebiyatından 

ve daha çok Fransız edebiyatından beslenen, etkiye açık bir şair olan Ahmet Hâşim, metinlerarası bir 

şiir evreni kurar. Onun bazı şiirleri, anlamın kapalılığı, şiir dili, etki ve kaynaklanma bakımından zaman 

zaman edebiyat çevrelerinde tartışma konusu olur. Bunlar arasında dikkat çeken şiirlerinden biri “Yarı 

Yol”dur. Söz konusu bu şiir, kaynaklanma problemi çerçevesinde bu bildirinin konusunu oluşturacaktır.  

Kaynaklanma, çoğu zaman açık şekilde belirmeyen, tam karşılığını sanatkârın iç dünyasında/ 

bilinçaltında bulan, sanatkârı harekete geçirici temel itki, dinamik, esin, etki olarak ifade edilebilir. 

Kaynaklanma, etkilenme sonucu ortaya çıkar. Harold Bloom’un da belirttiği gibi, “şiirsel etkilenme 

şiirleri her zaman daha az özgün yapmaz; aynı sıklıkla şairleri daha özgün hale getirir, ama ‘daha özgün’ 

illa ki daha iyi anlamına gelmez” (Bloom, 2008: 49). Özellikle şiir ve müzik gibi sanat kollarında 

sanatkârı eser vermeye yönlendiren, ilham ve esin gibi kelimelerle karşılanan ilk etkiden hep söz 

edilegelmiştir. Kaynaklanmada harekete geçirici itki/ dinamik, bir eser, herhangi bir beste, resim, şiir 

vb. olabileceği gibi herhangi bir manzara, bir yaşanmışlık, hayat sahnesi de olabilir. Genellikle sanatkâr, 

önceden planlanmış/ tasarlanmış bir eser ortaya koymaz. Hareket ettirici/ tetikleyici bir imgeye, duyuş 

ve düşünüşe yani etkilenmeye ve ona bağlı kaynaklanmaya ihtiyaç duyar. Bir imgeyi, duyuş ve düşünüşü 

yakalayan sanatkâr, onu işleyerek geliştirir, biçime yoğurur, sanat eseri denen bütünleşmiş yapıya ulaşır. 

Kaynaklanma, metnin doğduğu zamandan geriye doğru giden bir görünüm sergilese de iki yönlü bir 

ilerleme söz konusudur. Çekirdek veya öz denebilecek bir duyuştan, esinden, imgeden kaynaklanan 

sanatkâr, çekirdeği/ özü yeni bir yaratım sürecine soktuğu için yakalanan imge, duyuş ve düşünüş iki 

yönlü bir gelişim gösterir. Çekirdek/ öz, sanatkârın duyuşundan az veya çok farklı bir biçimde 

bedenlenir ve yeni bir metin/ eser ortaya çıkar. 

Ahmet Hâşim’in Japon haikularını andıran “Yarı Yol” şiiri, kaynaklanma bakımından ilgi çekici bir 

görünüm sergiler. Tahir’ül-Mevlevî (Tâhir Olgun)’nin ilk baskısı 1936’da yapılan Edebiyat Lügatı’nı 

1973’te baskıya hazırlayan Kemâl Edîb Kürkçüoğlu, “takîd-i manevî” maddesinde son üç dizesi 

örneklendirilen “Yarı Yol” şiirinin altına dipnot düşerek şu açıklamayı yapar: 

“Bu şi’rin şöyle bir hikâyesi vardır: Daha sonra Ahmed Emin Yalman’ın refikası olan Rezân Ârif 

Hanım, Hindistân ormanlarındaki hayvanların hayâtını tasvîr eden bir İngiliz edîbinin Jongl adlı kitâbını 

İngilizce’den Türkçe’ye çevirmeyi, Ahmed Hâşim de metindeki şiirleri nazmen tercüme etmeyi 

kabûllenmişlerdir. Ahmed Hâşim, bu şi’ri, İngilizce metindeki ‘Maymunların Şarkısı’ndan, Rezân 

Hanım’ın nesren tercümesine dayanarak nazmen ifade etmiştir. Hırçınlığı mâlûm olan şâirle Hanım’ın 

eserin intişârından önce araları açılınca manzûm tercümeden vazgeçilmiş, Ahmed Hâşim de bu şi’ri –

tercüme olduğunu açıklamadan- ayrıca neşr etmiştir. Zâten birinci beyt, bu îzâhât zâviyesinden 

bakılınca, aydınlanır. ‘Dalların zirvesindeyiz ancak’ mısrâı insânlardan ziyâde maymunlara yakışır. İşte 

bu husûsun bilinmemesi mânevî ta’kîd töhmetine yol açmıştır” (Kürkçüoğlu, 1973: 143). 
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Kemâl Edîb Kürkçüoğlu, bu sözlerin devamında “Yarı Yol” şiiri için ikinci bir benzerliği daha gündeme 

getirir:  

“ ‘Yarı yoldan ziyade yerden uzak.  

Yarı yoldan ziyade mâha yakın 

Beytinin de, Ahmed Hâşim’e asla intihal ve selh suçu yüklemeden, Ferdî Târihi’ndeki ‘Zemîne ırak, 

âsmâna yakın’ mısrâını –tevârüd ve tesâdüf kabilinden- okşadığını burada kayd etmeyi lüzumlu gördük” 

(Kürkçüoğlu, 1973: 143). 

Kürkçüoğlu’nun açıkça ifade ettiğine göre Ahmet Hâşim, “bir İngiliz edibinin Jongl adlı kitabı”nda yer 

alan “Maymunların Şarkısı”nın düzyazı çevirisinden hareketle “Yarı Yol” şiirini “nazmen ifade” eder. 

Daha sonra da “-tercüme olduğunu açıklamadan- ayrıca neşr”eder. Kürkçüoğlu’nun adını kaydetmediği 

söz konusu İngiliz şairi, Rudyard Kipling (1865-1936), eseri de The Jungle Book’tur.3  

Konu hakkında Kürkçüoğlu’ndan hareketle “Ahmet Haşim ve Maymunlar” yazısıyla Hilmi Yavuz da 

görüş getirir. Yavuz, “Ahmet Haşim’in şiirlerinden çoğunun, neredeyse intihal (aşırma) sayılabilecek 

kertede aktarmalara dayandığı söylenir öteden beri…” (Yavuz, 1997: 20) dedikten sonra “Nihad M. 

Çetin, ‘Ahmed Haşim’in Kaynakları Hakkında Bir Deneme’ adlı yazısında (…) Haşim’in şiirlerindeki 

imgelerin hemen hemen hiç değiştirilmeden, Henri de Regnier, Albert Samain ya da Paul Verlaine’den 

aktarıldığını belirtiyor. Doğallıkla, örnekler vererek!” (Yavuz, 1997: 20) cümlelerini ekler. Yazısına 

devamla “Feyzullah Sacit ve Şerif Hulûsi de Haşim’in Şeyh Galip’e çok şey borçlu olduğunu 

belirtmişlerdi” (Yavuz, 1997: 20) cümlesiyle sözü “intihal” ve “etkilenme” konusuna getirir. “Kuşkusuz 

intihal (aşırma) başka, etkilenme başkadır!” diyen Yavuz, M. Çetin’in “sanatkarın mülhem olduğu sanat 

eseri ile ibdâ ettiği arasındaki fark üzerinde ısrarla durmak gereğini duymuştur” (Yavuz, 1997: 21) 

tespitinde bulunarak onun yanlış anlaşılmaya yol açmamak için konu üzerinde hassasiyetle durmuş 

olmasına vurgu yapar. Yavuz, “kendisi son derece güvenilir bir eski edebiyat uzmanıdır” (Yavuz, 1997: 

21) şeklinde nitelediği Kürkçüoğlu’nun üstte yer alan açıklamasını aynen aktardıktan sonra yazısını 

şöyle tamamlar:  

“Gördünüz mü şu işi? Bizim hayran hayran okuyup nice ince anlamlar vermeye çalıştığımız 

Dalların zirvesindeyiz ancak 

dizesi, meğer Hint maymunlarının ağzından söylenmiyor muymuş?” (Yavuz, 1997: 22).  

Bu cümlelerden, Hilmi Yavuz’un, Ahmet Hâşim’in “Yarı Yol” şiirini Kipling’den aşırdığı görüşünde 

olduğu sonucunu çıkarmak güç değildir.  

Hilmi Yavuz’dan sonra “Yarı Yol” şiiri Beşir Ayvazoğlu’nun da ilgi alanına girer. O da Kemâl Edîb 

Kürkçüoğlu’nun görüş, tespit ve iddialarına değindikten sonra “[s]öz konusu mısralarla Kipling’in 

Bandar-Logların Yol Şarkısı adlı şiirinin ikinci mısraı olan ‘Yarı yoldan ziyade kıskanç aya doğru 

gidiyoruz!’ arasında bir benzerlik bulunduğuna Şerif Hulusi de işaret etmiştir” (Ayvazoğlu, 2000: 156) 

diyerek iki metin arasındaki benzerliğe dikkat çeker. Kürkçüoğlu’nun görüş ve tespitlerini aktarış tarzı, 

                                                           
3 Kemâl Edîb Kürkçüoğlu ve kimi araştırmacılar tarafından “Maymunların Şarkısı” başlığıyla anılan metin, Dünya Klasikleri 

arasında yer alan meşhur The Jungle Book (Orman Kitabı)’unda geçen “Bandar-Log'un Yol Şarkısı”dır. Çocuklar ve yetişkinler 

tarafından ilgiyle ve sevilerek okunan, hatta devamı niteliğindeki başka iki ayrı eserin öncüsü olan bu eser, Hollywood’da 

beyaz perdeye aktarılmış, Walt Disney tarafından çizgi ve animasyon filmleri yapılmıştır. Hayvanlar tarafından yetiştirilen 

çocuk Mowgli’nin öyküsünü anlatan metin, dünya çapında bir üne sahiptir. Rezzan Ârif ve daha sonra başkalarınca birkaç defa 

Türkçeye aktarılarak yayımlanmıştır.  
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Ahmet Hâşim’in intihalde bulunduğu izlenimi uyandırmakla birlikte, Ayvazoğlu, açıkça intihal 

(çalıntı/aşırma) yargısında bulunmaz. Ayvazoğlu, düştüğü dipnotta Ahmet Hâşim’in Rezzan Ârif’e 

yazdığı 23 Şubat 1339 tarihli mektupta Kipling’in “Cangıl” kitabından söz ettiği bir cümleyi 

alıntılayarak ve A. F. (Faruk Nafiz) imzasıyla daha 1920’de çıkan eleştirel bakışa da yer vererek bu 

çeviri çalışmasının kaynaklardaki izini sürme yoluna gider (Ayvazoğlu, 2000: 156-157).  

Aslında konuya, Ayvazoğlu’nun da değindiği gibi, Kürkçüoğlu’ndan daha önce Remzi Kitabevi 

yayınları arasında çıkan Ahmet Haşim Hayatı ve Seçme Şiirleri kitabının 1947 tarihli baskısında Şerif 

Hulûsi dikkat çeker. Şerif Hulûsi, “Yarı Yol” şiiri için kitabın sonuna eklediği “XXXVII” numaralı notta 

şunları söyler: 

“Bu şiir ilk defa Yeni Mecmua, IV, 1923, s. 59 da Satırlar adıyle yayımlanmış sekiz mısralık şiirin 

dört mısraını (ikinci kısmını) teşkil eder. 

Bu şiirin üçüncü ve dördüncü mısralarıyle Rudyard Kipling’in Bandar-Logların yol şarkısı 

şiirinin ikinci mısraı olan: 

Yarı yoldan ziyade kıskanç aya doğru gidiyoruz! 

arasında bir benzerlik var gibi görünüyor” (Şerif Hulûsi, 1947: 117).  

Şerif Hulûsi, söz konusu kitabın Ahmet Haşim Hayatı, Sanatı ve Seçilmiş Şiirleri adıyla Bilgi Yayınevi 

tarafından 1967’de yapılan yeni baskısında da aynı bilgileri tekrarlar (Şerif Hulûsi, 1967: 169). Kemâl 

Edîb Kürkçüoğlu, 1973’te yeni baskısı yapılan Edebiyat Lügatı’nı hazırlarken kaynak göstermeden Şerif 

Hulûsi’den yararlanmış, bu bilgiye Ferdî Târihi’nde geçtiğini söylediği “Zemîne ırak, âsmâna yakın” 

dizesiyle “Yarı Yol” şiiri arasındaki benzerliği, “Ahmed Hâşim’e asla intihal ve selh suçu yüklemeden 

(…) tevârüd ve tesâdüf kabilinden” (Kürkçüoğlu, 1973: 143) eklemiş görünmektedir. 

Bütün bu tespit ve değerlendirmelerden sonra bir yargıya varabilmek için Kipling’in “Road-Song Of 

The Bandar-Log”u ile Ahmet Hâşim’in “Yarı Yol” şiirini karşılaştırmalı ele almak doğru olacaktır. 

Fakat burada önemli bir güçlük kendini göstermektedir. O da Ahmet Hâşim’in şiirleştirerek kendi adına 

yayımladığı iddia edilen Rezzan Hanım’ın İngilizceden Türkçeye aktardığı söylenen metnin ortada 

olmayışıdır. Rezzan Ârif’in çevirisinin “Cengelnâme” adıyla Dergâh’ta 20 Ekim 1337 (1921)’de 

yayımlanan 13. sayıdan başlayarak 20 Haziran 1338 (1922)’de yayımlanan 29. sayıya kadar on bir sayı 

tefrikası yapılmıştır. Söz konusu tefrikada “Bandar-Log’un Yol Şarkısı” yer almamaktadır. Rezzan Ârif, 

yalnızca “Bandar-Log’un Yol Şarkısı”nı tefrikaya almamakla kalmamış, manzum metinlerin bir 

kısmının çevirisine de yer vermemiştir. Durum böyle olunca Ahmet Hâşim’in şiirleştirdiği ileri sürülen 

çeviri düzyazı metinle “Yarı Yol” şiiri arasında metinlerarası ilişkiler ağını kurmak imkânı ortadan 

kalkmaktadır. Bu durumda, istenen sonucu vermekten uzak olsa da, iki metni karşılaştırmak ve bir 

yargıya varabilmek için başka çevirileri kullanmaktan başka çözüm bırakmamaktadır. Nitekim Şerif 

Hulûsi ve diğer yazarlar da Rezzan Ârif’in çevirisi yerine başka çeviriyi, Nurettin Artam çevirisini, 

kullanırlar.  

Kipling’in ilk baskısı 1894’te yapılan The Jungle Book’taki “Bandar-Log’un Yol Şarkısı” manzum 

metninin İngilizce aslı şöyledir:  
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“ROAD-SONG OF THE BANDAR-LOG 

Here we go in a flung festoon,  

Half-way up to the jealous moon!  

Don't you envy our pranceful bands?  

Don't you wish you had extra hands?  

Wouldn't you like if your tails were—so— 

Curved in the shape of a Cupid's bow?  

Now you're angry, but—never mind,  

Brother, thy tail hangs down behind!  

 

Here we sit in a branchy row,  

Thinking of beautiful things we know;  

Dreaming of deeds that we mean to do,  

All complete, in a minute or two— 

Something noble and wise and good,  

 

Done by merely wishing we could.  

We've forgotten, but—never mind,  

Brother, thy tail hangs down behind!  

 

All the talk we ever have heard  

Uttered by bat or beast or bird— 

Hide or fin or scale or feather— 

Jabber it quickly and all together!  

Excellent! Wonderful! Once again!  

 

Now we are talking just like men!  

Let's pretend we are ... never mind,  

Brother, thy tail hangs down behind!  

This is the way of the Monkey-kind.  

 

Then join our leaping lines that scumfish through the pines,  
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That rocket by where, light and high, the wild grape swings.  

By the rubbish in our wake, and the noble noise we make,  

Be sure, be sure, we're going to do some splendid things!” (Kipling, 2017: 53-54).  

 

Kemâl Edîb Kürkçüoğlu’nun referans olarak kullandığı Nurettin Artam çevirisinin tam metni şöyledir:  

“BANDAR-LOG’LARIN YOL ŞARKISI 

İşte biz, sıra sıra çözülmüş fistolar gibi,  

Yarı yoldan ziyade kıskanç aya doğru gidiyoruz!   

Bizim oynak sürümüze imrenmiyor musunuz? 

Siz de herkese benzemez elleriniz bulunsun, istemiyor musunuz?  

İstemez miydiniz sizin kuyruklarınız da böyle,  

Küpid’in yayı gibi kıvrılmış olsaydı? 

Şimdi siz öfkelisiniz, fakat zarar yok, 

Kardeş, kuyruğun arkadan sallanıyor.  

 

Biz burada bir sıra dal üzerinde oturuyoruz, 

Bildiğimiz güzel şeyleri düşünerek; 

Yapmak istediğimiz şeyleri hayalimizden geçirerek, 

-Ki bunlar bir iki dakika içinde tamamlanır- 

Bazı asil, büyük ve güzel şeyleri 

Ki onları başarmağa gücümüz yetmiştir. 

Şimdi biz, gidiyoruz, fakat zarar yok, 

Kardeş, kuyruğun arkadan sallanıyor.  

 

Duymuş olduğumuz bütün sözleri 

Yarasaların, hayvanların, kuşların ağzından 

Gördüğümüz kanadları, derileri, pulları ve tüyleri, 

Çabuk çabuk bir nefeste konuşuruz. 

Pekâlâ! pek güzel! bir defa daha! 

Şimdi tıpkı insanlar gibi lakırdı ediyoruz. 

İddia edelim ki biz… zarar yok, 

Kardeş, kuyruğun arkadan sarkıyor!  

 

Maymun soyunun yolu budur. 
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Sonra çamlar arasından yol alan bizim sıçrayan hatlarımız birleşir, 

Yabancı asmaların üzerinden fişek gibi sekeriz; 

Ayaklandığımız yerlerde toz toprak havalanır ve biz asıl gürültüler çıkarırız, 

Emin olunuz, emin olunuz, biz güzel bir şeye ulaşmağa gidiyoruz.  

(Kipling, 1936: 88-89). 

Söz konusu metnin Gökçe Yavaş tarafından çevrilen ve İthaki Yayınları arasında baskısı yapılan Orman 

Kitabı’ndaki çevirisi şu şekildedir:  

İşte gidiyoruz sallanıp asılarak,  

Neredeyse varacağız kıskanç aya! 

Bizim zıplayan grubumuza özenmez misin?  

Fazladan iki el daha istemez misin?  

Kuyruğun böyle olsa hoşuna gitmez mi? 

Eros’un yayı gibi eğimli.  

Şimdi sinirleniyorsun ama takma kafana, 

Kardeş, kuyruğun sarkıyor arkanda! 

 

Oturduk dallı budaklı bir sıraya, 

Bildiğimiz güzel şeyleri hatırlamaya; 

Hayal ederiz yapmak istediğimiz şeyleri, 

Hepsini bitiririz, bir dakikada ya da iki 

Asil, bilge ve iyi bir şeyi biz, 

Sadece dileyerek yapabiliriz. 

Şimdi unuttuk ama takma kafana 

Kardeş, kuyruğun sarkıyor arkanda! 

 

Duyduğumuz tüm konuşmalar,  

Anlatır yarasalar, yırtıcılar veya kuşlar 

Post veya pul veya tüy veya kanat 

Hepsini hemen çabuk çabuk anlat! 

Mükemmel! Harika! Şimdi tekrarla! 

 

Şimdi insanlar gibi konuşuyoruz! 
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Öyleymiş gibi davranalım… Takma kafana,  

Kardeş, kuyruğun sarkıyor arkanda! 

Budur maymungillerin yolu da. 

 

O zaman katıl aramıza, çamlar arasından geçen 

sıçrayışlarımıza 

O sıçrayışlar ki hafif ve yüksek, hızla geçer sallanan  

yaban üzümlerini 

Doğuşumuzdaki boş sözler, çıkardığımız asil sesler 

Emin ol, emin ol, yapacağız görkemli birçok şeyi! (Kipling, 2016: 2016: 63-64).  

Ahmet Hâşim’in kontrast geçişler üzerine inşa ettiği metin ise şöyledir:  

Nasıl istersen öyle dinle, bakın: 

Dalların zirvesindeyiz ancak, 

Yarı yoldan ziyade yerden uzak. 

Yarı yoldan ziyade mâha yakın (Ahmet Hâşim, 1923: 59; 1987: 87).  

Bu metinlerden anlaşılacağı üzere Ahmet Hâşim, Kürkçüoğlu’nun iddia ettiği gibi, Rezzan Ârif’in 

yaptığı çeviriyi şiirleştirmiş değildir. O, yeni bir şiir yazarken muhtemelen Kipling’in metninden 

kaynaklanmış görünmektedir. Çünkü Kipling’in manzum metniyle Ahmet Haşim’in “Yarı Yol” şiiri 

arasında dikkatten kaçırılmayacak farklılıklar bulunmaktadır. Her şeyden önce Kipling’in metni, 

başlığından başlayarak maymunların söylediği hafif, neşeli, espritüel bir şarkı özelliği taşır. Ahmet 

Hâşim’in şiiri ise konuşan kişi hakkında açık bir göndermede bulunmaz. İçerik yönünden yolculuk temi 

etrafında kesişen metin, asıl hayal dünyası bakımından örtüşür. Şerif Hulûsi’nin işaret ettiği (1967: 

169), Kürkçüoğlu (1973: 143), Yavuz (1997: 22) ve Ayvazoğlu (2000: 156-157)’nun da dikkat çekerek 

katıldığı gibi “Road-Song Of The Bandar-Log”daki dalların üzerinde aya doğru yolculuk söyleyişiyle 

(özellikle Nurettin Artam çevirisindeki ikinci dizeyle), 

“Yarı yoldan ziyade kıskanç aya doğru gidiyoruz” (Kipling, 1936: 88)  

“Yarı Yol” şiirindeki,  

“Dalların zirvesindeyiz ancak”  

dizesi arasında benzerlikten söz edilebilir. Nitekim “Yarı Yol” şiirinde, Kürkçüoğlu’nun da işaret ettiği 

üzere, insandan çok maymunların dile getirebileceği bir söylem ve anlam ilgisinin bulunması bunu 

gösterir. Fakat bu durum da Ahmet Hâşim’in şiirini intihal/ aşırma konumuna düşürmez. Her şeyden 

önce burada bir yöntem hatası bulunmaktadır. O da Ahmet Haşim’in “Yarı Yol” şiirinin 

yayımlanmasından on üç yıl sonra yapılan Nurettin Artam çevirisinin referans olarak alınmasıdır. 

Rezzan Hanım’ın “Bandar-Log’un Yol Şarkısı” çevirisi var mıydı, böyle bir çeviri yaptı mı? Dalların 

üzerinde yürüyerek aya doğru yolculuğu ne kadar yansıtabildi? Bunlar bilinmiyor. Yalnızca 

Kürkçüoğlu’nun anlatımıyla kalıyor. Bununla birlikte Ahmet Haşim’in, Rezzan Hanım’ın yazılarıyla 

ve Cengelnâme çevirisiyle Dergâh dergisi adına ilgilendiğini kaynaklar gösteriyor. Beşir 
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Ayvazoğlu’nun dikkat çektiği A. F. (Faruk Nafiz) imzalı eleştirel bakış, Ahmet Haşim’in şiirinin yazılış 

tarihini Dergâh dergisinin çıkışından altı ay, Cengelnâme’nin tefrikasının başlamasından bir yıl önceye, 

1920’ye götürüyor. Söz konusu Teşrinievvel 1336 tarihli “Maymunların Şarkısı” başlıklı eleştirel 

yazısında A. F. (Faruk Nafiz) şunları söylüyor:   

“(…) hususiyle hemcinslerinin ağzından ‘Yarı yoldan ziyâde mâha uzak/ Yarı yoldan ziyâde arza 

yakın’ diye şarkı yazan, şekli ruhundan, ruhu şeklinden çirkin bir mahlukun mübtezel ve âdi 

tenkitleridir ki dünyayı güldürüyor. İstihaleten insanların kable’t-tarih maymunlarla müşterek bir 

nesil olması fennî bir fikir olduğuna göre, bu mahlûkun da ba’de’t-tarih biraz insan şekli, hissi ve 

hayası taşıyacağını ümid edebiliriz, fakat bugün müsbet bir hakikattir ki henüz kendisinde böyle bir 

şey yok (…) Eğer üstünde haftalar, aylarla çalışılan eserlerin masa üstünde ve bir lâhzada çizilen 

makaleler, cadde üstünde söylenen sözlerle mahvolması kabil olsaydı ortada eski yeni ne bir şair ne 

de bir edib kalırdı. Eserlerle şahıs tenkid olunmadıktan sonra neşredilecek her makalenin bir 

hiyeroglif ve söylenecek sözlerin de maymunların şarkısından farksız olması lâzım gelir” (A. F., 

1336: 2’den aktaran Ayvazoğlu, 2000: 157). 

Ayvazoğlu’nun da belirttiği üzere “şekli ruhundan, ruhu şeklinden çirkin” olarak nitelenen şair, Ahmet 

Haşim’dir (Ayvazoğlu, 2000: 157). Bu da gösteriyor ki, Ahmet Haşim, “Yarı Yol” şiirinin tamamını 

yahut bazı dizelerini daha 1920 yılında yazmış/ yazmaya başlamıştır. Henüz çok genç olan Rezzan 

Ârif’le muhtemelen karşılaşmış, çeviri üzerinde çalışmışlar ve böyle bir şiire yönelmiştir. Çünkü Faruk 

Nafiz’in “Maymunların Şarkısı” adlandırmasıyla Ahmet Hâşim’in iki dizesinin (kelime 

değişiklikleriyle) aynı yazıda kullanılması “Yarı Yol” şiirinin model metinle olan bağını gösteren güçlü 

bir göstergedir. Bütün bu açıklamalardan sonra asıl konu, Kürkçüoğlu’nun ileri sürdüğü aşırma 

problemi üzerinde durulabilir.  

Ahmet Hâşim’in, Kipling’in “Road-Song Of The Bandar-Log”unun çevirisinden hareketle “Yarı Yol”u 

yazdığı kabulünden yola çıkıldığında, şairin şiir kurmada başvurduğu yöntem, iki metnin 

karşılaştırılmasından da açıkça anlaşılacağı üzere, başkasının şiirini temellük etmek, çevirip kendi adına 

yayımlamak değil, metinlerarasılık bağlamında bir imgeden kaynaklanmaktır. Ahmet Hâşim, 

Kürkçüoğlu’nun iddia ettiği gibi “bu şi’ri –tercüme olduğunu açıklamadan- ayrıca neşr etmiş” (1973: 

143) veya Hilmi Yavuz’un dolaylı yoldan ifade ettiği gibi intihalde bulunmuş (1997: 22) değildir. O, 

“Seyahat ve Edebiyat” başlıklı yazısında “İngiliz dâhisi Kipling, bir Hindistan nebatıdır” (Ahmet 

Haşim, 1991: 207) dediği Kipling’in metninde gördüğü bir imgeyi (hayali) yeni bir şiirde, yeni 

göndergelerle, yeni bir söylem içinde yeniden üretime sokar. Kısacası yeniden inşa eder. Bir başka 

söyleyişle yeni bir metin ortaya koyar. Şair, Kipling’in yaklaşık otuz dizelik tekrarlara dayanan, 

espritüel manzum metni yerine Japonların haikusunu hatırlatan dört dizelik ciddi bir şiir yazar. Kaldı 

ki, Rezzan Ârif’in çevirdiği düzyazı metni şiirleştirerek yayımlamak, sanat hayatının olgunluk 

dönemini yaşayan şöhretli bir şair kimliğiyle pek bağdaşmaz. Böyle bir durumda şairin, başta Rezzan 

Ârif olmak üzere, çeviri hakkında bilgisi olan Dergâh dergisi çevresiyle ve diğer edebiyatseverlerle 

karşı karşıya kalması kaçınılmaz olur. Ahmet Haşim, Kipling’in metninden kaynaklanarak, onda 

gördüğü bir imgeyi kendi estetik dünyası içinde dönüştürmeye tâbi tutar. Dönüştürülen imge artık 

Kipling’in “Road-Song Of The Bandar-Log”undaki imge olmaktan çıkar, dört dizelik “Yarı Yol” 

şiirinde yeni bir bağlam içinde yerini alır. Diğer taraftan da metinlerarasılık düzleminde “Road-Song 

Of The Bandar-Log”daki ikinci dizeden tamamen kopmaz, onu anıştırır. Anıştırma, metinlerarası bir 

ilişki yeri (Aktulum, 1999: 111)/ biçimidir. Anıştırma ile anıştırılan metinle anıştırma yapan metin 

arasında söyleşim işin içerisine girer (Aktulum 1999: 108-109). Örtülü söylemle eş anlamlı olan, örtük 
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göndermeye de yaklaşan bu kavramda asıl önemli olan nokta söyleşim bağıdır. Kaynaklanma ve intihal 

arasındaki farkı belirginleştiren, kaynaklanmayı metinlerarasılığa yönelmede bir çekirdeğe/öze 

bağlanma problemi hâline getiren de iki metin arasında anıştırmaya dayalı bir bağ oluşturan 

söyleşimdir. Sonuçta ortaya çıkan ikincil metnin çekirdeğe/ öze bağlı metinden farklı olması onu 

intihal/ aşırma durumundan uzaklaştırır.  

Görüldüğü üzere Ahmet Hâşim’in yaptığı bir kaynaklanma ve dönüştürmedir. Metinlerarası 

dönüştürme, belirli bir kaynaktan alınan ögelerle şekillendirilen metnin, başka bir biçime evrilmesi, 

başka bir form kazanması; şekil değiştirme ya da bağlam değişimleriyle yeniden yazılma biçimini ifade 

eden ilişkileri içerir. Kaynak metne ait ögeler, gramatikal yahut türe bağlı veya söylem düzleminde 

yapılan dönüşümle ortaya konan yeni metinde yerini alır. Bu dönüşümler anlam ve/ veya form 

düzeyinde gerçekleşebilir. Metinlerarası ilişkilerde sıklıkla başvurulan anlamsal dönüşümler, bir önceki 

metinden alınan ögelerin aynı yahut farklı anlamda kullanılmasına imkân sağlar. Biçimsel dönüşümleri 

de kapsayan söz konusu metinlerarası ilişki biçiminde, kaynak metinden alınan ögelerin gramatikal 

unsurlarının ya da şekil özelliklerinin dönüştürülerek yeni metinde kullanılması söz konusu olabileceği 

gibi, anlam yahut imge düzleminde de dönüştürme yoluna gidilebilir. Kipling’in “Road-Song Of The 

Bandar-Log”u ile Ahmet Hâşim’in “Yarı Yol” şiiri metinlerarasılık bağlamında değerlendirildiğinde 

yenidenyazma ile ortaya konan ikincil metnin biçim ve içerik yönünden dönüştürüldüğü, şairin kendi 

poetik ve estetik kişiliğinin ürünü kılındığı görülür. Şair, model metinde yer alan dalların üzerinde aya 

doğru gitme imgesini yeniden kurarken, 

 “Dalların zirvesindeyiz ancak”  

diyerek model metinle bağını kapalı biçimde sürdürür, onu anıştırır. “Kullanılan eğretileme ne olursa 

olsun başka metinler yeni metinlerin çıkışı olmuştur.” (Aktulum, 2011: 272). Sonuçta her yeni metin, 

önceki metinlerden hareketle yazılır. Bu çerçevede, birçok metne olduğu gibi, “Yarı Yol” şiirine de 

metinlerarası ilişkiler ağı döngüsünün bir parçası olarak bakmak daha yerinde olur.  

Ahmet Hâşim’in poetik evreni düşünüldüğünde Kipling’in şarkısını, hafif ve neşeli manzum metnini 

aşırması pek olası görünmez. Çünkü Kipling’in çocuk dünyasına seslenen, hafif, neşeli, masalsı ve 

fantastik ögelerle kurgulanmış bu şarkı metninde onun reddedeceği, poetik dünyasıyla uyuşmayan 

birçok öge vardır. Değil söz konusu metni aşırması, Rezzan Ârif’in düzyazı şeklinde çevirdiği 

varsayılan metni manzum olarak düzenlemesi bile güç görünmektedir. Ahmet Hâşim’in Kipling’in 

metnini manzum olarak düzenlemekten vazgeçmesinin, eğer böyle bir anlaşma ve vazgeçme varsa, 

Kürkçüoğlu’nun iddia ettiği gibi, “hırçınlığı”ndan çok, “Road-Song Of The Bandar-Log”u poetik 

anlayışının dışında bulmasıyla ilgili olabileceği ihtimali göz önünden uzak tutulmamalıdır. Nitekim 

alımlama estetiği bağlamında “Yarı Yol” şiiri üzerinde farklı okuma teklifleri getiren Gökhan Tunç da 

söz konusu şiirin Ahmet Hâşim’in poetikasıyla ve şiir sanatıyla olan bütünlüğüne dikkat çekerek “Yarı 

Yol”un intihal/ aşırma olmadığını belirtme ihtiyacı duyar (Tunç, 2020: 294). 

Konunun asıl ilginç yanı, Rezzan Ârif-Ahmet Haşim arasındaki Kipling’in eserinin Türkçeye çevirisi 

etrafındaki gelişmelerin, Kürkçüoğlu’nun hadisenin üzerinden elli yıldan fazla zaman geçtikten sonra 

kaynak göstermeden verdiği bilgilere dayanmasıdır. Kürkçüoğlu, söz konusu notta Ahmet Haşim 

hakkında “[h]ırçınlığı mâlûm olan şâirle Hanım’ın eserin intişârından önce araları açılınca manzûm 

tercümeden vazgeçilmiş” (Kürkçüoğlu, 1973: 143) yargısında bulunur. Oysa Kipling’in The Jungle 

Book eserinin birinci kitabının Cengelnâme adıyla Rezzan Ârif tarafından yapılan çevirisinin Dergâh 

dergisinde tefrikasının 20 Haziran 1922 tarihli 29. sayısında tamamlanmasından biri yaklaşık iki, diğeri 

sekiz ay sonra Ahmet Haşim’in 16 Ağustos 1922 ve 23 Şubat 1923 tarihiyle Rezzan Ârif’e gönderdiği 
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iki mektup bulunmaktadır. Ona gönderdiği, daha önceki mektuplarında olduğu gibi, samimi ve saygılı 

bir dille yazılan bu mektupların birincisinde Rezzan Hanım’ın nikâh davetini cevaplandırır (Ahmet 

Hâşim, 199178-79). İkincisinde ise Rezzan Hanımın yazacağı hikâyeler konusunda tavsiyelerde 

bulunduktan sonra, Beşir Ayvazoğlu’nun da belirttiği gibi, “Cangılnâme’nin ikinci kitabının ismi: Le 

second livre de la Cangıl, Rudyard Kipling. Bibliothèque de Mercure de France” (Ahmet Haşim, 1991b: 

80) kaydını düşer. Muhtemelen Rezzan Ârif’in söz konusu eserin ikinci kitabının künyesi hakkında 

istediği bilgiyi aktarır. Daha önceki mektuplarında onun Dergâh’ta yazmasını, çeviriler yapmasını 

teşvik ettiği düşünülürse, ikinci kitabın da çevrilmesi isteği içinde olduğu sonucu çıkarılabilir. 

Kürkçüoğlu’nun Ahmet Haşim’in intihalde bulunduğunu iddia ettiği Kipling’in “Maymunların 

Şarkısı”nın birinci kitapta yer aldığı düşünüldüğünde “[h]ırçınlığı mâlûm olan şâirle” Rezzan Ârif’in 

aralarının açılması, çeviriden vazgeçilmesi söz konusu görünmemektedir. Çünkü Ahmet Haşim’in 

aşırdığı iddia edilen Kipling’in “Road-Song Of The Bandar-Log”u, Kürkçüoğlu’nun ifadesiyle 

“Maymunların Şarkısı”, The Jungle Book’ta birinci ciltte, “Kaa’nın Avı” bölümünden sonra, “Kaplan! 

Kaplan” bölümünden önce yer almaktadır (Kipling, 2017: 53-54). Dergâh’taki Cengelnâme çevirisinde 

ise “Kaa’nın Avı” bölümüyle “Kaplan! Kaplan” bölümü arasında (Kipling 1922: 74-75) Kipling’in 

“Road-Song Of The Bandar-Log”nun çevirisi bulunmamaktadır. Bu da Rezzan Ârif’in manzum “Road-

Song Of The Bandar-Log” kısmını büyük ihtimalle çevirmediğini, çevirdiyse de baskıya koymadığını 

göstermektedir.  

İntihal/ aşırma ile kaynaklanma arasındaki ince çizgiyi belirlemeden verilecek yargı, sağlıklı 

olmayacaktır. Her benzerliği aşırma kavramıyla karşılayan kolaycılık, sanat eserlerini anlama ve 

anlamlandırmada bir açmaz yaratacağı gibi, aşırmayı görmezlikten gelmek de körlük alanları 

oluşturacaktır. Metinlerarasılık bağlamında bir sanat eseri hep başka sanat eserlerinden aldığı kesitlerle/ 

parçalarla oluştuğuna/ oluşacağına göre eğer sanatkâr başka sanat eserlerinden hareketle yeni bir sanat 

eseri ortaya koyuyor, bu sanat eserini kendi poetik anlayışı ve estetiği çevresinde dönüştürüp 

şekillendirebiliyorsa buna kaynaklama; model metni dönüştürmeden, tamamen veya önemli ölçüde 

aslına bağlı kalarak temellük ediyorsa buna da intihal/ aşırma demek doğru olacaktır. İşte bu çerçevede 

Ahmet Hâşim’in “Yarı Yol” şiirine yaklaşıldığında, onun metin kurma stratejisinin kaynaklanma 

kavramı içinde anlamını bulduğu görülür. Aksi takdirde her benzerlik, etkilenme ve yararlanma, aşırma 

kavramı çerçevesinde değerlendirilecek olursa Batı edebiyatlarından Doğu edebiyatlarına, 

Shakespeare’den Şeyh Galip’e hemen hiçbir edebiyat geleneği ve sanatkâr bunun dışında kalamaz. 

Buna başta dil izin vermez. Kolektif bir yapı olan dil, söylemleri ve imgeleri içinde barındırır.  

Sonuç olarak, kaynakların verdiği bilgiye göre, Rezzan Ârif, Rudyard Kipling’in The Jungle Book adlı 

eserini İngilizceden Türkçeye aktarır. Bu süreçte Ahmet Hâşim’in Rezzan Ârif’in düzyazı olarak 

çevirdiği manzum metinleri manzum olarak düzenleyeceği, fakat Rezzan Ârif’le araları açılınca 

Kipling’den aktarılan “Yarı Yol” şiirini çeviri olduğunu belirtmeden kendi adına yayımladığı iddia 

edilmiştir. Yapılan araştırma ve incelemede Rezzan Ârif’in Cengelnâme adıyla Dergâh’ın 1921-1922 

yılları arasında 13. sayıdan 29. sayıya kadar tefrikasının yapıldığı, “Road-Song Of The Bandar-Log”un 

çevirisinin yer almadığı tespit edilmiştir. Dönemin kaynaklarından, özellikle Faruk Nafiz’in 

“Maymunların Şarkısı” yazısından Ahmet Haşim’in Kipling’in The Jungle Book’unda yer alan “Road-

Song Of The Bandar-Log” manzum metnini tanıdığı ve yararlandığı sonucu çıkmaktadır. Rezzan Ârif’e 

yazdığı mektuplarda da bunun izlerine rastlanır. Şair, muhtemelen yine Rezzan Ârif üzerinden söz 

konusu metni tanımış, onda muhayyilesini harekete geçiren bir öge bulmuş olmalıdır. Fakat bunun 

Türkçeye düzyazı olarak aktarılmış metni, Türkçe manzum bir metne dönüştürmek yerine, söz konusu 

metinden kaynaklanarak metinlerarasılık düzleminde yeni bir metin yazmak şeklinde ortaya çıktığı 
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söylenebilir. Anlaşılan şair, çevrilmiş yahut konuşma konusu olmuş model metni sahiplenmek yerine 

imgeleminden yararlanmıştır. Her yeni metnin önceki metinlere dayanarak yazılabileceği ilkesinden 

hareketle bunun aşırma değil, metinlerarası bir yazma/ kurma/ inşa çalışması, kaynaklanma olduğu 

söylenebilir. Çünkü kaynak metinle Ahmet Hâşim’in “Yarı Yol” şiiri arasında, imge düzlemindeki 

benzerliği paranteze almak kaydıyla, dikkate değer farklar bulunmaktadır. Sonuçta o, Kipling’in Road-

Song Of The Bandar-Log” adlı manzum metninin imgeleminden yararlanarak/ kaynaklanarak yeni bir 

metin ortaya koyar.  
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Umurü’l-Ümera’da Ünlü Uyumları1 
 

 

 

Vowel Harmony in Umuru’l-Umera 

 

İnan GÜMÜŞ2 

 

 

Öz 

Umurü’l-Ümera, tarihî Batı Türkçesinin gelişim çizgisi içerisinde Klasik Osmanlı Türkçesi ya da Orta 

Osmanlıca olarak adlandırılan dönemde kaleme alınmıştır. Şeyh Osman bin Ali tarafından Mısır’da 

yazılan eser, farklı coğrafyalarda hükümdarlar için kullanılan unvanlar üzerinden devlet yönetimi ve 

toplum düzenine ilişkin kimi bilgileri barındıran bir siyasetname görünümündedir. Konuya Türkçenin 

gelişimi açısından bakıldığında eserin ikili şekilleri ve yeni gelişmeleri bünyesinde barındırdığı 

gözlenmektedir. Bu dönemde Eski Anadolu Türkçesindeki tek şekilli kullanımların yerini yavaş yavaş 

ikili kullanımlar, uyumsuz biçimlerin yerini ise uyumlu biçimler almaya başlamıştır. Bunun yanında 

yeni uyumsuz biçimler ya da tersine uyumsuzluk olarak adlandırılabilecek yeni kullanımlarla da 

karşılaşılabilmektedir. Sözü edilen durumlar ünlü uyumları için de geçerlidir. Türkçe kökenli sözcük 

tabanları ve bu tabanlara getirilen eklerdeki ünlülerin düzenine göre damak uyumu (kalınlık-incelik 

uyumu) ve dudak uyumu (düzlük-yuvarlaklık uyumu) olarak iki başlıkta ele alınan ünlü uyumlarının 

eserdeki görünümleri çeşitlilik arz etmektedir. Bir sözcük ve o sözcüğe getirilen eklerin bütününün kalın 

ya da ince sıradan olması temeline dayanan ve Türkçenin tarihsel ve çağdaş lehçelerinde varlığını güçlü 

bir şekilde hissettiren damak uyumu, Umurü’l-Ümera’da da hemen hemen tamdır. Dudak uyumu ise 

damak uyumu kadar belirginlik göstermemekte, çok şekilli bir yapı sergilemektedir. Bu noktada eserde 

dudak uyumu bakımından tam bir birliğin olduğu söylenemez. Yer yer uyuma doğru bir gidiş görülse 

de eski şekillerin devam etmesi ve yeni şekillerin ortaya çıkmasıyla birlikte uyumsuz örneklerin de 

azımsanmayacak bir düzeyde olduğu belirtilebilir. Bu çalışmada, Umurü’l-Ümera’nın ünlü uyumları 

bakımından sergilediği görünüm sözcük tabanları ve bu tabanlara getirilen ekler çerçevesinde 

incelenmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Klasik Osmanlı Türkçesi, ünlü uyumu, damak uyumu, dudak uyumu, sesbilgisi.  

 

 

                                                           
1 Bu bildiri, Umūrü’l-Ümerā (Metin-Dil Özellikleri) ve İktidar Felsefesi Bağlamında Söylem Çözümlemesi adlı 

doktora tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
2 Dr., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜRKİYE 
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Abstract 

Umurü’l-Ümera was written in the period of development of historical Western Turkish called Classical 

Ottoman Turkish or Middle Ottoman Turkish. The work, written by Sheikh Osman bin Ali in Egypt, 

looks like a politiketname containing some information on state administration and social order through 

the titles used for rulers in different geographies. When the subject is examined in terms of the 

development of Turkish, it is observed that the work contains dual forms and new developments. In this 

period, uniform uses in Old Anatolian Turkish were gradually replaced by dual uses and inharmonious 

forms were replaced by harmonious forms. In addition, new inharmonious forms or new uses, which 

may be called reverse inharmoniousness, may be encountered. The mentioned situations also apply to 

vowel harmonies. Considering the word bases of Turkish origin and the order of the vowels in the affixes 

brought to these bases, the appearance of the vowels harmonies, which are discussed in two titles as 

palatal harmony and labial harmony, are varied in the work. The palatal harmony, which is based on the 

fact that the whole of a word and its affixes are back vowel or front vowel, and which makes its presence 

strongly felt in the historical and modern dialects of Turkish, is almost complete in Umurü’l-Ümera. At 

this point, it cannot be said that there is a complete unity in terms of labial harmony in the work. 

Although there may be a shift towards harmony in places, it can be stated that the old forms continue 

and the new forms appear, as well as the incongruous examples are at a level not to be underestimated. 

In this work, the appearance exhibited by Umurü’l-Ümera in terms of vowel harmony will be examined 

within the framework of word bases and the affixes brought to these bases.  

Keywords: Classical Ottoman Turkish, vowel harmony, labial harmony, palatal harmony, phonetics.  

 

 

GİRİŞ  

Umurü’l-Ümera, tarihî Batı Türkçesinin gelişim çizgisi içerisinde Klasik Osmanlı Türkçesi olarak 

adlandırılan dönemde kaleme alınmıştır. Şeyh Osman bin Ali tarafından Mısır’da yazılan eser, farklı 

coğrafyalarda hükümdarlar için kullanılan unvanlar üzerinden devlet yönetimi ve toplum düzenine 

ilişkin kimi bilgileri barındıran bir siyasetname görünümündedir. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Mısır 

Valiliğinde devlet görevinde bulunmuş olan yazar, eserini emekliliği sırasında kaleme almış ve dönemin 

Mısır valisi Hasan Paşa’ya sunmuştur. Siyasetname niteliği taşıyan Umurü’l-Ümera’nın, “Süleymaniye 

Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi No. 5361.” (108 varak, 17 satır) ve “Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 

No. 4188.” (120 varak, 17 satır) envanter numaralarıyla kayıtlı iki nüshası bulunmaktadır (Eser ve 

yazarıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bk. Gümüş ve Aydemir, 2018: 445-451; Gümüş, 2018: 7-19). 

Bu çalışmada eserin “Süleymaniye Kütüphanesi Fatih No. 4188.” envanter numarasıyla kayıtlı nüshası 

esas alınmıştır.   

Türkçenin gelişimi açısından bakıldığında Umurü’l-Ümera’nın, ikili şekilleri ve yeni gelişmeleri 

bünyesinde barındırdığı gözlenmektedir. Klasik Osmanlı Türkçesi döneminde Eski Anadolu 

Türkçesindeki tek şekilli kullanımların yerini yavaş yavaş ikili kullanımlar, uyumsuz biçimlerin yerini 

ise uyumlu biçimler almaya başlamıştır. Bunun yanında yeni uyumsuz biçimler ya da tersine 

uyumsuzluk olarak adlandırılabilecek yeni kullanımlarla da karşılaşılabilmektedir. Sözü edilen 
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durumlar ünlü uyumları için de geçerlidir. Damak uyumu (kalınlık incelik uyumu), istisna kullanımlar 

dışında bütün tarihsel lehçelerde hemen hemen tamdır. Dudak uyumu (düzlük yuvarlaklık uyumu) ise 

damak uyumu kadar kesin bir görünüm sergilemez. Özellikle Eski Anadolu Türkçesinde dudak 

uyumunun büyük oranda bozuk olduğu görülmektedir. Buna karşılık Osmanlı Türkçesi döneminde 

dudak uyumu sürecinin başladığına tanık olmaktayız. Bugünkü Türkiye Türkçesinde kimi istisnaları 

olsa da dudak uyumu sürecinin büyük oranda tamamlandığı dile getirilebilir. İşte bu sürecin başlangıcını 

Klasik Osmanlı Türkçesi dönemi oluşturur. Dudak uyumu hem fonoloji hem de morfolojinin alanına 

girmektedir. Dolayısıyla Türkiye Türkçesinin ses ve biçim bilgisel gelişiminde Klasik Osmanlı Türkçesi 

dönemi büyük önem taşımaktadır. Bu dönemde verilen eserlerin sözü edilen çerçevede incelenmesi, 

ünlü uyumları sürecinin izlenebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu öneme bağlı olarak Umurü’l-

Ümera’nın ünlü uyumları bakımından sergilediği görünüm sözcük tabanları ve bu tabanlara getirilen 

ekler çerçevesinde incelenmeye çalışılacaktır. 

 

İNCELEME 

1. Damak Uyumu 

Damak uyumu, Türkçenin temel ses yasalarından biridir. Bir sözcük ve o sözcüğe getirilen eklerin 

bütününün kalın ya da ince sıradan olması temeline dayanır. Türkçenin tarihsel ve çağdaş lehçelerinde 

uyum dışı kimi örneklere rastlansa da (Bk. Eraslan, 1970: 113-124; Duman, 2008a: 11-20; Duman, 

2008b: 75-79; Gümüş, 2014: 441-453; Tekin,  2016: 53-56) bu kural geçmişten günümüze varlığını 

güçlü bir biçimde sürdürmüştür. Metinde Türkçe kökenli sözcüklerde bu uyum hemen hemen tamdır. 

Günümüzde uyumsuz olarak kullanılan +ki aitlik eki metinde uyumlu biçimiyle karşımıza çıkmaktadır: 

evvelkiden3 (086a/6), ķoynundaġı mālı (096a/14). Bu ek aynı zamanda iki ünlü arasında kalarak 

tonlulaşmaya da uğramıştır. Yine bugünkü Türkiye Türkçesinde hangi ve hani şeklinde uyumsuz olarak 

kullanılan sözcükler de uyumludur: ķanġısından (069a/6), ķanı (010a/14, 081a/5, 087b/8), ķanķısından 

idügi (117b/9).  

Metinde karşılaşılan uyumsuz örnekler aşağıda sıralanmıştır: 

1.1. Uyuma Girmeyen Ekler 

1.1.1. Ulaç Eki: +(i)ken  

olmışiken (002a/11), ķażayiken (004a/15), baķarken (019a/2).   

1.1.2. Şimdiki Zaman Eki: -Ayor   

atı öldüreyorum (073b/10). 

1.2. Uyum Dışı Sözcükler 

inanmaķ (094b/2), inanmazıdı (100a/8), inandurıgör (105b/10), inandurmaķ (105b/11).   

 

2. Dudak Uyumu 

Türkçede dudak uyumu, damak uyumu kadar düzenli bir yapıya sahip değildir. Eski Türkçe döneminde 

belirli oranda bu uyumun varlığından söz edilebilirken (Tekin, 2016: 57-58) Batı Türkçesinin 

                                                           
3 Örnekler metinde geçtiği biçimleriyle verilmiş, sözcüklerin üzerine getirilen ekler çıkarılmamıştır.  
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başlangıcındaki güçlü yuvarlaklaşma eğilimi yeni uyumsuzluklara yol açmıştır. Eski Türkçedeki G# 

sesinin Eski Anadolu Türkçesinde düşmesiyle kelime sonundaki düz-dar ünlünün genellikle 

yuvarlaklaştığı görülür. Buradaki yuvarlaklaşmayı Ahmet Bican Ercilasun şöyle açıklar:  

“Ana Oğuz Türkçesinde g’nin erimesi birdenbire olmamıştır. Ara safhalarını tespit 

edemediğimiz gelişme şöyle olmuştur (başlıg örneğinde): başlıg > başlığ > başlıw > başluw 

> başlu. Bunun böyle olduğu düşen g’den önceki ünlünün yuvarlak oluşundan bellidir. 

Doğrudan doğruya g düşmesi, ünlünün yuvarlaklaşması için bir sebep olamaz. 

Yuvarlaklaşma için bir sebep lâzımdır; bu da w’dir.”  (Ercilasun, 2005: 457). 

Eski Anadolu Türkçesinden sonra Klasik Osmanlı Türkçesi dönemi dudak uyumunda ilerlemenin 

görüldüğü bir dönem olmuştur. Burada uyum birden ortaya çıkmamış, belli bir süreç içerisinde 

gerçekleşmiştir. Bu dönem metinlerinde bazı ekler uyuma girerken, bazı eklerde ikili şekiller, bazı 

eklerde ise yeni uyumsuzluklar söz konusudur. Dönemin sonlarına doğru uyum hemen hemen 

tamamlanmıştır.4 

Umurü’l-Ümera, Klasik Osmanlı Türkçesi dönemine ait bir eser olduğu için Eski Anadolu 

Türkçesindeki uyumsuz biçimlerin devam ettiği, yeni uyumlu biçimlerin ortaya çıktığı, aynı zamanda 

yeni uyumsuzlukların geliştiği bir yapıya sahiptir. Aşağıda eserin dudak uyumu bakımından sergilediği 

bütün durumlar sıralanmıştır:5 

2.1.Yuvarlak Ünlülü Ekler 

Düz ünlülü bir heceden sonra getirildiklerinde uyumu bozan eklerdir. İki heceli eklerde ilk hecesi düz 

ünlü, ikinci hecesi yuvarlak ünlü olabilir. Bu durumda ekin kendi yapısında doğal bir uyumsuzluk 

görülür.  

2.1.1. İlgi Durumu Eki: +(n)Uñ ~ +üm 

keremüñ (001b/15), benüm (003a/14, 019a/16, 0221/5), mütekellimüñ (003a/derkenar), ŧāyifenüñ 

(035a/7), ıbrıķuñ (046a/17). 

2.1.2. Yön Gösterme Durumu Eki: +ArU 

yuķaruda (019a/6, 069b/11, 070a/15, 070a/16, 119b/1), içerü (045b/5, 094a/11), ilerü (058a/8). 

2.1.3. İyelik 1. Teklik Kişi Eki: +(U)m 

devletüm (003b/16), sırrum (019a/16), irādetüm (022a/5), ceddüm (036b/16), dimedigüm (064b/15), 

ıżŧırābumdan (070a/1). 

2.1.4. İyelik 2. Teklik Kişi Eki: +(U)ñ  

niǾmetüñ (011a/8), devletüñ (011a/8), senüñ ŧalebüñle (013b/5-6), rāzuñı (018a/1), ķuzılaruñ (018b/12), 

ķılıcuñ (018b/15), senüñ rabb-ı erzāķ idigüñ (023b/14). 

2.1.5. İyelik 1. Çokluk Kişi Eki: +(I/U)mUz 

                                                           
4 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Develi, 1995: 130-132; Özkan, 2008: 479-496; Kartallıoğlu, 2011: 99-
103; Özkan, 2014: 1-33.  
5 Bir sözcükte dudak uyumunu bozan ek/hece italik olarak gösterilmiştir.   
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işimüz (015b/13), pādişāhımuz (043b/8), śāĥib-i saǾādetlerimüz (043b/11), zamānumuzda (054b/9), 

müşāhede itdüklerimüzden (054b/9), gördüklerimüzdendür (054b/10), kimimüz (060a/2, 060a/3, 

070b/1), yüzimüz (066a/8), alnımuz (066a/8).  

2.1.6. İyelik 2. Çokluk Kişi Eki: +(I/U)ñUz 

sizden biriñüzüñ (021b/1-2), sizüñ maǾbūdıñuzam (023b/12), eliñüz (037a/9), vaķtiñüze (055b/16), 

mesmūǾıñuz (060a/11), sizüñ taǾbįriñüzde (070b/13), sizüñ kārıñuz  (077b/2), şikārıñuz (077b/2). 

2.1.7. Şimdiki Zaman Eki: -Ayor 

atı öldüreyorum (073b/10), olayordı (095b/4).   

2.1.8. Görülen Geçmiş Zaman 1. Teklik Kişi Eki: -dUm 

ben didüm (003a/1), ben işitdüm (003a/1), irdüm (003a/11), virdüm (009a/15), kesdüm (019a/3), 

çıķmadum (024a/8), yandum (070a/1), uyandum (070a/1). 

2.1.9. Görülen Geçmiş Zaman 2. Teklik Kişi Eki: -dUñ 

añladuñ (017a/5), işitmedüñ mi (087b/8). 

2.1.10. Görülen Geçmiş Zaman 1. Çokluk Kişi Eki: -dUK 

görmedük (012a/10), vāśıl olmaduķ (043a/9). 

2.1.11. Geniş Zaman Eki: -Ur 

eydür (002a/6), virürler (002b/9), bulınur (006a/12) , ĥayrān ķalur (018a/16), bilinür (033a/3). 

2.1.12. Geniş Zaman 2. Teklik Kişi Eki: +sün 

bilürsün (054a/10).  

2.1.13. Geniş Zaman 1. Çokluk Kişi Eki: +Uz 

ricā eylerüz (016a/9), maĥkūm olmazuz (055a/8), ŧapu ķılmazuz (055a/9), ĥesāba śaymazuz (055a/10), 

yazdurmazuz (055a/11), çekerüz (065a/1), ķarşu ŧurmazuz (067b/6), ħayr görmezüz (067b/6).  

2.1.14. Geniş Zaman 2. Çokluk Kişi Eki: +süz 

dirsüz (047b/4). 

2.1.15. İstek 1. Çokluk Kişi Eki: +vUz 

ne çekersek çekevüz (054a/7), ne virürsek virevüz (054a/7), anı daħı bitürevüz (054a/7), görevüz 

(054a/11, 066a/13), meger ki yā gelevüz (055a/11), ŧutalum ki Ǿāśį egilevüz (055a/11-12), sürevüz 

(066a/14), hem ġāzį hem şehįd olavuz (093a/2). 

2.1.16. İstek 2. Çokluk Kişi Eki: +suz 

mütenebbih olasuz (060a/10), ĥāżır olasuz (063b/11).  

2.1.17. Emir 1. Çokluk Kişi Eki: -(y)AlUm 

ŧutalum (004a/16), ĥāżır olalum (015b/15), görelüm (019a/9, 088a/3), bilelüm (019a/9), Ǿamel ķılalum 

(019a/10), ġayret meyin nūş eyleyelüm (059b/3), ferāmūş eyleyelüm (059b/3), idelüm orŧu (059b/5), 

varalum (088a/3).  
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2.1.18. Emir 2. Çokluk Kişi Eki: -(U)ñ  

gelüñ (059b/3), varuñ (065b/1), virüñ (077b/17). 

2.1.19. Emir 3. Teklik Kişi Eki: -sUn 

işitsün (007b/7), añlanmasun (038b/1), görilsün (069a/10). 

2.1.20. Emir 3. Çokluk Kişi Eki: -sUnlAr 

ŧurmasunlar (061a/15), gelsünler (061a/15). 

2.1.21. Koşul 2. Çokluk Kişi Eki: +ñUz  

buyursañuz (073b/12), n’eylerseñüz (085a/1). 

2.1.22. Ortaç Eki: -dUK 

virdükleri (002b/8), didüklerinde (015b/13), buyurmaduġum yola (064b/15). 

2.1.23. Ulaç Eki: -dükçe  

gitdükçe (031a/3), işitdükce (061b/6), geldükçe (093a/4). 

2.1.24. Ulaç Eki: -(y)Up   

yazup (002a/3), taĥrįr idüp (002a/3), taķrįr eyleyüp (002a/4), görilüp (002a/9), gelüp (004a/2), egilüp 

(017b/9), ĥayķırup (018b/16, 092b/4), baġlayup (055b/15, 066b/5), yaśayup (055b/15, 068b/2), 

ĥelālleşüp (093a/2), ķolaylayup (093a/2). 

2.1.25. Ulaç Eki: -dUKdA 

niyyet itdükde (004b/5), aĥkām itdükde (015a/15), emr itdükde (019a/10), ķurtarduķda (028b/8), ķadem 

baśduķda (054a/14). 

2.1.26. Ulaç Eki: -(y)ücek 

diyücek (013b/2, 019a/6).  

2.1.27. Ulaç Eki: -(y)U / …-(y)U …-(y)U  

diyü (019a/7), yapuvirdi (049a/16), göstermeyü (054a/1), ħavf itmeyü itmeyü (053b/17), gelüvirdi 

(106a/17). 

2.1.28. Ulaç Eki: -(y)ürek 

fırśat gözleyürek (056a/8), izin izleyürek (056a/8), diyürek (063a/10).  

2.1.29. Bildirme 3. Teklik Kişi Çekimi: +dUr(Ur) 

ĥākimdür (001b/3), ādemdür (003b/3), gözidür (003b/6), senüñdürür (009b/10), vardurur (010b/8), 

müyesser degüldür (024a/14), iǾtibār-ı Ǿacįbe degül midür (051a/3).   

2.1.30. Addan Ad Yapma Eki: +lU 

yazılu (004a/4), ķanatludur (007b/1), adlu (011b/16), dillü (019b/13), giyimlü (062b/3, 079b/14), atluyı 

(064a/9), delü ķanlu (064b/5). 

2.1.31. Addan Ad Yapma Eki: +sUz 
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sebebsüz (006a/11), ŧalebsüz (006a/12), gecesüz (019b/14), Ǿaķılsuz Ǿilm (041a/2), Ǿilmsüz ĥükm 

(041a/2). 

2.1.32. Addan Ad Yapma Eki: +cUK 

ķavalcuġum (018b/16), türkicügüm (018b/16). 

2.1.33. Addan Ad Yapma Eki: +egü  

güyegüsi (069b/2). 

2.1.34. Eylemden Ad Yapma Eki: -u 

ayru (017b/2).  

2.1.35. Eylemden Ad Yapma Eki: -uk 

artuķ (054a/4), açuķdur (066a/8). 

2.1.36. Eylemden Eylem Yapma Eki: -ün- 

bilünür (079a/10).   

2.1.37. Eylemden Eylem Yapma Eki: -Ur- 

bitürdi (018a/6), aşurdı (020b/6), arturmaz (043a/10), ķavşurup (062a/8). 

2.1.38. Eylemden Eylem Yapma Eki: -ul- 

śavulmadı (087a/17). 

2.1.39. Eylemden Eylem Yapmam Eki: -dUr- 

śatdurup (020b/4), ķandurduķ (054a/5), ŧayandurduķ (054a/5), atlandurdı (064a/9), ķılıçlandurdı 

(064a/9), yaraķlandurdı (064a/9), yüreklendürdi (064a/10). 

 

2.2. Düz Ünlülü Ekler  

Yuvarlak ünlülü bir heceden sonra eklendiklerinde uyumu bozan eklerdir. Ekin düz-dar ünlüyle 

başlaması durumunda uyum ortadan kalkmaktadır.  

2.2.1. Belirtme Durumu Eki: +(y)I 

dūnı (002b/1), gündüzi (013b/15), rāzuñı (018a/1), atluyı (064a/9), kendümi (093b/4-5). 

2.2.2. İyelik 1. Teklik Kişi Eki: +im  

gözime (069b/17, 071b/13). 

2.2.3. İyelik 3. Teklik Kişi Eki: +(s)I(n)  

vücūdına (001b/2), Ǿārį olduġından (001b/4), gözidür (003b/6), ĥükmin (004a/3), üç oġlı (036b/16). 

2.2.4. İyelik 1. Çokluk Kişi Eki: +(i)müz 

yüzimüz (066a/8).  

2.2.5. İyelik 2. Çokluk Kişi Eki: -(I)ñUz 

sizüñ maǾbūdıñuzam (023b/12), mesmūǾıñuz (060a/11). 
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2.2.6. Görülen Geçmiş Zaman 3. Teklik Kişi Eki: -dI  

düşdi (002b/14), ötdi (007b/5), bitürdi (018a/6), atlandurdı (064a/9), ķılıçlandurdı (064a/9), 

yaraķlandurdı (064a/9), yüreklendürdi (064a/10). 

2.2.7. Öğrenilen Geçmiş Zaman / Ortaç / Ek-Eylem Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki: -mIş 

olmışiken (002a/11), ölmiş (017b/13), yanķo degülmiş (026b/13-14), cāǿiz görmişlerdür (034b/8). 

2.2.8. Geniş Zaman 1. Teklik Kişi Eki: +In 

görürin (069b/7), yapuşurın (093b/7-8). 

2.2.9. Geniş Zaman 2. Teklik Kişi Eki: +sIn 

ŧurursın (009a/3), gelürsin (057a/6). 

2.2.10. Geniş Zaman 2. Çokluk Kişi Eki: +sız  

ķavį olursız (085a/3-4), bį-ser ü pā ķalursız (085a/4-5), yañılursız (085a/6). 

2.2.11. Emir 3. Teklik Kişi Eki: +sIn 

otursın (017b/6), görsin (080b/14).  

2.2.12. Ortaç Eki: -dik 

gördigüñ (021a/7).   

2.2.13. Ulaç Eki: -ıcaķ  

žālim olıcaķ (040a/3), ħabįr olıcaķ (064b/15).   

2.2.14. Ulaç Eki: -Inca 

olınca ĥāk (081a/7), görince (086a/14), ķıyāmet ķopınca (093b/14), ölince (093b/15). 

2.2.15. Soru Eki: mI  

bedel olur mı (004a/16), revā mıdur (010a/13), şerǾan kāfir olur mı (39b/12), iǾtibār-ı Ǿacįbe degül midür 

(051a/3), işitmedüñ mi (087b/8), ölü mi ķaldı (093a/5). 

2.2.16. Addan Ad Yapma Eki: +cılayın 

buncılayın (028b/derkenar). 

2.2.17. Eylemden Eylem Yapma Eki: -(I)l- 

görilüp (002a/9), görilmemegin (023a/9), ķonılan (056a/10), ķoyıldı (062b/6), ķoşılan (064a/1), görilsün 

(069a/10), süzildi (099a/3).  

2.2.18. Eylemden Eylem Yapma Eki: -(I)n- 

görinen (003b/3, 105a/11), bulınur (006a/12), źikr olınup (022b/1), murād olınur (022b/1), inşād 

olınmışdur (024b/12), görinüp (065a/10), görinmedükde (069b/17).   

2.2.19. Eylemden Eylem Yapma Eki: -(i)ş- 

görişmek (060b/3), gülişirdi (094b/5).  

2.3. Uyumsuz Biçimleri Sürdüren Sözcükler   
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kendü (003a/2), ķamu (003b/10), eyü (006b/10, 064b/17), yüri (007b/4), girü (017a/7), ķuzılaruñ 

(018b/12), oķıdup (019b/4), berü (027a/4, 027a/5), yalıñuz (027b/2, 093b/17), düşinüp (031b/15), 

demüri (033a/11), ötüri (048b/14), karşu (055b/14), ķurı (065a/15), uġrıları (066b/11), incü (076b/5), 

yüridi (079a/6), unıdup (086a/4), şimden-girü (087a/2), büyidi (097b/4), yaluñuz (099b/5), belürdi 

(100a/5).      

2.4. Uyumsuz Biçimden Uyumlu Biçime Geçen Sözcükler 

ķarşu > ķarşıya (002b/9), bulıt > bulut (003b/5, 105a/11), ķańu >> ķanı (010a/14, 081a/5, 087b/8), oķı- 

> oķur (018a/9), oķurdı (090b/17), udı- >> uyumayup (068b/3), kirü >> giri (078b/10), ilgerü >> ileri 

(078b/10). 

2.5. Uyumlu Biçimden Uyumsuz Biçime Geçen Sözcükler  

ŧapıġ > ŧapusı (008b/11) ķapıġ >> ķapusı (008b/11), yabız >> yavuz (019b/6), uluġ >> ulıdur (040b/5), 

tügün >> dügin (061a/16).   

Yukarıda sıralanan örneklerden de anlaşıldığı gibi metinde, dudak uyumu bakımından farklı durumlar 

görülmektedir. Bir ekin ya da sözcüğün birden fazla şeklinin görülmesi geçiş dönemi eserlerinin ortak 

özelliğidir. Türlü ses olaylarına bağlı olarak değerlendirilebilecek bu durumu örnekleyecek birçok veri 

bulunmaktadır: İyelik 1. teklik kişi ekinin +(U)m ~ +(I)m [ıżŧırābumdan (070a/1); gözime (069b/17, 

071b/13)]; iyelik 1. çokluk kişi ekinin +(U)mUz ~ +(I)mUz [zamānumuzda (054b/9); yüzimüz 

(066a/8)]; iyelik 2. çokluk kişi ekinin +(U)ñUz ~ +(I)ñUz [sizden biriñüzüñ (021b/1-2); mesmūǾıñuz 

(060a/11)]; geniş zaman 2. teklik kişi ekinin +sün ~ +sIn [bilürsün (054a/10); ŧurursın (009a/3)]; geniş 

zaman 2. teklik kişi ekinin +süz ~ +sIz [dirsüz (047b/4); ķavį olursız (085a/3-4)]; emir 3. teklik kişi 

ekinin -sUn ~ -sIn [işitsün (007b/7); otursın (017b/6)]; ortaç ekinin -dUK ~ -dIK [didüklerinde 

(015b/13); gördigüñ (021a/7)]; ulaç ekinin -(y)UcAK ~ -(y)IcAK [diyücek (013b/2, 019a/6); ħabįr 

olıcaķ (064b/15)]; ulaç ekinin -(y)UrAK ~ -(y)ArAK [diyürek (063a/10); āyetin oķuyaraķ (076a/3)]; 

eylemden eylem yapma ekinin -Ul ~ -Il [śavulmadı (087a/17); süzildi (099a/3)] vb. Ayrıca ilerü (058a/8) 

~ ileri (078b/10); dügin (061a/16) ~ dügün (017a/5, 094b/10); oķıdup (019b/4) ~ oķur (018a/9), oķurdı 

(090b/17); karşu (055b/14) ~ ķarşıya (002b/9) gibi sözcüklerdeki ikili kullanımlar geçiş döneminin 

özelliklerini yansıtması bakımından önemli görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Türkçe kökenli sözcük tabanları ve bu tabanlara getirilen eklerdeki ünlülerin düzenine göre damak 

uyumu (kalınlık-incelik uyumu) ve dudak uyumu (düzlük-yuvarlaklık uyumu) olarak iki başlıkta ele 

alınan ünlü uyumlarının eserdeki görünümleri çeşitlilik arz etmektedir. Bir sözcük ve o sözcüğe getirilen 

eklerin bütününün kalın ya da ince sıradan olması temeline dayanan ve Türkçenin tarihsel ve çağdaş 

lehçelerinde varlığını güçlü bir şekilde hissettiren damak uyumu, Umurü’l-Ümera’da da hemen hemen 

tamdır. Dudak uyumu ise damak uyumu kadar belirginlik göstermemekte, çok şekilli bir yapı 

sergilemektedir. Bu noktada eserde dudak uyumu bakımından tam bir birliğin olduğu söylenemez. Yer 

yer uyuma doğru bir gidiş görülse de eski şekillerin devam etmesi ve yeni şekillerin ortaya çıkmasıyla 

birlikte uyumsuz örneklerin de azımsanmayacak bir düzeyde olduğu belirtilebilir. 
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Ferâizî-Zâde Mehmed Saîd Bursevî ve 

Pend-Nâme-i Attar Şerhi  
 

Feraizi-Zade Mehmed Saîd Bursevi And Pend-Name-i Attar 

 

Serkan TÜRKOĞLU1 

 

 

İran edebiyatının önemli isimlerinden Feridüddin Attar’ın Pend-nâme adlı eseri, içerdiği 

evrensel mesajlar sayesinde hem neşet ettiği kültür coğrafyasında hem de Türk edebiyatında 

derin izler bırakmıştır. Farsça olarak kaleme alınan eser, birçok şair / yazar tarafından farklı 

dönemlerde Türkçeye de tercüme edilmiştir. Bu tercüme faaliyetlerinin yanı sıra, eserin 

mesajının daha iyi anlaşılması ve anlamın netlik kazanması adına şerhler de kaleme alınmıştır. 

Bu şerhlerinden bir tanesi de 19. yüzyılın ilk yarısında yazılan ve Ferâizî-zâde Mehmed Saîd 

Bursevî’ye ait Pend-nâme şerhidir. Bu çalışma, Ferâizî-zâde Mehmed Saîd Bursevî’yi ve 

bahsedilen eserini genel hatlarıyla tanıtmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Attar, Pend-nâme, Ferâzizî-zâde, tercüme, şerh. 

 

 

The work of Feridüddin Attar, one of the important names of Iranian literature, called Pend-

name, has left deep traces both in the cultural geography and in Turkish literature thanks to the 

universal messages it contains. The work, written in Persian, was translated into Turkish by 

many poets / writers in different periods. In addition to these translation activities, 

commentaries were written in order to better understand the message of the work and to clarify 

the meaning. One of these commentaries is the Pend-name commentary written in the first half 

of the 19th century and belonging to Ferâizî-zâde Mehmed Saîd Bursevî. This study aims to 

introduce Farâizî-zâde Mehmed Saîd Bursevî and his mentioned work in general terms. 

Keywords: Attar, Pend-name, Farâzizî-zâde, translation, annotation. 

 

 

                                                           
1 Doç. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa University, TURKEY 
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GİRİŞ 

Arapça “nush” kökünden türeyen “nasihat” kelimesi, “hata ve kusurları gidermek için gösterilen çaba; 

iyiliği teşvik, kötülüğü sakındırmak üzere verilen öğüt; başkasının faydasına ya da zararına olan 

konularda bir kimsenin onu aydınlatması ve bu yönde gösterdiği gayret” anlamlarında kullanılır 

(Çağrıcı, 2006: 408).  

Nasihatnâme / pendnâme ise “fert ve toplumu eğitmek, devlette dirlik ve düzeni sağlamak amacıyla 

yazılan eserlerin genel adıdır.” (Pala, 2006: 409). Arap edebiyatında müstakil nasihatnâmeler / 

pendnâmeler bulunmamasına karşın, Fars ve Türk edebiyatlarında bu konuda yazılmış birçok müstakil 

eser mevcuttur. Özellikle Fars edebiyatında nasihatnâme / pendnâme yazma geleneği çok eskilere 

dayanmaktadır. Pendnâmelerin Sasaniler döneminden itibaren yazıldığı bilinmektedir. Fars 

edebiyatında kaleme alınmış pendnâmelerin en meşhuru kuşkusuz Feridüddin Attâr (öl. 618/1221-

1222)’ın Pendnâme’sidir. Hacim itibarıyla küçük çaplı bir eser olmasına rağmen, hem Fars edebiyatında 

hem de Türk edebiyatında büyük bir etki sahasına sahip olmuştur. İslamî toplumların edebiyatlarını 

derinden etkileyen Pendnâme için M. Nuri Gençosman şu ifadeleri kullanmaktadır: İslâmî ve tasavvufî 

bir görüşe dayanan pratik ahlâk kurallarını, insanlık duygularını beşerî faziletlerle muaşeret usullerini, 

hatta en basit yaşayıştarzlarını kuvvetli ve ahenkli bir mesnevi kalıbı içinde vecizelendiren bu küçük 

eser, kendi nevinden en mükemmel bir örnektir. Çok itinali bir şekil ve üslūp nizamı altında yazılmış 

olan Pendnâme bize sekiz asır önce Şark-İslâm klâsiklerinin şekil ve öz bakımından eriştiği merhaleyi 

de aydınlatmaktadır. (Gençosman, 1985: VI).  

Pend-nâme’nin Feridüddin Attâr’a ait olup olmadığı konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Fakat 

Türk edebiyatındaki tercüme ve şerhlerine bakıldığında, mütercimlerin ve şarihlerin eserin Attâr’a 

aidiyeti konusunda şüphe duymadıkları görülmektedir. 

Tasavvufi-didaktik mesneviler arasında yer alan Pend-nâme’nin Türk edebiyatında birçok tercüme ve 

şerhi vardır. Türkçe’ye ilk olarak XVI. yüzyılda tercüme edilen Pendnâme’nin tercümesini yapmak veya 

bu esere şerh yazmak, sonraki yüzyıllarda neredeyse bir gelenek hâline gelmiştir. Esere yapılan şerhler 

ayrı bir çalışma konusu olup, biz burada Ferâizî-zâde’nin Pand-nâme şerhi üzerinde duracağız. 

 

Ferâizî-Zâde Mehmed Saîd Bursevî’nin Hayatı ve Eserleri 

Bursa’da doğdu. Dersiâm Seyyid Ferâizî Mehmed Efendi’nin oğludur. İlk eğitimini babasından aldı. 

Medreseye devam etti, bu arada özel olarak kendini yetiştirdi ve Arapça’sını ilerletti. Esadzâde Atâullah 

Efendi’nin şeyhülislâmlığı zamanında (1807-1808) öğrenimini tamamlayarak Bursa mahkemesinde 

kısmet-i askerî başkâtibi Mihalicîzâde Seyyid Hasan Efendi’nin yanında mahkeme kâtibi oldu. Gülşen-

i Maârif adlı eserinin hâtime kısmında yer alan biyografisinde, sukûk 2 ve inşâda çok mahir olan Hasan 

                                                           
2 Farsça’da “muahede, tasdiknâme” anlamındaki çek kelimesi Arapça’ya sakk (çoğulu sukûk) şeklinde geçmiş 

olup geniş mânasıyla “yazılı belge, resmî tutanak” demektir. Dolayısıyla çeşitli muamele, ikrar ve edimleri yazılı 

olarak belgeleyen mahzar, istihkak senedi, ödeme emri, çek, temliknâme, icâre ve borç senedi, ibrânâme, 

kefâletnâme, vekâletnâme, rehin ve emanet makbuzu, mükâtebe senedi, tayin menşuru, edâ tezkiresi, iktânâme 

gibi resmî veya kıymetli evrak sak olarak adlandırılmaktadır. Sak düzenleyene sakkâk veya kâtibü’s-sak adı verilir. 

Önceleri sakler hazırlandıkları malzemeye nisbetle rakk veya ruk‘a (deri parçası) adıyla da anılmış, ancak sonraları 

iç üretimi gerçekleştirilen kâğıtlara yazılmaya başlanmıştır. Sak kelimesinin eş anlamlısı olarak vesika, sahîfe, 

varaka, kitap, hat, risâle, mektup gibi kelimelere rastlanmaktadır. İlk defa Malezya hükümeti tarafından 2002 

yılında gerçekleştirilen, daha sonra Batı’da ve İslâm ülkelerinde yaygınlaşmaya başlayan varlığa dayalı tahvil veya 
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Efendi’nin i‘lâm, senet ve tahrirat müsveddelerini temize çektiğini; iyi bir kâtip olabilmenin Arapça 

yanında Farsça bilmeye de bağlı olduğunu anlayınca Farsça öğrenmeye karar verdiğini ve İstanbul’da o 

sırada tanınmış mutasavvıflardan el-Hâc Ali Baba’nın derslerine devam ederek ondan Lugat-ı 

Şâhidî, Pend-i ʿAṭṭâr ve Dîvân-ı Ḥâfıẓ’ın tamamını, kısmen de Sa‘dî-yi Şîrâzî’nin Bostân’ı 

ile Gülistan’ını okuduğunu yazar. Hayatının sonraki devreleri hakkında fazla bilgi yoktur. Bursa’da 

Emîr Sultan Camii’nin hatipliğini de yaptığı ve hiç evlenmediği belirtilen Ferâizîzâde’nin 1251’de 

(1835), kitabının basım işleri tamamlanmadan biraz önce öldüğü bilinmektedir. Mezarı Emîr Sultan 

Camii hazîresindedir (Yekbaş:2014). 

Said mahlasıyla şiirleri ve bazı manzum risâleleri bulunan (Sicill-i Osmânî, III, 42) Mehmed Said asıl 

şöhretini Târîh-i Gülşen-i Maârif adını verdiği umumi tarihiyle yapmıştır. Daha ziyade Gülşen-i 

Maârif olarak bilinen eserinin sonunda müellif eski tarihlerin haşviyyatla dolu olduğunu, bu yüzden 

olayların anlaşılmasında güçlük çekildiğini, tarih kitaplarının açık ve külfetsiz, kolay anlaşılır bir dille 

kaleme alınmasının gerektiğini ifade ederek bunu gerçekleştirmek ve okuyanların hayır duasına mazhar 

olabilmek için eserini yazdığını belirtir. On yıllık bir çalışma sonucunda 1249 Zilhiccesinde (Nisan 

1834) tamamlanan ve II. Mahmud’a takdim edilen Gülşen-i Maârif çok beğenilmiş, basılması için çıkan 

ferman üzerine Sahaflar Şeyhizâde Esad Efendi’nin de desteğiyle 1252 (1836) yılında iki büyük cilt 

halinde yayımlanmıştır (Özcan:1995, 367). 

Geleneksel İslâm tarih yazıcılığına uygun olarak kâinatın yaratılışıyla başlayan eserde kısaca 

peygamberler tarihi, Hz. Muhammed ve İslâmiyet’in ortaya çıkışı, İslâm devletleri bahisleri yer alır. I. 

cildin ilk yarısını oluşturan bu bölümden sonra Osmanlı Devleti tarihine geçilir ve her padişah dönemi 

ana başlıklar halinde ele alınarak dönemin fetihleri ve diğer önemli olaylar ara başlıklar altında 

kaydedilir. Köprülü Mehmed Paşa’nın sadâretinden (1656) itibaren olayların biraz daha geniş olarak 

anlatıldığı eserin bundan sonraki şekli vak‘anüvis tarihlerine benzemektedir. Eser I. Abdülhamid 

devrinin başlarına kadar gelir ve 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile sona erer. 

Olayları ana hatlarıyla ele alan müellif faydalandığı kaynakların adını da vermiştir. Bunlardan 

biri Behcetü’t-tevârîḫ’tir. Veysî Efendi tarafından Arapça’dan Türkçe’ye İşrâku’t-tevârîh adıyla 

çevrildiğini belirttiği bu eseri kısmen sadeleştirip haşviyyatını atarak kullandığını söyler. Ancak bu 

Veysî’nin kim olduğu anlaşılamamaktadır. XVII. yüzyılda yaşamış ünlü şair ve edip Veysî’nin bu adı 

taşıyan bir tercümesi olduğu bilinmemektedir. XV. yüzyılda yaşayan Şükrullah’ın meşhur 

tarihi Behcetü’t-tevârîḫ ise Farsça olarak kaleme alınmıştır. Aynı şekilde Ferâizîzâde’nin kullandığı ve 

Kâtib Çelebi’ye izâfe ettiği Câmiu’t-tevârîh’in müellifi de XVI. yüzyılda yaşamış olan Mehmed 

Zaîm’dir. Gülşen-i Maârif’in Osmanlı öncesi bölümünü bu kaynaklardan özetleyen Ferâizîzâde’nin 

eserinin asıl kısmını oluşturan Osmanlı tarihini yazarken faydalandığı kaynaklar ise Hoca Sâdeddin 

Efendi, Naîmâ, Râşid Mehmed Efendi, Süleyman İzzî, Subhî Mehmed ve Vâsıf Ahmed Efendi 

tarihleridir. 

Gülşen-i Maârif ihtiva ettiği bilgiler yönünden orijinal bir eser değildir. Bu yüzden kaynak olarak pek 

fazla kullanılmamıştır. Eserin en önemli özelliği, döneminin çeşitli aydın kesimlerine hitap edecek 

nitelikte, popüler bir tarihçilik anlayışıyla ve sade bir dille kaleme alınmış derli toplu genel bir tarih 

olmasıdır (Babinger: 2000, 382). 

                                                           
faizsiz bono yahut kira sertifikası uygulamasında yatırımcıya verilen belgeler de sukûk diye adlandırılmaktadır 

(Kallek: 2008, 584). 



 

  
67 

Pend-name-i Attar Şerhi 

Ferâizî-zâde Mehmed Saîd’in kaynaklarda belirtilmeyen bir diğer eseri de İranlı meşhur şair Feridüddin 

Attar’ın Pend-nâme adlı eserine yazmış olduğu şerhidir. Ferâ’izîzâde Mehmed Said Bursevi’nin 

Pendnâme şerhi, Milli Ktp. Yz. A 3310 numarada bulunmaktadır. 105 varak hacmindeki eserin, sayfa 

kenarlarında yer alan şerh bölümü okunaklı talik hatla kaleme alınmıştır. Kaynak metin ise her sayfada 

cetvel içerisinde yer alıp harekeli nesih yazıyla yazılmıştır. Başlıkların yazımında ve kaynak metinde 

yer alan beyitlerin numaralandırılmasında sürh (kırmızı) mürekkep tercih edilmiştir. Eser, 1224/1809 

yılında kaleme alınmıştır. 

 Ferâizî-zâde, eserini kaleme alırken büyük ölçüde İsmail Hakkı Bursevî’nin Pendnâme şerhinden 

yararlanmıştır.  

Elhamdülillâhi al’l-itmâm vessâlâtü ve sellim alâ seyyidü’l-enâm ve âlâ âlihi ashâbihi’l-kirâm. 

Ammâ ba’d hakîkât-i insân âlem-i gaybdan kişverine nüzûlünden maksûd tahsîl-i maârif-i İlâhî 

olmagın sırr-ı mebde’ vü meâda âşinâ olan zevât-ı kirâm tercemân-ı zulmet-nişîn-i kâşâne-i 

taleb olan ihvân u yârâna hediyye olmak bu vechle âlem-i fânîde nâm-ı nâmîleri anılup hayrla 

yâd olunmak dâiyesiyle şem-i şeb-efrûz-ı hikmet olup ziyâ-güster-i mehfil-i tâlibân oldular. Ve 

ibkâ-yı nâm idüp dâire-i hayru’n-nâsa yol buldular. Pes hâkipây-i ashâb-ı âlem ü irfân ve 

pesendîde-i erbâb-ı fazl u saâdet-cûyân olan El Mehemmed Saîd el-Ferâizî el-Buresevî ibni 

Ferâizî. Hazret-i Şeyh Attar-ı İlahî ve mazhar-ı füyûzât- nâ-mütenâhî kevkeb-i felek-i iclâl necm-

i semâ-i celâl azîz-i mükerrem makbûl-i muazzam… fasîhü’l-lisân belîğü’l-beyân celîlü’l-

bürhân kavîyü’s-sultân cenâblarının gürûh-ı ibâd-ı müslimîne inşâ buyurdukları pend-i hikmet-

âmîzi… ta’lîm ü tefhîm itmeleriyle bu nüsha-i sahîha tedâriki ehemm-i umûrdan oldugıçün bu 

pend-i şerîfi ibtidâ şeyh-i hakkânî ve kutb-ı rabbânî kâşif-i esrâr-ı sübhânî … umde-i ashâbi’l-

şerîa makbûl-i erbâbü’l-tarîka hazret-i Şeyh İsmaîl Hakkı… cenâblarının te’lîf ü tesviye ve 

teşrîh buyurdukları kütüp-i celîlelerine kendi hatt-ı saâdetleridir. Andan tahrîr itdüm. Ba’d ez-

ân tahrîr buyurdukları şerh-i latîfin ba’zı mahallini bi-temâmih… bu pend-i şerîfin kenâr u 

miyânına tahrîr itdüm. Ve bi-avnihi teâlâ husûle getirdim. Tâ ki bu fakîrden sonra mâlik olan 

ehl-i dil çeşm-i nazar-efkende olup bu fakîri duâ-yı hayrile yâd edip rû-nümâ olan sehv ü 

noksânımızı dâmen-i afvla savâba tebdîl eyleye.3 

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Ferâizî-zâde, İsmail Hakkı Bursevî’nin şerhini esas alarak kendi 

eserini vücuda getirmiştir. Ferâizî-zâde’nin eseri, bir bakıma İsmail Hakkı Bursevî’nin yazmış olduğu 

şerhin muhtasar şekli hüviyetindedir.  

Ferâizî-zâde’nin şerh metodu, klâsik şerh metoduna yakın bir tarzdadır. Ferâizî-zâde, kaynak metinde 

yer alan her beyti bütün olarak ele almakta, beyitte geçen kelimeleri gramer bakımından inceledikten 

sonra söz konusu kelimenin lügat ve ıstılahî anlam çerçevesi üzerinde durmaktadır. Bunları yaparken 

bahsi geçen kelimeleri genellikle Arapça karşılıkları ile karşılaştıran Ferâizî-zâde, söz konusu 

açıklamalarından sonra “el-ma’nâ” ibaresi altında beytin mümkün olduğu kadar geniş bir şerhine yer 

verir. Fakat şerh edeceği herbir beytin metnini yeniden yazmaz. Sayfada yer alan cetvel içerisinde 

kaynak metnin her beyti numaralandırılmıştır. Hangi beyti şerh edecekse o beytin numarasını vererek 

şerhine başlar. Böylece okur için metnin takibi anlamında kolaylık sağlanmış olur.  

                                                           
3 Ferâizî-zâde Mehmed Saîd Bursevî, Pend-i Attar Şerhi, vrk: 106a-106b. 
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“ (1)Bî lafzı edât-ı nefydür. Ân o demekdür ki hüve zamîr-i gâib-i müfreddür. Hudây yâ ile veya 

yâsız hümây ve hümâ emsâli gibi Vâcibü’l-vücûdun ilm-i hâssıdur. Aslı hod-âyendedür. Vücûdı 

kendi zâtında ma’nâsınadur. Türk Tengri didgüne Arab Allâh ve ehl-i Fürs Hudâ ve Rûm Esniyâ 

ve Ermeni Asfah ve Efrenc ve Habeş Vâk dirler ki [hepsi] ma’nâ-yı vâhiddür. Pâk ayb u 

noksândan müberrâ. Râ edât-ı tahsîsdür. El-ma’nâ bî-hadd ü gâye amd ü senâ ol gayb u âfet ü 

noksândan ve vem-i hayâl ü akl-ı insândan berî olan Hudâ’ya mahsûsdur. Ya’nî mahmûd ancak 

odur ve gayrısı bi’l-külliye hâmiddür. (2) Ân Hudâ ki takdîrinedür. İmân tasdîkdür… Müştî de 

yâ vahdet içündür. Müşt yumruk ve avuc ma’nâsına hâk toprak râ alâmet-i mef’ûldür. El-ma’nâ 

ol Hudâ’ya hamd-i bî-şümâr olsun ki Azrâil’in vech-i arzdan kabz itdügi bir avuc topraga… 

Demîden üfürmekdür. Arab andan nefhle ta’bîr ider. Û zamîr-i gâ’ib-i munfasıldur. Arabîde 

hüve gibi burada û demîdin tahtında müstetir olan fâ’ilini te’kîd içündür ki fâili Hudâ’dır. Rûh 

rûh-ı insânîdür. Ve alâmet-i mefûlidür. El-ma’nâ hadden efzûn hamd ü senâ ol Hudâ’ya olsun 

ki Ebu’l-beşer Âdem’e evlâd-ı âdeme ilâ yevmü’l-kıyâm nefh-i rûhü’l-hayy idüp anunla zinde 

vü müteharrik kıldı…”4 

 

Verdiğimiz örnekte de görüldüğü gibi Ferâizî-zâde, şerh edeceği beytin numarasını verdikten sonra 

açıklamaya geçmiş, her beytin şerhine başlamadan önce kullandığı kalıp ifadeyi (el-ma’nâ) kullanarak 

başlamıştır ve beytin dinî / tasavvufî anlamı ve tarihsel referansları üzerinde durmuştur. Tabi şerh 

edeceği beytin anlam çerçevesine geçmeden önce, beyitte yer alan kelimelerin farklı dillerde 

karşılıklarını vererek bazı gramatikal tahlillerde bulunmuştur.  

Tespit edebildiğimiz kadarıyla bugüne değin üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamış olan Ferâizî-

zâde’nin Pend-nâme şerhinin neşri, tarafımızdan geniş bir inceleme bölümü ile yayına hazırlanmaktadır. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, 2006-2019 yılları arasında yapılan Çoklu Zeka Kuramı’na dayalı öğrenmenin 

programda ön görülen öğrenme yöntemine kıyasla öğrencilerin fen dersine yönelik tutumuna etkisini 

meta analiz yöntemiyle genel etki büyüklüğünü hesaplamaktır. Aynı zamanda tutum değişkeninin 

moderatörleri olarak; fen alanı, sınıf düzeyi ve coğrafi bölge de ele alınmıştır. Bu amaçla, konu alanında 

yapılmış olan çalışmalar incelenerek belirlenen ölçütleri karşılayan fen dersine yönelik tutum için 25 

çalışma meta analize dahil edilmiştir.  

Bu çalışmadaki meta analiz sonuçları değerlendirildiğinde çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin 

öğrencilerin fen dersine yönelik tutumları üzerindeki etki büyüklüğü 1,978 olarak hesaplanmıştır. Bu 

çalışmada elde edilen etki büyüklüğü Cohen (1988) ve Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamalarına göre 

etki büyüklüğü ”geniş düzey” olarak açıklanmaktadır. Sonuç olarak çoklu zeka kuramına dayalı 

öğrenme yöntemi, programda ön görülen yönteme göre fen dersine yönelik tutum üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahiptir. Araştırmaya dahil edilen çalışmalarda ayrıca çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin 

öğrenme alanlarına, çalışmaların yapıldığı bölgelere ve sınıf düzeylerine göre karşılaştırmalı etki 

büyüklükleri hesaplanmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuca göre çoklu zeka kuramına dayalı öğrenme, öğrencilerin fen dersine 

yönelik tutumlarına olumlu yönde etki etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çoklu Zeka Kuramı, Zeka, Fen Eğitimi, Meta analiz 
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1.GİRİŞ 

Bilim ve teknolojide her an yeni gelişmelerin yaşandığı günümüzde eğitim sisteminde temel amaç, 

mevcut bilgileri aktarmak yerine öğrencilere bu bilgilere ulaşma becerisi kazandırarak eğitimde bilginin 

kalitesini artırmaktır (Ataş, 2013). Değişen ve gelişen dünya, eğitim sitemlerinde de değişimi zorunlu 

hale getirmiştir. Gelişime açık yeni eğitim sistemleri, geleneksel eğitim sistemlerinin yerini almaya 

başlamıştır. Geleneksel eğitim sistemlerinde bireyler, bilgiyi kendilerine sunulan şekilde belirli kalıplar 

halinde öğrenmektedirler. Bu durum, bireylerin zihninde yeni kavramların ortaya çıkmasını 

engellemektedir. Bireye bilginin sunulması yerine, bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesi bu nedenle 

önem kazanmaktadır. Eğitim ortamında birey, sürece aktif olarak katılmalıdır. Öğrenmede tek sorumlu 

öğretmen olmamalıdır. Öğrenci yaparak ve yaşayarak öğrenmelidir. Öğrencinin öğrenme sürecine aktif 

olarak katıldığı, bilgiyi kendi zihninde anlamlandırdığı yaklaşım yapılandırmacı yaklaşımdır (Özmen, 

2004). 

Yapılandırmacı yaklaşımın fen bilimleri dersinde uygulanması ile öğrencilerin karşılaştıkları bir 

problem karşısında kalıplaşmış bilgilerden yola çıkarak probleme çözüm üretmesi değil, öğrencinin 

problem hakkındaki bilgileri araştırarak, keşfederek, elde ettiği sonuçlara bilimsel yorum yaparak 

problemin çözümüne ulaşması gerçekleştirilir (İşman, vd. 2002). Fen bilimleri dersi öğretim 

programında, öğrenciyi merkeze alan öğrenme ortamlarında derslerin yürütülmesi ön görülmüştür. 

Öğrenme süreci sorgulama, keşfetme, argüman oluşturma ve ürün tasarlamayı kapsayacak şekildedir. 

Öğrencilerin bilgiyi anlamlı hale getirebilmeleri ve kalıcı bir şekilde öğrenebilmeleri için formal 

öğrenme ortamlarının yanı sıra informal öğrenme ortamlarından da yararlanılır. Ayrıca öğrenme 

sürecinde öğrencilerin kendilerini sözlü, görsel ve yazılı olarak ifade ederek iletişim ve yaratıcı düşünme 

becerilerinin geliştirilmesine imkan sağlayan fırsatların öğrenciye sunulması beklenmektedir (MEB, 

2018). Öğrenci merkezli yaklaşıma olanak sağlayan çoklu zeka kuramı, fen bilimleri eğitiminin 

hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir rol üstlenmektedir. Öğrenciler çoklu zekalarını kullanırken, bir 

yandan kendi güçlü zekalarını ortaya koyar bir yandan da birlikte çalışmayı öğrenirler. Çoklu zeka 

kuramını temel alan derslerde uygulamaların, öğrenci başarısını olumlu etkilediği ve öğrencilerin derse 

aktif olarak katılımlarının arttığı gözlemlenmiştir (Goodnough, 2001). 

Gardner, zekanın tek bir boyutta olmadığını, her bireyin farklı derecelerde çeşitli zeka alanlarına sahip 

olduğunu, bunun da kişilerin öğrenme biçimlerini, ilgi, yetenek ve eğilimlerini açıkladığını vurgulayan 

çoklu zeka kuramını ortaya koymuştur (Büyükalan, 2003). Gardner çoklu zeka kuramıyla ilgili olarak 

özellikleri ve bilimsel kanıtları sunarken, büyük oranda nöropsikoloji ve beyin araştırmalarını dayanak 

göstermiştir. Bu nedenle kuram tartışmasız olarak büyük ölçüde kabul görmüştür. Beyin araştırmaları 

her bir zekanın beyinde sadece bir yerde bulunmadığını göstermiştir ve zekanın ayrıştırılabilir çokluğu 

bulunmaktadır (Selçuk, Kayılı, Okut, 2002). 

Howard Gardner 1983’te bireylerin çeşitli zekalara sahip olduklarını (Matematiksel-Mantıksal, Sözel-

Dilsel, Müziksel-Ritmik, Bedensel-Kinestetik, İçsel, Sosyal, Görsel-Uzamsal ve Doğa) ve bu zeka 

alanlarının bireylerin eğilimlerini, ilgilerini, yeteneklerini ve öğrenme biçimlerini açıkladığını 

vurgulayan çoklu zeka kuramını ortaya koymuştur ( Işık,2007). 

Çoklu zeka kuramı ile öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarını inceleyen araştırmaların sayısının 

gün geçtikçe artması, bu konu ile ilgili araştırmacıların farklı sonuçlar ortaya çıkarmasına neden 

olmuştur. Bilimin ilerleyebilmesi ve geliştirilebilmesi amacı ile birbirinden bağımsız ve farklı ya da aynı 

konu alanlarında yapılmış araştırmaların incelenmesi, araştırma sonuçlarının genel ve kapsamlı bir 

biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde fen bilimleri konularında çoklu zeka kuramına 
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dayalı öğretimin, öğrencilerin fen dersine yönelik tutumuna etkisini araştıran, birbirinden bağımsız ve 

farklı zamanlarda yapılan çalışmalar literatürde mevcuttur. Şahan (2018) Fen Bilimleri Öğretiminde 

Kullanılan Çoklu Zekâ Destekli Eğitim Modelinin Öğrenci Başarısı Ve Fen Tutumuna Etkisini, Tüysüz 

(2015) 5E Öğrenme Döngüsü Modeli Ve Çoklu Zekâ Kuramının Ankara Keçiören Bölgesindeki 9.Sınıf 

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Kimyasal Özellikler Ünitesinin Kavramları Üzerindeki Başarılarına, 

Hatırlama Düzeylerine, Kimya Dersine Karşı Tutumlarına Ve Kimya Öğrenmeye Yönelik Motivasyon 

Bileşenlerine Olan Etkisini Geleneksel Öğretim Metoduyla Karşılaştırılarak Etkisini, Öztürk (2014) 

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimsel Uygulamaların Geleneksel Öğretime Kıyasla, Dokuzuncu 

Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Ünitesine İlişkin Başarı Ve Tutumlarına Etkisini, Altınsoy 

(2011) İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Madde Ve Isı Ünitesindeki Başarılarına, Tutum Ve 

Algılamalarına Mevcut Öğretim Yöntemine Kıyasla Çoklu Zekâ Kuramı’nın Etkisini incelemiştir. Fakat 

bu çalışmaların sonuçlarını sayısal veriler olarak bir araya getiren ve fen bilimleri konularında çoklu 

zeka kuramına dayalı öğretimin, öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarına etkisini ortaya koyan bir 

çalışma yok denecek kadar azdır. 

Çalışmada fen bilimleri konularında çoklu zeka kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin fen dersine 

yönelik tutumuna etkisini deneysel araştırma modelleriyle ortaya koyan çalışmaların meta-analiz 

yöntemi ile bir araya getirilip birleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, fen 

eğitiminde kullanılan çoklu zeka kuramı etkinliklerinin yapıldığı 2006-2019 yılları arasındaki 

çalışmaların meta-analiz yöntemi ile incelenerek öğrencilerin fen dersine yönelik tutuma olan etkisini 

belirlemektir. Mevcut çalışmada çoklu zeka kuramının etkililiğini fen dersine yönelik tutum yönünden 

inceleyen, deneysel ve yarı deneysel çalışmalar bir araya getirilerek, çoklu zeka kuramının etkisinin 

olup olmadığı ve sahip olduğu etki büyüklüğüne yanıt aranacaktır. Ayrıca bu araştırmanın, ülkemizde 

yapılan çalışmalara genel bir bakış açısı getirmesi, yapılacak olan yeni çalışmalara ışık tutması ve çoklu 

zeka kuramı uygulamalarının öğretim programlarında yer alması konusunda fikir üretilmesine yardımcı 

olması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında aşağıdaki problemlere cevap aranmaktadır; 

1. Fen eğitiminde kullanılan çoklu zeka kuramının öğrencilerin fen dersine yönelik tutumuna 

olumlu etkisi var mıdır? 

a) Çoklu zeka kuramının fen bilimleri dersi alt başlıkları (Fen Alanı: Fizik-Kimya-Biyoloji) 

açısından incelendiğinde fen dersine yönelik tutum açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır? 

b) Çoklu zeka kuramının sınıf düzeyleri (4. Sınıf - 11. Sınıf) açısından incelendiğinde fen 

dersine yönelik tutum açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır? 

c) Çoklu zeka kuramının coğrafi bölgeler (İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, 

Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Ege) açısından incelendiğinde fen dersine yönelik tutum açısından etki 

büyüklükleri arasında fark var mıdır? 

Çoklu zeka kuramı ile ilgili Türkiye’de yapılan uygulama çalışmaları çok yeni olmamakla birlikte, 

alanda geniş ölçekli genellemelere izin veren literatür taramaları yok denecek kadar azdır. Ülkemizde 

yapılmış olan fen eğitiminde çoklu zeka kuramı ile öğretimin etkililiğini ölçen, deneysel ve yarı deneysel 

çalışmalardan elde edilen verilerin sentezlenmesiyle ortaya çıkacak olan meta-analiz çalışmasının, fen 

eğitimi alanında önemli bir akademik boşluğu doldurarak ilgili alan yazınına katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. 
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2. YÖNTEM 

Bu çalışmada çoklu zeka kuramının fen eğitiminde etkililiğini araştırmak ve belirlemek amacıyla fen 

eğitiminde kullanılan Çoklu Zeka Kuramı’nın öğrencilerin fene yönelik tutuma etkisini ortaya koyan 

çalışmalar birleştirilerek genel bir tablo oluşturmak amaçlandığından meta-analiz yöntemi 

kullanılmıştır.  

Meta-analiz kelime anlamı incelendiğinde, üst analiz ya da analizlerin toplanması anlamına gelmektedir 

ancak istatiksel olarak bu ifade biraz daha genişletilerek farklı çalışmaların sonuçlarındaki bulguların 

bir araya getirilerek analiz yapılması ve bir çalışmaya ait sonuçların tekrar analiz edilmesi anlamı da 

taşımaktadır (Dinçer, 2014).  

Meta-analiz çalışmaları incelendiğinde, çalışmaların etkisinin ne derece olduğuyla birlikte bu etkilerin 

nedenleri de sunulmaktadır. Ayrıca büyük ve dağınık olan birçok bilgiyi daha anlaşılır bir hale getiren 

meta-analiz; yıllara göre çalışmalardaki değişimi de görmeyi sağlar (Köymen ve Şahin, 2004). Daha 

teorik bir tanımla meta-analiz, önceden belirlenmiş ölçütler doğrultusunda, belirli bir konuda yapılmış 

olan çalışmalara ait nicel verileri kullanarak bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini, 

etki büyüklüğü katsayısı ile açıklamaktır (Dinçer, 2018). 

Meta-analiz çalışmalarında amaçlarına göre farklı türler kullanılmaktadır. Durlak (1995), yaptığı 

araştırmalar sonucu meta-analiz türlerini “Grup Karşılaştırma” ve “Korelasyonel Meta-Analiz” olmak 

üzere iki ana başlık ve bu başlıkları da ikişer alt başlığa ayırmıştır (Camnalbur, 2008). 

Grup Karşılaştırma Meta-Analizi (Group Contrast) 

i. İşlem Etkililiği (Treatment Effectiveness) 

ii. Grup Farklılığı (Group Differences) 

Korelasyonel İlişki Meta-Analizi (Correlational Association) 

i. Test Geçerliliği (Test Validity) 

ii. Değişken Kovaryansı (Variable Covariancetion) 

Bu çalışmada kullanılan meta-analiz türü, uygulanan işlemlerin (Çoklu Zeka Kuramı’na dayalı öğrenme 

ve programda öngörülen yöntem) etkililiğini iki grup arasındaki (Deney grubu ve Kontrol grubu) 

farklılıkları belirlemek amacı güdülen çalışmaların incelenmesi nedeniyle, grup karşılaştırma meta-

analizi ve işlem etkililiği analizidir. 

Araştırma konusu belirlendikten sonra taranan çalışmalar, niteliksel olarak analiz edilerek meta-analize 

dahil edilecek çalışmalar belirlenir. Bu aşamadan sonra çalışmaların istatiksel olarak birleştirilmesi 

gerekmektedir. Meta-analiz çalışmalarında Sabit Etkiler Modeli (Fixed Effects Model) ve Rastgele 

Etkiler Modeli (Random Effects Model) olmak üzere iki istatiksel model bulunmaktadır (Camnalbur, 

2008). 

Araştırmaların elde edilen bulguları ve bulgulara bağlı yorumların, istatiksel hesaplamaların, tablo ve 

grafiklerin oluşturulmasında CMA 2.0 programı kullanılmıştır. Microsoft Excel programından da 

verilerin hazırlanması sürecince destek alınmıştır. Çalışmaların istatiksel verilerine uygun olarak model 

seçimi yapılmış ve bulgular kısmında açıklanmıştır. Verilerin heterojenlik testi yapılmış ve 

homojenliğin sağlanmadığı görülmüş buna bağlı olarak çalışmanın heterojen bir dağılım gösterdiği ifade 
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edilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak seçilen çalışmanın akademik başarı ve tutum değişkenleri için 

modeli rastgele etkiler modeli seçilmiştir. 

Meta-analiz çalışmalarında birbirinden farklı araştırmacıların gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar veri 

olarak kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak kullanılan ölçekler, ölçümler ve ölçüm sonuçları birbirinden 

farklı olabilmektedir. Bu nedenle çalışmalardan elde edilen veriler, standartlaştırılmış etki büyüklüğüne 

dönüştürülerek her bir çalışma için standart sapmasına yönelik eşit ölçümler sağlanır (Hartzler, 2000). 

Çalışmaların nicel verilerinden elde edilen bulguların belirli formüller ile standart bir ölçüm değerine 

dönüştürülmesi etki büyüklüğünün varlığını göstermektedir (Rosenthal ve Dimatteo 2001). Etki 

büyüklüğü yerine; “etki dercesi”, “etki düzeyi”, “etki genişliği” kavramları da kullanılmaktadır 

(Çelik,2013).  

Bu çalışmada CMA 2.0 programıyla bireysel yapılan her bir çalışmaya ait etki büyüklükleri ve 

birleştirilmiş etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Yapılan etki büyüklüğü analizlerinden sonra yorum ve 

tartışmaya yer verilmiştir. 

Meta-analiz sürecinde hesaplanmış etki genişliği değerleri ile ilgili yorum yapmak için çeşitli 

araştırmacılar açıklamalarda bulunmuşlardır. Bunlar aşağıdaki gibidir;  

Cohen ve diğerlerine göre aritmetik ortalamalara dayanan etki büyüklüğü değerleri (Cohen ve diğerleri, 

1988: Okursoy Günhan, 2009); 

 

• 0,20 ve 0,50 arasında ise küçük (small) düzeyde etkisi vardır. 

• 0,50 ve 0,80 arasında ise orta (medium) düzeyde etkisi vardır. 

• 0,80’den büyük ise geniş (large) düzeyde etkisi vardır. 

Shachar (2002: aktaran Camnalbur, 2008)’ ye göre; 

• 0 ≤ Etki büyüklüğü değeri ≤ 0,32 ise küçük (small) düzeyde etkisi vardır. 

• 0,33 ≤ Etki büyüklüğü değeri ≤ 0,55 ise orta (medium) düzeyde etkisi vardır. 

• 0,56 ≤ Etki büyüklüğü değeri ise büyük (large) düzeyde etkisi vardır. 

Daha ayrıntılı sınıflandırma da ise (Thalheimer ve Cook, n.d: Aktaran Camnalbur, 2008); 

• -0,15 ≤ Etki büyüklüğü değeri < 0,15 önemsiz (negligible), 

• 0,15 ≤ Etki büyüklüğü değeri < 0,40 küçük (small), 

• 0,40 ≤ Etki büyüklüğü değeri < 0,75 orta (medium), 

• 0,75 ≤ Etki büyüklüğü değeri < 1,10 geniş (large), 

• 1,10 ≤ Etki büyüklüğü değeri < 1,45 çok geniş (very large), 

• 1,45 ≤ Etki büyüklüğü değeri muazzam (huge) düzeyde etkisi vardır. 

Homojenlik testi, etki büyüklüğünün bir çalışmadan diğer çalışmaya nasıl değiştiğini açıklayan bir 

ölçüttür. Homojenlik testinde amaç, etki büyüklüğünün varyansının ve örneklemin beklenen hatasının 

önemli derecede farklılık gösterip göstermediğidir. Çalışmanın homojen veya heterojen olduğunu tespit 

etmek için Cochran (1954) tarafından tasarlanan test, çalışmalarda oldukça sık kullanılmaktadır. (Petitti, 
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2001). Heterojenlik testi sonucunda elde edilecek olan bilgi, genel etkinin hesaplanmasında kullanılacak 

modelin seçiminde de kullanılacağından araştırma için oldukça önem taşımaktadır. Veriler programa 

girilip heterojenlik testi testinin yapılmasının ardından p ve Q değerleri elde edilir. Heterojenlik testinin 

sonucunda; 

P değeri< 0.05 ya da Q değeri X’ tablosunda df’’ye karşılık gelen değerden büyükse meta-analiz 

uygulamasının heterojen yapıya uygun olduğu anlaşılır ve bu durumda analizin Rastgele Etkiler Modeli 

ile yapılması gerekmektedir. 

P değeri> 0.05 ya da Q X’ tablosundaki df’’ye karşılık gelen değerden küçükse meta-analiz 

uygulamasının homojen yapıya uygun olduğu anlaşılır ve bu durumda analizin Sabit Etkiler Modeli ile 

yapılması gerekmektedir (Dinçer, 2014). 

Çalışmadaki Heterojenlik testi Q istatistiği ile CMA 2.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın 

heterojen olduğu yapılan testler yardımıyla belirlenmiş ve Rastgele Etkiler Modeli kullanılarak çalışma 

gerçekleştirilmiştir 

 Çalışmada veri toplanırken izlenen yol aşağıdaki gibidir; 

 Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında araştırma konusu ile ilgili 

olarak yayımlanmış ve yayımlanmamış tezlerin taraması gerçekleştirilmiştir. 

 TÜBİTAK tarafından kurulmuş olan üniversiteler ve araştırma kurumları arasında bir bağ 

oluşturan akademik bilgi ağı ULAKBİM’den ulusal makaleler taratılmıştır. 

 Google Scholar internet arama motorundan taramalar gerçekleştirilmiştir.  

 Elde edilen tezlerin referansları takip edilmiştir. 

Bu çalışmada tez taraması için belirli anahtar kelimeler belirlenmiştir. Aranan anahtar kelimeler; “çoklu 

zeka”, “Çoklu Zeka Kuramı”, “çoklu zeka yöntemi”, “çoklu zeka ve öğrenme”, “çoklu zeka ve başarı”, 

“çoklu zeka ve tutum” şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan taramalar sonucunda çok fazla çalışmaya 

rastlanılmıştır. Çalışmalar fen alanında olanlar ve tutum değişkenleri içerenler olarak filtrelenmiştir ve 

bunun sonucunda çoklu zeka öğretiminin tutum değişkenine etkisini incelemek için 26 adet çalışma elde 

edilmiştir.  

Taramalar sonucu elde edilen çalışmalar incelendiğinde analize dahil edilmek üzere öncelikle 

tez çalışmaları tercih edilerek kodlamalar yapılmıştır. Çalışmaların bazıları deneysel çalışma olmadığı 

için bazıları da analiz yapmak için yeterli veriyi içermediğinden analize dahil edilememiştir. Sonuç 

olarak Çoklu Zeka Kuramı’nın fene yönelik tutumuna etkisini konu alan meta-analiz çalışmasının 

örneklemini 25 adet tutum çalışması oluşturmaktadır. Analize dahil edilen çalışmalar liste halinde Ek-

1’de verilmiştir.  

Meta-analiz çalışmasına dahil edilecek olan çalışmalar için Wolf (1986), Lipsey ve Wilson (2001)’a 

göre, çalışma çerçevesinde, analiz için gerekli olan tüm istatiksel verilere sahip olmalıdır. Meta-analiz 

çalışmasına dahil edilecek çalışmalar için kriterler aşağıdaki gibi belirtilmiştir:  

 Çalışmalar son 13 yıl (2006- 2019) içinde yapılmış olmalıdır. 

 Çalışmalar YÖK Tez, yayınlanmış, yayınlanmamış tezlerden ulaşılabilenler, süreli ya da 

online akademik dergiler, veri tabanlarından ulaşılabilir olmalıdır. 

 Meta-analiz çalışmalarında standartlaştırılmış etki büyüklüğünü ölçebilmek için, 

araştırmaya dahil olan çalışmaların, kontrol, deney gruplarına sahip olmaları ve kontrol 
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grubuna programda ön görülen öğretim yöntemi deney grubuna ise çoklu zeka 

uygulamalarını kullanmaları gerekmektedir. 

 Meta-analiz çalışmasının etki büyüklüğünün saptanabilmesi için, araştırmaya dahil edilen 

çalışmaların deney ve kontrol gruplarına ait sayısal verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

nedenle deney grubu ve kontrol gruplarına ait örneklem büyüklüğü, ortalama değeri ve 

standart sapma değerinin bilindiği çalışmalar dahil edilebilmiştir.  

 Araştırmada kullanılacak çalışmaların fen derslerinde kullanılıyor olması gerektiğinden 4. 

sınıf- 11. sınıf ve öğretmen adayları aralığında çalışmaların yapılmış olmasına dikkat 

edilmiştir.  

 Çalışmaya dahil edilecek olan araştırmaların çoklu zeka kuramı ile işlenen derslerin fene 

yönelik tutumuna olan etkisini nicel veriler ile ölçmüş olması gerekmektedir.  

Meta-analiz çalışmalarında ilgili araştırmalar toplandıktan sonra dahil edilme kriterlerine uygun olan 

çalışmaların sonraki aşamalarda meta-analiz çalışmaları arasında yapılan karşılaştırmalarda 

kullanılabilmesi için araştırmanın kriterlerini sürekli veya kategorik değişkenlere dönüştürecek bir 

kodlama sistemi geliştirilmelidir (Okursoy Günhan, 2009). Meta-analiz çalışması için geliştirilen 

kodlama formu üç temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışma adı, çalışma yılı, çalışmanın 

yazarı veya yazarları, çalışmanın yapıldığı coğrafi bölge ve örneklem büyüklüğü yer almaktadır. İkinci 

bölümde çalışmanın genel özellikleri hakkında bilgi almak için genel sorular bulunmaktadır. Üçüncü 

bölümde ise çalışmanın istatiksel verileri bulunmaktadır. Çalışmada kullanılmak için geliştirilen çalışma 

formu Camnalbur (2008), Günhan (2009), Armağan (2011) ve Gözüyeşil (2012) tarafından kullanılmış 

olan kodlama formlarının araştırmacı tarafından yeniden geliştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kodlama 

formu EK-2 de detaylı olarak verilmektedir. 

Bu çalışmada etki büyüklüklerinin hesaplanması ve grafiklerin elde edilmesi için CMA 2.0 istatistik 

programı, etki büyüklüğünün hesaplanmasında “Hedges’s g”, verilerin toplanması ve işlenmesinde 

Microsoft Office Excel 2010 programlarından yararlanılmıştır. Araştırmadaki istatiksel analizler için 

önemlilik düzeyi “0,005” seçilmiştir. Çalışma istatistiklerine göre sınıflamalar yapıldıktan sonra Sabit 

Etkiler Modeli (Fixed Effect Size) ve Rastgele Etkiler Modeli (Random Effect Size) kullanılarak analiz 

etki büyüklükleri hesaplanmıştır.  

 

3. BULGULAR 

Gerçekleştirilen meta analiz çalışması için yapılan literatür taraması sonucunda çalışma kapsamına 

alınan, fen dersine yönelik tutumu inceleyen 26 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalar incelendikten 

sonra bazı çalışmalar analize dahil edilmemiştir. Bu çalışmalara ait bilgiler şu şekildedir: 

 Diken ve Aydoğdu (2018), yaptıkları çalışmada deneysel veri bulunmadığı için meta analize 

dahil edilmemiştir. 

Bu durum sonucunda araştırmaya dahil edilen çalışma sayısı 25 olarak alınmıştır. Araştırmaya dahil 

edilen çalışmaların listesi EK-1’de verilmektedir. 

Fen Dersine Yönelik Tutum İle İlgili Genel Etki Büyüklüğü Bulguları 

Çalışmada “Fen eğitiminde kullanılan çoklu zeka kuramının öğrencilerin fen dersine yönelik tutumuna 

olumlu etkisi var mıdır?” sorusunun cevabını araştırmak üzere 25 çalışmadan alınan grup ortalaması, 

standart sapma değerleri ve örneklem büyüklüğü verileri bireysel etki büyüklüğü ve genel etki 
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büyüklüğü CMA 2.0 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin yorumlanabilmesi için Cohen 

(1988) sınıflaması ve Thalheimer ve Cook (2002) sınıflandırılması kullanılmıştır. 

Çalışmaya dahil edilen 25 çalışmanın etki büyüklükleri, p değerleri, alt limit ve üst limitleri aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır.  

 

Tablo 1. Meta Analiz Çalışmasında Kullanılan Fen Dersine Yönelik Tutum Çalışmalarının Etki 

Büyüklükleri ve Çalışma Verileri  

Çalışma Kodu Etki 

Büyüklüğü 

Standart 

Hata 

Varyans Alt Limit Üst Limit p 

SAHAN, 2018 0,228 0,327 0,107 -0,413 0,869 0,486 

OZTURK, 2014 0,204 0,204 0,042 -0,196 0,605 0,317 

BEYAZIT, 2009 0,631 0,270 0,073 0,102 1,161 0,020 

SENGUL, 2007 0,740 0,283 0,080 0,186 1,294 0,009 

ONGOREN, 2007 -0,142 0,255 0,065 -0,642 0,358 0,578 

GOKCEK, 2007 0,453 0,258 0,067 -0,053 0,959 0,079 

TURHAN, 2006 1,188 0,346 0,119 0,511 1,866 0,001 

KARA, 2006 0,650 0,262 0,068 0,137 1,163 0,013 

ISIK, 2006 0,717 0,277 0,077 0,174 1,260 0,010 

GAZIOGLU,2006 1,600 0,358 0,128 0,898 2,301 0,000 

DILEK, 2006 0,290 0,256 0,066 -0,212 0,792 0,258 

AYAZ, 2006 -0,135 0,279 0,078 -0,682 0,411 0,628 

ALTUN, 2006 0,560 0,260 0,068 0,050 1,069 0,031 

GUNES, 2006 0,500 0,311 0,097 -0,109 1,110 0,107 

DEGIRMENCI, 2009 1,800 0,332 0,110 1,150 2,450 0,000 

INALTEKIN, 2008 2,706 0,344 0,118 2,032 3,380 0,000 

AYDIN, 2010 1,661 0,297 0,088 1,080 2,243 0,000 

ATES, 2007 0,143 0,304 0,092 -0,452 0,738 0,638 

ALTINSOY, 2011 1,800 0,332 0,110 1,150 2,450 0,000 

TUYSUZ, 2015 0,162 0,195 0,038 -0,221 0,544 0,408 

SAKIR, 2013 0,645 0,264 0,070 0,128 1,162 0,014 

KURT, 2009 5,422 0,482 0,233 4,447 6,368 0,000 

KURT, vd., 2013 33,650 1,379 1,900 30,948 36,352 0,000 

ATIK, 2010 6,517 0,859 0,737 4,834 8,199 0,000 

DEMIRAL, 2006 0,615 0,284 0,080 0,059 1,171 0,030 

Sabit Etkiler 0,793 0,058 0,003 0,679 0,907 0,000 

Rastgele Etkiler 1,978 0,348 0,121 1,297 2,660 0,000 

 

Çalışmaların etki büyüklüklerine bakıldığında etki büyüklüğünün negatif yönde ve en küçük değere 

sahip olduğu çalışma (Öngören,2007) “-0,142” etki büyüklüğü değerine sahiptir. Etki büyüklüğü pozitif 

yönde ve en büyük olan olan çalışma ise (Kurt,vd.,2013) “33,650” etki büyüklüğüne sahiptir. 
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Çalışmaların bireysel etki büyüklüğünün  25 çalışmanın 23 tanesiyle pozitif yönde olduğu söylenebilir. 

Çalışmaların %92’si pozitif yöndeyken %8’i negatif yönde bir sonuç göstermektedir. Çalışmaların 

büyük kısmı pozitif yönde sonuç verdiğinden çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin programda ön 

görülen öğretim yöntemine uygun işlenen derslere göre fen dersine yönelik tutumunun daha etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaların etki büyüklükleri Cohen (1988) ve Thalheimer ve Cook 

(2002) sınıflandırmalarıyla yorumlanmıştır. 

Cohen (1988) sınıflandırmasına göre çalışmaların çoğunluğunun etki büyüklüklerinin büyük düzeyde 

olduğu görülmektedir. Etki büyüklüğü büyük düzeyde olan çalışmalar 9 adet ile meta analiz 

çalışmasının %36’sını oluşturmaktadır. Daha ayrıntılı bir sınıflandırma Thalheimer ve Cook (2002)  

sınıflandırmasına göre üç çalışmanın (Öngören,2007 etki büyüklüğü “-0,142” , Ayaz, 2006 etki 

büyüklüğü “ -0,135” ve Ateş, 2007 etki büyüklüğü “0,143” ) etki büyüklüğü değerleri aralıkların dışında 

kalması nedeniyle tabloya dahil edilmemiştir. Çalışmanın %36,36’sının muazzam etki büyüklüğüne 

sahip olduğu görülmektedir. Çalışmanın etki büyüklüğü frekansına bakıldığında çoklu zeka kuramına 

dayalı öğrenme lehine pozitif yönde olduğu söylenebilir ancak net bir sonuç elde etmek için meta 

analizde birleştirilmiş etki büyüklüğüne bakmak gerekmektedir. 

Meta analiz sonucunda iki model için ayrı etki büyüklükleri hesaplanmıştır ancak ilk olarak çalışma 

modelini belirlemek gerekmektedir (Sutton, Abrams, Jones, Sheldon & Song, 2000). Çalışma modelini 

belirlemek için Heterojenlik huni grafiği aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 1. Hedges’s g Değerine Göre Tutum Etki Büyüklüklerinin Dağılım Huni Grafiği 

 

Meta analizde kullanılan CMA 2.0’ da gerçekleştirilen hesaplamalarla etki büyüklüklerinin dağılımının 

verildiği grafikte çalışmaların dağılım ve yoğunlukları hakkında bilgi verilmektedir. Bireysel yapılan 

çalışmaların neredeyse hepsinin huninin içinde yer alması beklenmektedir. Çalışmaların huni dışında da 

dağılım gösteriyor olması ise çalışmaların frekanslarının heterojen bir dağılım gösterdiği fikrini 

vermektedir ancak yeterli değildir. Bu nedenle çalışmaların heterojenlik testinin yapılması “ Q” ya da “ 

p” değerlerine bakılması gerekmektedir (Dinçer, 2014). Değerler aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

0

1

2

3

4

5

6

P
re

c
is

io
n

 (
1

/S
td

 E
rr

)

Hedges's g

Funnel Plot of Precision by Hedges's g



 

  
79 

 

Tablo 2. Fen Dersine Yönelik Tutumu İnceleyen Çalışmaların Heterojenlik Test Sonuçları  

  Heterojenlik Tau- Squared 

Q df p I2 Tau-

squared 

Standard 

Error 

Variance Tau 

828,558 24 0,000 97,103 2,867 0,935 0,874 1,693 

 

Çalışmanın ilk olarak heterojenlik testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda Q istatiksel değeri 828, 558 

ve serbestlik derecesi 24 olarak hesaplanmıştır. X2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 

36,415’dir. Hesaplanan Q istatiksel değerinin 828,558 ( p< 0,05) ile 24 serbestlik derecesindeki ki-kare 

dağılımında belirlenmiş olan kritik değeri aştığı gözlenmiştir. Buradan yola çıkarak çalışmanın etki 

büyüklüğünün dağılımı için “heterojendir” yorumu yapılabilir. Model seçiminde heterojen çalışmalar 

için Rastgele Etkiler Modeli kullanılması uygun görülmektedir (Akgöz vd., 2004;Borenstein vd., 2013). 

Çalışmada yer alan bireysel çalışmaların heterojen özellik göstermesi nedeniyle yanılmaları ortadan 

kaldırabileceği için (Gözüyeşil, 2012)  model seçiminin bu şekilde yapılması uygundur. Çalışmanın her 

iki model için de ayr ayrı etki büyüklükleri hesaplanmış ve Tablo 4.27’de verilmiştir. Çalışma için uygun 

model Rastgele Etkiler Modeli olduğundan yorumlar o doğrultuda yapılmıştır (Lipsey ve Wilson, 2001). 

 

Tablo 3. Tutum Meta Analizi Çalışmasına Ait Birleştirilmiş Etki Büyüklükleri  

Model Çalışma 

Sayısı 

Etki 

Büyüklüğü 

Standart 

Hata 

Varyans Alt 

Limit  

Üst 

Limit 

P 

 

 

Sabit 

Etkiler 

25 0,793 0,058 0,003 0,679 0,907 0,000 

Rastgele 

Etkiler 

25 1,978 0,348 0,121 1,297 2,660 0,000 

 

Gerçekleştirilen meta analiz sonucunda etki büyüklüğü 1,978 olarak hesaplanmıştır. Cohen (1988) ve 

Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamalarına göre etki büyüklüğü “geniş düzey” olarak açıklanmaktadır. 

Ayrıca çalışmada p değeri incelendiğinde (p<0,05) anlamlı olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkarak 

çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin, programda ön görülen öğrenme yöntemine göre fen dersine 

yönelik tutum üzerinde etkisi daha büyük olduğu söylenebilir. Çalışmanın etki büyüklüğünü büyük 

oranda etkileyen çalışmaların incelenmesi için yayın yanlılığına bakılmalıdır (Dinçer, 2014). 



 

  
80 

 

Şekil 2. Fen Dersine Yönelik Tutum Çalışmalarının Yayın Yanlılığı Huni Grafiği  

 

Yayın yanlılığı grafiği incelendiğinde huninin dışında kalan bölüm yayın yanlılığı hakkında bilgi 

vermektedir. Yatay (x) eksen etki büyüklüğü hakkında bilgi verirken dikey (y) ekseni örneklem 

büyüklüğü veya varyans ile ilgili bilgi vermektedir. Huni grafiğini simetrik bölen çizgi ise genel etki 

büyüklüğünü ifade etmektedir. Çalışmaların genel etki büyüklüğü etrafında toplanması ve grafiğin 

içinde simetrik olması beklenmektedir. Çalışmaların huni dışında kalanları yayın yanlılığına neden 

olabileceği için çalışmaların çoğunun huni içinde yer alması çalışmanın güvenirliği açısından önem 

taşımaktadır.  

Oluşan bu grafikte huni dışında kalan 3 adet çalışma görülmektedir. Bu çalışmalar çalışmanın %12’sini 

oluşturmaktadır. Ancak çalışmaların huni grafiğinden çok uzakta yer almamış olması yayın yanlılığının 

çok önemsiz derecede olabileceği fikrini oluşturmaktadır. Çalışmanın yayın yanlılığının çok önemsiz 

olduğunu gösterebilmek için Classic Fail- Safe N ve Kendall’s istatistik değerleri aşağıda verilmektedir.  

 

Tablo 4. Tutum Yayın Yanlılığı Classic Fail- Safe N ve Kendall’s İstatistikleri 

Meta Analizin Gücü 

Z- Değeri 19,74502                  

p- Değeri 0,000 

Alfa Değeri 0,050 

Alfa İçin Z- Değeri 1,959 

Örneklem 25 

P> alfa sonucu için gerekli eksik çalışma sayısı 2513 

Yanlılık Durumu  
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Kendall’s (P-Q) 187 

Kendall’s Tau 0,625 

Tau için Z- Değeri  4,367 

Kendall’s p 0,001 

 

Yayın yanlılığı analizi sonucunda Classic Fail- Safe N ve Kendall’s analizi yapılmıştır. Elde edilen 

verilere göre meta analiz çalışmasına dahil edilen 25 çalışmanın etki büyüklüğünün neredeyse sıfır 

olacak düzeye gelebilmesi için analize 2513 çalışma daha eklenmelidir. Başka bir deyişle 25 çalışmanın 

dahil edildiği bu çalışma bulgularının geçersiz olabilmesi için literatürden bu verilerin tersi yönünde 

2513 çalışmanın eklenmesi gerekmektedir. Literatür taraması sonucunda bu sayıda çalışmaya ulaşmak 

mümkün olmadığından meta analizde yayın yanlılığı yoktur denilebilir. Tablo 4 incelendiğinde, meta 

analiz kapsamına alınan çalışmalarda yanlılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmaların analizlerinin sonucunda genel durumu görebilmek için Hedges’s g değerine göre 

öğrencilerin fen eğitimindeki fen dersine yönelik tutumu inceleyen çalışmaların bireysel etki 

büyüklükleri ile genel etki büyüklüğünün genel durumunu gösteren orman grafiği ve çalışma ağırlıkları 

aşağıdaki gibidir.  

 

 

Şekil 3. Fen Dersine Yönelik Tutumu İnceleyen Çalışmalar İçin Hedges’s g Değerine Göre Etki 

Büyüklükleri Dağılımı- Orman Grafiği- Çalışma Ağırlığı  

Çalışmaların orman grafiği incelendiğinde etki büyüklüğünü simgeleyen elmas, sıfırdan büyük bir değer 

aralığında görülmektedir. Bu durum çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin programda ön görülen 

yönteme göre fen dersine yönelik tutum üzerinde daha etkili olduğunu ifade etmektedir.  

Model Study name Statistics for each study Hedges's g and 95% CI Weight (Fixed)

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative Relative Relative 
g error Variance limit limit Z-Value p-Value weight weight weight weight

Sahan,2018 0,228 0,327 0,107 -0,413 0,869 0,696 0,486 3,17 4,07

Ozturk,2014 0,204 0,204 0,042 -0,196 0,605 1,000 0,317 8,12 4,16

Beyazýt,2009 0,631 0,270 0,073 0,102 1,161 2,336 0,020 4,64 4,11

Sengul,2007 0,740 0,283 0,080 0,186 1,294 2,620 0,009 4,24 4,11

Ongoren,2007 -0,142 0,255 0,065 -0,642 0,358 -0,556 0,578 5,20 4,13

Gokcek,2007 0,453 0,258 0,067 -0,053 0,959 1,755 0,079 5,08 4,12

Turhan,2006 1,188 0,346 0,119 0,511 1,866 3,438 0,001 2,84 4,05

Kara,2006 0,650 0,262 0,068 0,137 1,163 2,483 0,013 4,95 4,12

Isýk,2006 0,717 0,277 0,077 0,174 1,260 2,588 0,010 4,42 4,11

Gazýoglu,2006 1,600 0,358 0,128 0,898 2,301 4,470 0,000 2,65 4,04

Dýlek,2006 0,290 0,256 0,066 -0,212 0,792 1,132 0,258 5,16 4,13

Ayaz,2006 -0,135 0,279 0,078 -0,682 0,411 -0,485 0,628 4,36 4,11

Altun,2006 0,560 0,260 0,068 0,050 1,069 2,153 0,031 5,02 4,12

Gunes,2006 0,500 0,311 0,097 -0,109 1,110 1,610 0,107 3,51 4,08

Degýrmencý,2009 1,800 0,332 0,110 1,150 2,450 5,430 0,000 3,08 4,06

Inaltekýn,2008 2,706 0,344 0,118 2,032 3,380 7,871 0,000 2,87 4,05

Aydýn,2010 1,661 0,297 0,088 1,080 2,243 5,602 0,000 3,85 4,09

Ates,2007 0,143 0,304 0,092 -0,452 0,738 0,471 0,638 3,68 4,09

Altýnsoy,2011 1,800 0,332 0,110 1,150 2,450 5,430 0,000 3,08 4,06

Tuysuz,2015 0,162 0,195 0,038 -0,221 0,544 0,828 0,408 8,90 4,16

Sakýr,2013 0,645 0,264 0,070 0,128 1,162 2,447 0,014 4,87 4,12

Kurt,2009 5,422 0,482 0,233 4,477 6,368 11,238 0,000 1,46 3,90

Kurt, Gumus, Temellý,2013 33,650 1,379 1,900 30,948 36,352 24,409 0,000 0,18 2,54

Atýk,2010 6,517 0,859 0,737 4,834 8,199 7,591 0,000 0,46 3,36

Demýral,2006 0,615 0,284 0,080 0,059 1,171 2,169 0,030 4,21 4,10

Fixed 0,793 0,058 0,003 0,679 0,907 13,626 0,000

Random 1,978 0,348 0,121 1,297 2,660 5,688 0,000

-4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00

Favours A Favours B

Meta Analysis
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Fen Alanı Değişkenine Göre Moderatör Analizi 

Gerçekleştirilen meta analiz çalışmasındaki alt problemlerden “Çoklu zeka kuramının fen bilimleri dersi 

alt başlıkları (Fen Alanı: Fizik-Kimya-Biyoloji) açısından incelendiğinde fen dersine yönelik tutum 

açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır?” sorusu araştırılmıştır. 

Fen eğitiminde çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin öğrencilerin fen alanlarının fen dersine yönelik 

tutum açısından etkililik dereceleri, karşılaştırmalı etki büyüklük değerleri ile belirlenmiştir. Çalışmalar 

fizik, kimya, biyoloji olmak üzere 3 farklı gruba ayrılmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonuçları aşağıda 

verilmiştir.  

 

Tablo 5. Fen Alanı Moderatörünün Fen Dersine Yönelik Tutum Değişkenine Göre Etki Büyüklük 

Değerleri 

Fen Alanı Çalışma Kodu Etki 

Büyüklüğü 

Alt 

Limit 

Üst 

Limit 

p 

Fizik OZTURK,2014 0,204 -0,196 0,605 0,317 

Fizik ONGOREN,2007 -0,142 -0,642 0,368 0,578 

Fizik  TURHAN,2006 1,188 0,511 1,866 0,001 

Fizik GAZIOGLU,2006 1,600 0,898 2,301 0,000 

Fizik ALTUN,2006 0,560 0,050 1,069 0,031 

Fizik  ATIK, 2010 6,517 4,834 8,199 0,000 

Sabit Etkiler (Fizik)  0,590 0,369 0,822 0,000 

Rastgele Etkiler(Fizik)  1,348 0,422 2,274 0,004 

Kimya SAHAN,2018  0,228 -0,413 0,869 0,486 

Kimya  GOKCEK,2007 0,453 -0,053 0,969 0,079 

Kimya ISIK,2006 0,717 0,174 1,260 0,010 

Kimya DEGIRMENCI,2009 1,800 1,150 2,450 0,000 

Kimya  AYDIN,2010 1,661 1,080 2,243 0,000 

Kimya  ATES,2007 0,143 -0,452 0,78 0,638 

Kimya  ALTINSOY,2011 1,800 1,150 2,450 0,000 

Kimya  TUYSUZ,2015 0,162 -0,221 0,544 0,408 

Sabit Etkiler (Kimya)  0,727 0,535 0,920 0,000 

Rastgele Etkiler(Kimya)  0,853 0,349 1,357 0,001 

Biyoloji BEYAZIT,2009 0,631 0,102 1,161 0,020 
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Biyoloji SENGUL,2007 0,740 0,186 1,294 0,009 

Biyoloji  KARA,2006 0,650 0,137 1,163 0,013 

Biyoloji  DILEK,2006 0,290 -0,212 0,792 0,258 

Biyoloji  AYAZ,2006 -0,135 -0,682 0,411 0,628 

Biyoloji  GUNES,2006 0,500 -0,109 1,110 0,107 

Biyoloji  INALTEKIN,2008 2,706 2,032 3,380 0,000 

Biyoloji  SAKIR,2013 0,645 0,128 1,162 0,014 

Biyoloji  KURT,2009 5,422 4,477 6,368 0,000 

Biyoloji  KURT,vd.2013 33,650 30,948 36,392 0,000 

Biyoloji  DEMIRAL,2006 0,615 0,059 1,171 0,000 

Sabit Etkiler (Biyoloji)  0,973 0,793 1,152 0,000 

Rastgele Etkiler(Biyoloji)  3,559 2,025 5,093 0,000 

Sabit Etkiler (Tümü)  0,793 0,679 0,907 0,000 

Rastgele Etkiler(Tümü)  1,166 0,740 1,591 0,000 

 

Gerçekleştirilen analiz sonucuna göre her iki modelde de etki büyüklükleri değerleri hesaplanmıştır. Fen 

alanlarının fen dersine yönelik tutuma olan etkisi için genel etki büyüklüğü hesaplamak ve yorumunu 

yapmak için hangi istatiksel modelin seçileceğine karar vermek amacıyla heterojenlik testi yapılmıştır. 

Testin sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 6. Fen Alanı Moderatörünün Fen Dersine Yönelik Tutuma Göre Heterojenlik Testi  

Fen 

Alanları 

N Standar

t Hata 

Q df P I2 Genel Etki 

Büyüklüğ

ü 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Fizik 6 0,118 70,414 5 0,000 92,899 0,590 0,369 0,822 

Kimya 8 0,098 46,445 7 0,000 84,928 0,727 0,535 0,920 

Biyoloji 11 0,092 704,45

7 

10 0,000 98,580 0,973 0,793 1,152 

Total Within (sabit Etkiller 

Modeli) 

821,31

6 

22 0,000     

Total Between(Karışık 

Etkiler Modeli) 

10,981 2 0,004  1,166 0,740 1,591 
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Çalışmanın heterojenlik testi sonuçlarına bakıldığında öncelikli olarak sabit etkiler modeli incelenmiştir. 

Sabit etkiler modelinde yer alan grup içi heterojenlik testi anlamlılık düzeyi (p<0,05) hesaplanmıştır. 

Ayrıca çalışmanın heterojenlik testi Q istatiksel değeri incelendiğinde 821,315 ve serbestlik derecesi 22 

olarak hesaplanmıştır. X2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 33,924’tür. Hesaplanan 

Q istatiksel değeri 821,315 (p<0,05) ile 22 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş olan 

kritik değeri aştığı görülmüştür. Buradan yola çıkarak çalışmalar kendi içlerinde aynı yaygın etkiye 

sahiptir denilmekte veya çalışmalar kendi içinde beklenenden yüksek dağılıma sahiptirler.  

Elde edilen sonuca göre karışık etkiler modeline geçilmiş ve gruplar arası (between-group) heterojenlik 

testine göre p değeri hesaplanmıştır. Testin anlamlılık düzeyi (p=0,04)< (p=0,05) olarak hesaplanmıştır. 

Ayrıca çalışmanın heterojenlik testi Q istatiksel değerine bakıldığında 10,981 ve serbestlik derecesi 2 

olarak hesaplanmıştır. X2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 5,991’dir. Hesaplanan Q 

istatiksel değerinin 8,170 (p<0,05) ile 2 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik 

değerin üstünde olduğu görülmüştür. Ayrıca p değeri 0,004 olarak hesaplanmış ve anlamlı bir değer 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda fen alanları açısından çoklu zeka kuramına dayalı 

öğrenmenin fen dersine yönelik tutumdaki etki büyüklükleri arasında anlamlı bir farklılık göstermediği 

sonucu elde edilmiştir.  

 

Tablo 7. Fen Alanı Moderatörünün Seçilen Modele Göre Fen Dersine Yönelik Tutum Etki 

Büyüklükleri  

Kategori 

(Fen Alanı) 

Model Çalışma 

Sayısı 

Etki 

Büyüklüğü 

Alt Limit Üst Limit p 

Fizik REM 6 1,348 0,422 2,274 0,004 

Kimya REM 8 0,853 0,349 1,357 0,001 

Biyoloji  REM 11 3,559 2,025 5,093 0,000 

Tümü REM 25 1,166 0,740 1,591 0,000 

 

Çalışmaların modeline göre, gerçekleştirilen analiz sonucunda fen alanlarından etki büyüklüğü en fazla 

olan 3,559 ile biyoloji alanı olarak bulunmuştur. Daha sonra 1,348 ile fizik ve en son da 0,853 ile kimya 

gelmektedir. Ayrıca sınıf düzeyinin etki yönünün pozitif olduğu bulunmuştur.  

Cohen (1988) sınıflamasına göre;  

Fizik 1,348 etki değeri ile Geniş Düzeyde  

Kimya 0,853 etki değeri ile Geniş Düzeyde 

Biyoloji 3,559 etki değeri ile Geniş Düzeyde 

Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamasına göre; 

Kimya 0,853 etki değeri ile Geniş Düzeyde 

Fizik 1,348 etki değeri ile Çok Geniş Düzeyde 

Biyoloji 3,559 etki değeri ile Muazzam Düzeyde  
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Çalışmanın bütün etki büyüklüklerine bakıldığında 1,166 etki büyüklüğünde değer almaktadır.  

Çalışmanın Geniş etki büyüklüğüne sahip ve pozitif yönde olduğu söylenebilir.  

Çalışmada kullanılan CMA 2.0 programı ile öğrencilerin fen eğitimindeki fen alanlarının fen dersine 

yönelik tutumuna etkisini inceleyen çalışmalardaki bütün çalışmaların etki büyüklükleri ve çalışma 

ağırlığı hesaplanmıştır.  Etki büyüklükleri Hedges’s g değerine göre incelenmiş olup etki büyüklüklerine 

ait genel dağılımı ifade eden Orman Grafiği aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 4. Fen Alanı Moderatörünün Fen Dersine Yönelik Tutum Değişkenine Göre Etki 

Büyüklüklerinin Genel Dağılımı- Orman Grafiği- Çalışma Ağırlığı  

 

Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Moderatör Analizi 

Gerçekleştirilen meta analiz çalışmasındaki alt problemlerden “Çoklu zeka kuramının sınıf düzeyleri (4. 

Sınıf - 11. Sınıf) açısından incelendiğinde fen dersine yönelik tutum açısından etki büyüklükleri arasında 

fark var mıdır?” sorusu araştırılmıştır. 

Fen eğitiminde çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin öğrencilerin sınıf düzeylerinin fen dersine 

yönelik tutumları açısından etkililik dereceleri, karşılaştırmalı etki büyüklük değerleri ile belirlenmiştir. 

Çalışmalar 4.sınıf-9.sınıf ve 11.sınıf sınıf düzeyleri olarak 7 farklı kategoriye ayrılmıştır. 10.sınıf 

düzeyinde çalışma bulunmadığından analize dahil edilmemiştir.  Gerçekleştirilen meta analiz sonuçları 

aşağıda verilmiştir.  

 

Tablo 8. Sınıf Düzeyi Moderatörünün Fen Dersine Yönelik Tutum Değişkenine Göre Etki Büyüklük 

Değerleri  

Sınıf Düzeyi Çalışma Kodu Etki 

Büyüklüğü 

Alt 

Limit 

Üst 

Limit 

p 

4.sınıf  ATIK,2010 6,517 4,834 8,199 0,000 

Sabit Etkiler (4.sınıf)  6,517 4,834 8,199 0,000 

Rastgele Etkiler (4.sınıf)  6,517 4,834 8,199 0,000 

Model Gr oup by
Fen A lani

S tudy nam e S tatistics for  each study Hedges's g and 95%  C I W eight (Fixed) Residual (Fixed)

Hedges's S tandar d Lower  Upper  Relative Relative Relative Relative S td S td S td S td S td S td 

g er r or V ar iance lim it lim it Z-V alue p-V alue weight weight weight weight Residual Residual Residual Residual Residual Residual

biyoloji B eyazýt,2009 0,631 0,270 0,073 0,102 1,161 2,336 0,020 11,48 9,30 -1,34 -1,20

biyoloji S engul,2007 0,740 0,283 0,080 0,186 1,294 2,620 0,009 10,49 9,29 -0,87 -1,15

biyoloji K ara,2006 0,650 0,262 0,068 0,137 1,163 2,483 0,013 12,24 9,31 -1,32 -1,19

biyoloji Dýlek,2006 0,290 0,256 0,066 -0,212 0,792 1,132 0,258 12,76 9,31 -2,85 -1,34

biyoloji A yaz,2006 -0,135 0,279 0,078 -0,682 0,411 -0,485 0,628 10,78 9,30 -4,21 -1,51

biyoloji Gunes,2006 0,500 0,311 0,097 -0,109 1,110 1,610 0,107 8,67 9,27 -1,59 -1,25

biyoloji Inaltekýn,2008 2,706 0,344 0,118 2,032 3,380 7,871 0,000 7,09 9,24 5,23 -0,35

biyoloji S akýr,2013 0,645 0,264 0,070 0,128 1,162 2,447 0,014 12,04 9,31 -1,32 -1,19

biyoloji K urt,2009 5,422 0,482 0,233 4,477 6,368 11,238 0,000 3,60 9,08 9,39 0,75

biyoloji K urt, Gumus, Temellý,2013 33,650 1,379 1,900 30,948 36,352 24,409 0,000 0,44 7,28 23,76 10,78

biyoloji Demýral,2006 0,615 0,284 0,080 0,059 1,171 2,169 0,030 10,41 9,29 -1,33 -1,20

Fixed biyoloji 0,973 0,092 0,008 0,793 1,152 10,625 0,000

Random biyoloji 3,559 0,783 0,613 2,025 5,093 4,548 0,000

fizik Ozturk,2014 0,204 0,204 0,042 -0,196 0,605 1,000 0,317 33,42 18,27 -2,31 -1,14

fizik Ongoren,2007 -0,142 0,255 0,065 -0,642 0,358 -0,556 0,578 21,44 17,93 -3,24 -1,47

fizik Turhan,2006 1,188 0,346 0,119 0,511 1,866 3,438 0,001 11,68 17,18 1,84 -0,15

fizik Gazýoglu,2006 1,600 0,358 0,128 0,898 2,301 4,470 0,000 10,90 17,07 2,99 0,24

fizik A ltun,2006 0,560 0,260 0,068 0,050 1,069 2,153 0,031 20,66 17,90 -0,13 -0,78

fizik A týk,2010 6,517 0,859 0,737 4,834 8,199 7,591 0,000 1,89 11,65 6,97 3,97

Fixed fizik 0,590 0,118 0,014 0,359 0,822 4,995 0,000

Random fizik 1,348 0,473 0,223 0,422 2,274 2,853 0,004

kimya S ahan,2018 0,228 0,327 0,107 -0,413 0,869 0,696 0,486 8,98 12,00 -1,60 -0,90

kimya Gokcek,2007 0,453 0,258 0,067 -0,053 0,959 1,755 0,079 14,42 12,95 -1,15 -0,60

kimya Isýk,2006 0,717 0,277 0,077 0,174 1,260 2,588 0,010 12,53 12,70 -0,04 -0,20

kimya Degýrmencý,2009 1,800 0,332 0,110 1,150 2,450 5,430 0,000 8,74 11,94 3,39 1,36

kimya A ydýn,2010 1,661 0,297 0,088 1,080 2,243 5,602 0,000 10,93 12,43 3,34 1,18

kimya A tes,2007 0,143 0,304 0,092 -0,452 0,738 0,471 0,638 10,43 12,33 -2,04 -1,04

kimya A ltýnsoy,2011 1,800 0,332 0,110 1,150 2,450 5,430 0,000 8,74 11,94 3,39 1,36

kimya Tuysuz,2015 0,162 0,195 0,038 -0,221 0,544 0,828 0,408 25,23 13,72 -3,35 -1,07

Fixed kimya 0,727 0,098 0,010 0,535 0,920 7,421 0,000

Random kimya 0,853 0,257 0,066 0,349 1,357 3,318 0,001

Fixed Overall 0,793 0,058 0,003 0,679 0,907 13,626 0,000

Random Overall 1,166 0,217 0,047 0,740 1,591 5,371 0,000

-4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00

Favour s A Favour s B

Meta Analysis
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5.sınıf  ALTUN,2006 0,560 0,050 1,069 0,031 

Sabit Etkiler (5.sınıf)  0,560 0,050 1,069 0,031 

Rastgele Etkiler (5.sınıf)  0,560 0,050 1,069 0,031 

6.sınıf BEYAZIT,2009 0,631 0,102 1,161 0,020 

6.sınıf SENGUL,2007 0,740 0,186 1,294 0,009 

6.sınıf GUNES,2006 0,500 -0,109 1,110 0,107 

6.sınıf DEGIRMENCI,2009 1,800 1,150 2,450 0,000 

6.sınıf ATES,2007 0,143 -0,452 0,738 0,638 

6.sınıf ALTINSOY,2011 1,800 1,150 2,450 0,000 

Sabit Etkiler (6.sınıf)  0,875 0,633 1,117 0,000 

Rastgele Etkiler (6.sınıf)  0,922 0,391 1,453 0,001 

7.sınıf  ONGOREN,2007 -0,142 -0,642 0,358 0,578 

7.sınıf ISIK,2006 0,717 0,174 1,260 0,010 

7.sınıf  GAZIOGLU,2006 1,600 0,898 2,301 0,000 

7.sınıf AYAZ,2006 -0,135 -0,682 0,411 0,628 

7.sınıf  AYDIN,2010 1,661 1,080 2,243 0,000 

Sabit Etkiler (7.sınıf)  0,609 0,357 0,861 0,000 

Rastgele Etkiler (7.sınıf)  0,724 -0,040 1,488 0,063 

8.sınıf  SAHAN,2018 0,228 -0,413 0,869 0,486 

8.sınıf GOKCEK,2007 0,453 -0,053 0,959 0,079 

8.sınıf  TURHAN,2006 1,188 0,511 1,866 0,001 

8.sınıf KARA,2006 0,650 0,137 1,163 0,013 

8.sınıf  DILEK,2006 0,290 -0,212 0,792 0,258 

8.sınıf INALTEKIN,2008 2,706 2,032 3,380 0,000 

8.sınıf  DEMIRAL,2006 0,615 0,059 1,171 0,030 

Sabit Etkiler (8.sınıf)  0,759 0,544 0,973 0,000 

Rastgele Etkiler(8.sınıf)  0,856 0,288 1,425 0,003 

9.sınıf OZTURK,2014 0,204 -0,196 0,605 0,317 

9.sınıf TUYSUZ,2015 0,162 -0,221 0,544 0,408 

9.sınıf SAKIR,2013 0,645 0,128 1,162 0,014 

9.sınıf KURT,vd.,2013 33,650 30,948 36,352 0,000 
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Sabit Etkiler (9.sınıf)  0,555 0,312 0,798 0,000 

Rastgele Etkiler(9.sınıf)  7,899 4,217 11,581 0,000 

11.sınıf KURT,2009 5,422 4,477 6,368 0,000 

Sabit Etkiler (11.sınıf)  5,422 4,477 6,368 0,000 

Rastgele Etkiler (11.sınıf)  5,422 4,477 6,368 0,000 

Sabit Etkiler (Tümü)  0,793 0,679 0,907 0,000 

Rastgele Etkiler (Tümü)  1,328 1,058 1,598 0,000 

 

Gerçekleştirilen analiz sonucuna göre her iki modelde de etki büyüklükleri değerleri hesaplanmıştır. 

Sınıf düzeylerinin fen dersine yönelik tutumuna olan etkisi için genel etki büyüklüğü hesaplamak ve 

yorumunu yapmak için hangi istatiksel modelin seçileceğine karar vermek amacıyla heterojenlik testi 

yapılmıştır. Testin sonuçları aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 9. Sınıf Düzeyi Moderatörünün Fen Dersine Yönelik Tutuma Göre Heterojenlik Testi 

Sınıf 

Düzeyi  

N Standart 

Hata 

Q df P I2 Genel Etki 

Büyüklüğü 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

4.sınıf 1 0,859 0,000 0 1,000 0,000 6,517 4,834 8,199 

5.sınıf  1 0,260 0,000 0 1,000 0,000 0,560 0,050 1,069 

6.sınıf  6 0,123 23,886 5 0,000 79,067 0,875 0,633 1,117 

7.sınıf 5 0,129 36,199 4 0,000 88,950 0,609 0,357 0,861 

8.sınıf  7 0,109 41,438 6 0,000 85,520 0,759 0,544 0,973 

9.sınıf  4 0,124 583,447 3 0,000 99,486 0,555 0,312 0,798 

11.sınıf  1 0,482 0,000 0 1,000 0,000 5,422 4,477 6,368 

Total Within (sabit Etkiller 

Modeli) 

684,969 18 0,000     

Total Between(Karışık 

Etkiler Modeli) 

136,801 6 0,000  1,328 1,058 1,598 

 

Çalışmanın heterojenlik testi sonuçlarında sınıf düzeyi kategorilerinin grup heterojenlik durumlarına 

bakıldığında “p değeri” 4.sınıf, 5.sınıf ve 11.sınıflar için  (p> 0,05) olarak hesaplanmıştır. Bu üç sınıf 

düzeyinin Q istatiksel değeri X2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değerin altında 

kalmaktadır. Bu nedenle bu guplar için sabit etki büyüklüğü modeli seçilmiştir. Diğer dört sınıf düzeyi 

için heterojenlik testi anlamlılık düzeyleri (p<0,05) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın 

heterojenlik testi Q istatiksel değeri incelendiğinde dokuz sınıf düzeyi için X2 tablosunun %95 anlamlılık 
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düzeyindeki kritik değerinin üzerinde olduğu için çalışmaların heterojen özelliğe sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu nedenle sınıf düzeyleri için Rastgele Etki Büyüklüğü modeli tercih edilmiştir 

Çalışmanın heterojenlik testi sonuçlarına bakıldığında öncelikli olarak sabit etkiler modeli incelenmiştir. 

Sabit etkiler modelinde yer alan grup için heterojenlik testi anlamlılık düzeyi (p<0,05) olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın heterojenlik testi Q istatiksel değeri incelendiğinde 684,969 ve 

serbestlik derecesi 18 olarak hesaplanmıştır. X2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 

28,869’dur. Hesaplanan Q istatisel değeri 684,969 (p<0,05) ile 18 serbestlik derecesindeki ki-kare 

dağılımında belirlenmiş olan kritik değeri aştığı görülmüştür. Buradan yola çıkarak çalışmalar kendi 

içlerinde aynı yaygın etkiye sahiptir denilmekte veya çalışmalar kendi içinde beklenenden yüksek 

dağılıma sahiptirler.  

Elde edilen sonuca göre karışık etkiler modeline geçilmiş ve gruplar arası (between-group) heterojenlik 

testine göre p değeri hesaplanmıştır. Testin anlamlılık düzeyi (p=0,00) < (p= 0,05) olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın heterojenlik testi Q istatiksel değerine bakıldığında 136,801 ve 

serbestlik derecesi 6 olarak hesaplanmıştır. X2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 

12,592’dir. Hesaplanan Q istatiksel değerinin 136,801 (p<0,05) ile 6 serbestlik derecesindeki ki-kare 

dağılımında belirlenmiş kritik değerin üstünde olduğu görülmüştür. Ayrıca p değeri 0,000 olarak 

hesaplanmış ve anlamlı bir değer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda sınıf düzeyi açısından 

çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin fen dersine yönelik tutum etki büyüklükleri arasında anlamlı 

bir farklılık göstermediği sonucu elde edilmiştir.  

 

Tablo 10. Sınıf Düzeyi Moderatörünün Seçilen Modele Göre Fen Dersine Yönelik Tutum Etki 

Büyüklükleri  

Kategori (Sınıf 

Düzeyi ) 

Model Çalışma 

Sayısı 

Etki 

Büyüklüğü 

Alt Limit Üst Limit p 

4.sınıf  SEM 1 6,517 4,834 8,199 0,000 

5.sınıf SEM 1 0,560 0,050 1,069 0,031 

6.sınıf REM 6 0,922 0,391 1,453 0,001 

7.sınıf REM 5 0,724 -0,040 1,488 0,063 

8.sınıf  REM 7 0,856 0,288 1,425 0,003 

9.sınıf REM 4 7,899  4,217 11,581 0,000 

11.sınıf SEM 1 5,422 4,477 6,368 0,000 

Tümü REM 25 1,328 1,058 1,598 0,000 

 

Çalışmada yer alan sınıf düzeylerinin etki büyüklüklerine bakıldığında etki büyüklüğü en fazla olan sınıf 

düzeyi 7,899 etki büyüklüğü değeri ile 9.sınıf, etki büyüklüğü en az olan sınıf düzeyi ise 0,560 etki 

büyüklüğü değeri ile 5.sınıf olmuştur. 

Cohen (1988) sınıflamasına göre; 

5.sınıf 0,560 etki değeri ile Orta Düzeyde  
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7.sınıf 0,724 etki değeri ile Orta Düzeyde  

4.sınıf 6,517 etki değeri ile Geniş Düzeyde 

6.sınıf 0,922 etki değeri ile Geniş Düzeyde  

8.sınıf 0,856 etki değeri ile Geniş Düzeyde  

9.sınıf 7,899 etki değeri ile Geniş Düzeyde  

11. sınıf 5,422 etki değeri ile Geniş Düzeyde  

 

Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamasına göre; 

5.sınıf 0,560 etki değeri ile Orta Düzeyde  

7.sınıf 0,724 etki değeri ile Orta Düzeyde  

6.sınıf 0,922 etki değeri ile Geniş Düzeyde  

8.sınıf 0,856 etki değeri ile Geniş Düzeyde  

4.sınıf 6,517 etki değeri ile Muazzam Düzeyde 

9.sınıf 7,899 etki değeri ile Muazzam Düzeyde  

11. sınıf 5,422 etki değeri ile Muazzam Düzeyde  

Çalışmanın bütün etki büyüklüklerine bakıldığında 1,328 etki büyüklüğü değeri ile geniş etki 

büyüklüğüne sahip ve pozitif yönde olduğu söylenebilir.  

Çalışmada kullanılan CMA 2.0 programı ile öğrencilerin fen eğitimindeki sınıf düzeylerinin fen dersine 

yönelik tutumuna etkisini inceleyen çalışmalardaki bütün çalışmaların etki büyüklükleri ve çalışma 

ağırlığı hesaplanmıştır.  Etki büyüklükleri Hedges’s g değerine göre incelenmiş olup etki büyüklüklerine 

ait genel dağılımı ifade eden Orman Grafiği aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 5. Sınıf Düzeyi Moderatörünün Fen Dersine Yönelik Tutum Değişkenine Göre Etki 

Büyüklüklerinin Genel Dağılımı- Orman Grafiği- Çalışma Ağırlığı  

 

Coğrafi Bölge Değişkenine Göre Moderatör Analizi 

Gerçekleştirilen meta analiz çalışmasındaki alt problemlerden “Çoklu zeka kuramının coğrafi bölgeler 

(İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Ege) açısından 

incelendiğinde fen dersine yönelik tutum açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır?“ sorusu 

araştırılmıştır. 

Fen eğitiminde çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin öğrencilerin öğrenim gördüğü coğrafi bölgeye 

ait fen dersine yönelik tutum açısından etkililik dereceleri, karşılaştırmalı etki büyüklük değerleri ile 

belirlenmiştir. Çalışmalar Türkiye’deki 7 coğrafi bölgeye uygun olarak 7 farklı kategoriye ayrılmıştır. 

Karadeniz Bölgesine ait çalışma bulunmadığından meta analize dahil edilmemiştir. Gerçekleştirilen 

meta analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.  

 

Tablo 11. Coğrafi Bölge Moderatörünün Fen Dersine Yönelik Tutum Değişkenine Göre Etki 

Büyüklük Değerleri 

Coğrafi Bölge Çalışma Kodu Etki 

Büyüklüğü 

Alt 

Limit 

Üst 

Limit 

p 

Akdeniz  ALTINSOY,2011 1,800 1,150 2,450 0,000 

Model Gr oup by
sinif düzeyi

S tudy nam e S tatistics for  each study Hedges's g and 95%  C I W eight (Fixed) Residual (Fixed)

Hedges's S tandar d Lower  Upper  Relative Relative Relative Relative S td S td S td S td S td S td 

g er r or V ar iance lim it lim it Z-V alue p-V alue weight weight weight weight Residual Residual Residual Residual Residual Residual

11.sinif K urt,2009 5,422 0,482 0,233 4,477 6,368 11,238 0,000 100,00 100,00 9,66

Fixed 11.sinif 5,422 0,482 0,233 4,477 6,368 11,238 0,000

Random 11.sinif 5,422 0,482 0,233 4,477 6,368 11,238 0,000

4.sinif A týk,2010 6,517 0,859 0,737 4,834 8,199 7,591 0,000 100,00 100,00 6,68

Fixed 4.sinif 6,517 0,859 0,737 4,834 8,199 7,591 0,000

Random 4.sinif 6,517 0,859 0,737 4,834 8,199 7,591 0,000

5.sinif A ltun,2006 0,560 0,260 0,068 0,050 1,069 2,153 0,031 100,00 100,00 -0,92

Fixed 5.sinif 0,560 0,260 0,068 0,050 1,069 2,153 0,031

Random 5.sinif 0,560 0,260 0,068 0,050 1,069 2,153 0,031

6.sinif B eyazýt,2009 0,631 0,270 0,073 0,102 1,161 2,336 0,020 20,88 17,47 -1,01 -0,49

6.sinif S engul,2007 0,740 0,283 0,080 0,186 1,294 2,620 0,009 19,08 17,18 -0,53 -0,31

6.sinif Gunes,2006 0,500 0,311 0,097 -0,109 1,110 1,610 0,107 15,77 16,54 -1,31 -0,69

6.sinif Degýrmencý,2009 1,800 0,332 0,110 1,150 2,450 5,430 0,000 13,87 16,06 3,01 1,42

6.sinif A tes,2007 0,143 0,304 0,092 -0,452 0,738 0,471 0,638 16,54 16,71 -2,64 -1,29

6.sinif A ltýnsoy,2011 1,800 0,332 0,110 1,150 2,450 5,430 0,000 13,87 16,06 3,01 1,42

Fixed 6.sinif 0,875 0,123 0,015 0,633 1,117 7,086 0,000

Random 6.sinif 0,922 0,271 0,073 0,391 1,453 3,404 0,001

7.sinif Ongoren,2007 -0,142 0,255 0,065 -0,642 0,358 -0,556 0,578 25,41 20,58 -3,41 -1,13

7.sinif Isýk,2006 0,717 0,277 0,077 0,174 1,260 2,588 0,010 21,57 20,26 0,44 -0,01

7.sinif Gazýoglu,2006 1,600 0,358 0,128 0,898 2,301 4,470 0,000 12,92 18,96 2,97 1,09

7.sinif A yaz,2006 -0,135 0,279 0,078 -0,682 0,411 -0,485 0,628 21,29 20,23 -3,01 -1,11

7.sinif A ydýn,2010 1,661 0,297 0,088 1,080 2,243 5,602 0,000 18,81 19,96 3,94 1,20

Fixed 7.sinif 0,609 0,129 0,017 0,357 0,861 4,735 0,000

Random 7.sinif 0,724 0,390 0,152 -0,040 1,488 1,857 0,063

8.sinif S ahan,2018 0,228 0,327 0,107 -0,413 0,869 0,696 0,486 11,21 13,85 -1,72 -0,87

8.sinif Gokcek,2007 0,453 0,258 0,067 -0,053 0,959 1,755 0,079 17,98 14,84 -1,31 -0,58

8.sinif Turhan,2006 1,188 0,346 0,119 0,511 1,866 3,438 0,001 10,03 13,57 1,31 0,45

8.sinif K ara,2006 0,650 0,262 0,068 0,137 1,163 2,483 0,013 17,50 14,79 -0,46 -0,30

8.sinif Dýlek,2006 0,290 0,256 0,066 -0,212 0,792 1,132 0,258 18,25 14,86 -2,02 -0,82

8.sinif Inaltekýn,2008 2,706 0,344 0,118 2,032 3,380 7,871 0,000 10,14 13,60 5,97 2,53

8.sinif Demýral,2006 0,615 0,284 0,080 0,059 1,171 2,169 0,030 14,89 14,48 -0,55 -0,34

Fixed 8.sinif 0,759 0,109 0,012 0,544 0,973 6,932 0,000

Random 8.sinif 0,856 0,290 0,084 0,288 1,425 2,953 0,003

9.sinif Ozturk,2014 0,204 0,204 0,042 -0,196 0,605 1,000 0,317 36,78 25,78 -2,16 -2,41

9.sinif Tuysuz,2015 0,162 0,195 0,038 -0,221 0,544 0,828 0,408 40,34 25,79 -2,61 -2,43

9.sinif S akýr,2013 0,645 0,264 0,070 0,128 1,162 2,447 0,014 22,08 25,73 0,39 -2,27

9.sinif K urt, Gumus, Temellý,2013 33,650 1,379 1,900 30,948 36,352 24,409 0,000 0,81 22,70 24,10 7,43

Fixed 9.sinif 0,555 0,124 0,015 0,312 0,798 4,476 0,000

Random 9.sinif 7,899 1,879 3,529 4,217 11,581 4,205 0,000

Fixed Overall 0,793 0,058 0,003 0,679 0,907 13,626 0,000

Random Overall 1,328 0,138 0,019 1,058 1,598 9,653 0,000

-4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00

Favour s A Favour s B

Meta Analysis
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Sabit Etkiler 

(Akdeniz) 

 1,800 1,150 2,450 0,000 

Rastgele Etkiler 

(Akdeniz) 

 1,800 1,150 2,450 0,000 

Doğu  DEGIRMENCI,2009 1,800 1,150 2,450 0,000 

Doğu  INALTEKIN,2008 2,706 2,032 3,380 0,000 

Doğu  KURT,2009 5,422 4,477 6,368 0,000 

Doğu  KURT,vd., 2013 33,650 30,948 36,352 0,000 

Sabit Etkiler (Doğu)  3,587 3,172 4,001 0,000 

Rastgele Etkiler 

(Doğu) 

 10,625 4,724 16,526 0,000 

Ege  SENGUL,2007 0,740 0,186 1,294 0,009 

Ege  ONGOREN, 2007 -0,142 -0,642 0,358 0,578 

Ege ISIK,2006 0,717 0,174 1,260 0,010 

Ege ALTUN,2006 0,560 0,050 1,069 0,031 

Ege GUNES,2006 0,500 -0,109 1,110 0,107 

Ege ATIK,2010 6,517 4,834 8,199 0,000 

Sabit Etkiler (Ege)  0,575 0,336 0,813 0,000 

Rastgele Etkiler (Ege)  1,129 0,291 1,968 0,008 

Güneydoğu  BEYAZIT,2009 0,631 0,102 1,161 0,020 

Sabit Etkiler 

(Güneydoğu) 

 0,631 0,102 1,161 0,020 

Rastgele Etkiler 

Güneydoğu) 

 0,631 0,102 1,161 0,020 

İç Anadolu  SAHAN,2018 0,228 -0,413 0,869 0,485 

İç Anadolu OZTURK,2014 0,204 -0,196 0,605 0,317 

İç Anadolu TURHAN,2006 1,188 0,511 1,866 0,001 

İç Anadolu  KARA,2006 0,650 0,137 1,163 0,013 

İç Anadolu GAZIOGLU,2006 1,600 0,898 2,301 0,000 

İç Anadolu DILEK,2006 0,290 -0,212 0,792 0,258 

İç Anadolu  AYDIN,2010 1,661 1,080 2,243 0,000 

İç Anadolu TUYSUZ,2015 0,162 -0,221 0,544 0,408 

İç Anadolu SAKIR,2013 0,645 0,128 1,162 0,014 
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İç Anadolu  DEMIRAL,2006 0,615 0,059 1,171 0,030 

Sabit Etkiler (İç 

Anadolu) 

 0,580 0,417 0,744 0,000 

Rastgele Etkiler (İç 

Anadolu) 

 0,688 0,358 1,017 0,000 

Marmara GOKCEK,2007 0,453 -0,053 0,959 0,079 

Marmara AYAZ,2006 -0,135 -0,682 0,411 0,628 

Marmara  ATES,2007 0,143 -0,452 0,738 0,638 

Sabit Etkiler 

(Marmara) 

 0,171 -0,144 0,486 0,289 

Rastgele Etkiler 

(Marmara) 

 0,167 -0,179 0,514 0,344 

Sabit Etkiler (Tümü)  0,793 0,679 0,907 0,000 

Rastgele Etkiler 

(Tümü) 

 0,648 0,447 0,848 0,000 

 

Gerçekleştirilen analiz sonucuna göre her iki modelde de etki büyüklükleri değerleri hesaplanmıştır. 

Öğrenim görülen coğrafi bölgenin fen dersine yönelik tutumuna olan etkisi için genel etki büyüklüğü 

hesaplamak ve yorumunu yapmak için hangi istatiksel modelin seçileceğine karar vermek amacıyla 

heterojenlik testi yapılmıştır. Testin sonuçları aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 12. Coğrafi Bölge Moderatörünün Fen Dersine Yönelik Tutuma Göre Heterojenlik Testi  

Coğrafi 

Bölgeler 

N Standart 

Hata 

Q df P I2 Genel Etki 

Büyüklüğü 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Akdeniz  1 0,332 0,000 0 1,000 0,000 1,800 1,150 2,450 

Doğu  4 0,211 525,644 3 0,000 99,429 3,587 3,172 4,001 

Ege  6 0,122 56,455 5 0,000 91,143 0,575 0,336 0,813 

Güneydoğu 1 0,270 0,000 0 1,000 0,000 0,631 0,102 1,161 

İç Anadolu 10 0,083 35,083 9 0,000 74,346 0,580 0,417 0,744 

Marmara  3 0,161 2,408 2 0,300 16,960 0,171 -0,144 0,486 

Total Within (sabit Etkiller 

Modeli) 

619,591 19 0,000     

Total Between(Karışık Etkiler 

Modeli) 

31,786 5 0,000  0,648 0,447 0,848 
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Çalışmanın heterojenlik testi sonuçlarında coğrafi bölge kategorilerinin grup heterojenlik durumlarına 

bakıldığında “p değeri” Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesi (p> 0,05) 

olarak hesaplanmıştır. Bu üç bölgenin Q istatiksel değeri X2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki 

kritik değerin altında kalmaktadır. Bu nedenle bu gruplar için sabit etki büyüklüğü modeli seçilmiştir. 

Diğer üç coğrafi bölge için heterojenlik testi anlamlılık düzeyleri (p<0,05) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 

çalışmanın heterojenlik testi Q istatiksel değeri incelendiğinde üç coğrafi bölge için X2 tablosunun %95 

anlamlılık düzeyindeki kritik değerinin üzerinde olduğu için çalışmaların heterojen özelliğe sahip 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle üç coğrafi bölge için Rastgele Etki Büyüklüğü Modeli tercih 

edilmiştir.  

Çalışmanın heterojenlik testi sonuçlarına bakıldığında öncelikli olarak sabit etkiler modeli incelenmiştir. 

Sabit etkiler modelinde yer alan grup içi heterojenlik testi anlamlılık düzeyi (p<0,05) olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın heterojenlik testi Q istatiksel değeri incelendiğinde 619,591 ve 

serbestlik derecesi 19 olarak hesaplanmıştır. X2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 

30,144’tür. Hesaplanan Q istatiksel değeri 619,591 (p<0,05) ile 37 serbestlik derecesindeki ki-kare 

dağılımında belirlenmiş olan kritik değeri aştığı görülmüştür. Buradan yola çıkarak çalışmalar kendi 

içlerinde aynı yaygın etkiye sahiptir denilmekte veya çalışmalar kendi içinde beklenenden yüksek 

dağılıma sahiptirler. 

Elde edilen sonuca göre karışık etkiler modeline geçilmiş ve gruplar arası (between-group) heterojenlik 

testine göre p değeri hesaplanmıştır. Testin anlamlılık düzeyi (p= 0,000) < (p= 0,05) olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın heterojenlik testi Q istatiksel değerine bakıldığında 31,786 ve 

serbestlik derecesi 5 olarak hesaplanmıştır. X2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 

11,070’dir. Hesaplanan Q istatiksel değerinin 31,786 (p<0,05) ile 5 serbestlik derecesindeki ki-kare 

dağılımında belirlenmiş kritik değerin üstünde olduğu görülmüştür. Ayrıca p değeri 0,000 olarak 

hesaplanmış ve anlamlı bir değer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Bu durumda öğrenim görülen coğrafi 

bölge açısından çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin fen dersine yönelik tutuma etki büyüklükleri 

arasında anlamlı bir farklılık göstermediği sonucu elde edilmiştir.  

 

Tablo 13. Coğrafi Bölge Moderatörünün Seçilen Modele Göre Fen Dersine Yönelik Tutum Etki 

Büyüklükleri  

Kategori 

(Coğrafi 

Bölgeler) 

Model Çalışma 

Sayısı 

Etki 

Büyüklüğü 

Alt Limit Üst Limit p 

Akdeniz SEM 1 1,800 1,150 2,450 0,000 

Doğu REM 4 10,625 4,724 16,526 0,000 

Ege  REM 6 1,129 0,291 1,968 0,008 

Güneydoğu SEM 1 0,631 0,102 1,161 0,020 

İç Anadolu REM 10 0,688 0,358 1,017 0,000 

Marmara SEM 3 0,171 -0,144 0,486 0,289 

Tümü REM 25 0,648 0,447 0,848 0,000 
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Çalışmada yer alan coğrafi bölgelerin etki büyüklüklerine bakıldığında etki büyüklüğü en fazla olan 

coğrafi bölge 10,625 etki büyüklüğü değeri ile Doğu Anadolu Bölgesi, etki büyüklüğü en az olan coğrafi 

bölge ise 0,171 etki büyüklüğü değeri ile Marmara Bölgesi olmuştur. 

Cohen (1988) sınıflamasına göre; 

Marmara Bölgesi 0,171 etki değeri ile Önemsiz Düzeyde 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 0,631 etki değeri ile Orta Düzeyde 

İç Anadolu Bölgesi 0,688 etki değeri ile Orta Düzeyde  

Akdeniz Bölgesi 1,800 etki değeri ile Geniş Düzeyde 

Doğu Anadolu Bölgesi 10,625 etki değeri ile Geniş Düzeyde 

Ege Bölgesi 1,129 etki değeri ile Geniş Düzeyde  

 

Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamasına göre; 

Marmara Bölgesi 0,171 etki değeri ile Önemsiz Düzeyde 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 0,631 etki değeri ile Orta Düzeyde 

İç Anadolu Bölgesi 0,688 etki değeri ile Orta Düzeyde  

Ege Bölgesi 1,129 etki değeri ile Çok Geniş Düzeyde  

Akdeniz Bölgesi 1,800 etki değeri ile Muazzam Düzeyde 

Doğu Anadolu Bölgesi 10,625 etki değeri ile Muazzam Düzeyde 

Çalışmanın bütün etki büyüklüklerine bakıldığında 0,648 etki değeri almaktadır.  Çalışmanın orta etki 

büyüklüğüne sahip ve pozitif yönde olduğu söylenebilir.  

Çalışmada kullanılan CMA 2.0 programı ile öğrencilerin fen eğitimindeki öğrenim görülen coğrafi 

bölgenin fen dersine yönelik tutumuna etkisini inceleyen çalışmalardaki bütün çalışmaların etki 

büyüklükleri ve çalışma ağırlığı hesaplanmıştır.  Etki büyüklükleri Hedges’s g değerine göre incelenmiş 

olup etki büyüklüklerine ait genel dağılımı ifade eden Orman Grafiği aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 6. Coğrafi Bölge Moderatörünün Akademik Başarı Değişkenine Göre Etki Büyüklüklerinin 

Genel Dağılımı- Orman Grafiği 

 

4.SONUÇLAR 

Fen Dersine Yönelik Tutum Değişkenine Ait Sonuç 

Fen eğitiminde kullanılan çoklu zeka kuramının öğrencilerin fen dersine yönelik tutumuna olumlu etkisi 

var mıdır? Sorusuna cevap aranırken meta analize dahil edilen 25 çalışmanın etki büyüklükleri 

incelenmiştir. Gerçekleştirilmiş olan etki büyüklüğü analizine bakıldığında etki büyüklüğünün negatif 

yönde ve en küçük olduğu çalışmanın Öngören (2007)’e “-0,142” etki büyüklüğü değerine sahip olduğu 

görülmektedir. Etki büyüklüğü pozitif yönde ve en büyük olan olan çalışma ise Kurt, Gümüş, Temelli 

(2013)’ye ait olduğu ve  “33,650” etki büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir. Analize dahil edilen 

çalışmaların geneline bakıldığında çalışmaların %92’sinin pozitif yönde, %8’inin negatif yönde etki 

göstermektedir. Çalışmaların çoğunluğunun pozitif yönde etki göstermesi çoklu zeka kuramına dayalı 

öğrenmenin programda ön görülen öğretim yöntemine göre fen dersine yönelik tutum değişkeninde 

pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 25 çalışmanın etki büyüklükleri hesaplandığında 

Cohen (1988) etki büyülüğü sınıflamasına göre çalışmaların  %36’sının büyük etki büyüklüğüne sahip 

olduğu ve Thalheimer ve Cook (2002) etki büyüklüğü sınıflamasına göre çalışmaların %40,91’inin orta 

etki büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir. 

Meta analize dahil edilen çalışmaların dağılımını incelemek için gerçekleştirilen heterojenlik testi 

sonucunda elde edilen Q istatiksel değeri 828,558 (p<0,05) ve 24 serbestlik derecesindeki ki-kare 

dağılımında belirlenmiş olan kritik değeri aşmış olduğu görülmüştür. Buradan yola çıkarak çalışmaların 

heterojen bir dağılım gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin fen 

Model Gr oup by
cogr afi bölge

S tudy nam e S tatistics for  each study Hedges's g and 95%  C I W eight (Fixed) Residual (Fixed)

Hedges's S tandar d Lower  Upper  Relative Relative Relative Relative S td S td S td S td S td S td 

g er r or V ar iance lim it lim it Z-V alue p-V alue weight weight weight weight Residual Residual Residual Residual Residual Residual

akdeniz A ltýnsoy,2011 1,800 0,332 0,110 1,150 2,450 5,430 0,000 100,00 100,00 3,09

Fixed akdeniz 1,800 0,332 0,110 1,150 2,450 5,430 0,000

Random akdeniz 1,800 0,332 0,110 1,150 2,450 5,430 0,000

dogu anadolu Degýrmencý,2009 1,800 0,332 0,110 1,150 2,450 5,430 0,000 40,65 25,32 -6,99 -1,71

dogu anadolu Inaltekýn,2008 2,706 0,344 0,118 2,032 3,380 7,871 0,000 37,80 25,32 -3,25 -1,53

dogu anadolu K urt,2009 5,422 0,482 0,233 4,477 6,368 11,238 0,000 19,19 25,24 4,23 -1,00

dogu anadolu K urt, Gumus, Temellý,2013 33,650 1,379 1,900 30,948 36,352 24,409 0,000 2,35 24,12 22,07 4,31

Fixed dogu anadolu 3,587 0,211 0,045 3,172 4,001 16,967 0,000

Random dogu anadolu 10,625 3,011 9,065 4,724 16,526 3,529 0,000

ege S engul,2007 0,740 0,283 0,080 0,186 1,294 2,620 0,009 18,57 17,78 0,65 -0,42

ege Ongoren,2007 -0,142 0,255 0,065 -0,642 0,358 -0,556 0,578 22,78 18,04 -3,20 -1,39

ege Isýk,2006 0,717 0,277 0,077 0,174 1,260 2,588 0,010 19,34 17,84 0,57 -0,45

ege A ltun,2006 0,560 0,260 0,068 0,050 1,069 2,153 0,031 21,96 18,00 -0,07 -0,62

ege Gunes,2006 0,500 0,311 0,097 -0,109 1,110 1,610 0,107 15,35 17,50 -0,26 -0,68

ege A týk,2010 6,517 0,859 0,737 4,834 8,199 7,591 0,000 2,01 10,85 6,99 4,39

Fixed ege 0,575 0,122 0,015 0,336 0,813 4,718 0,000

Random ege 1,129 0,428 0,183 0,291 1,968 2,640 0,008

güneydogu B eyazýt,2009 0,631 0,270 0,073 0,102 1,161 2,336 0,020 100,00 100,00 0,00 0,00

Fixed güneydogu 0,631 0,270 0,073 0,102 1,161 2,336 0,020

Random güneydogu 0,631 0,270 0,073 0,102 1,161 2,336 0,020

ic anadolu S ahan,2018 0,228 0,327 0,107 -0,413 0,869 0,696 0,486 6,50 9,07 -1,12 -0,86

ic anadolu Ozturk,2014 0,204 0,204 0,042 -0,196 0,605 1,000 0,317 16,66 11,46 -2,02 -1,03

ic anadolu Turhan,2006 1,188 0,346 0,119 0,511 1,866 3,438 0,001 5,82 8,72 1,81 0,92

ic anadolu K ara,2006 0,650 0,262 0,068 0,137 1,163 2,483 0,013 10,16 10,34 0,28 -0,08

ic anadolu Gazýoglu,2006 1,600 0,358 0,128 0,898 2,301 4,470 0,000 5,43 8,49 2,93 1,65

ic anadolu Dýlek,2006 0,290 0,256 0,066 -0,212 0,792 1,132 0,258 10,60 10,45 -1,20 -0,81

ic anadolu A ydýn,2010 1,661 0,297 0,088 1,080 2,243 5,602 0,000 7,91 9,65 3,80 1,89

ic anadolu Tuysuz,2015 0,162 0,195 0,038 -0,221 0,544 0,828 0,408 18,27 11,63 -2,37 -1,13

ic anadolu S akýr,2013 0,645 0,264 0,070 0,128 1,162 2,447 0,014 10,00 10,30 0,26 -0,09

ic anadolu Demýral,2006 0,615 0,284 0,080 0,059 1,171 2,169 0,030 8,64 9,90 0,13 -0,14

Fixed ic anadolu 0,580 0,083 0,007 0,417 0,744 6,958 0,000

Random ic anadolu 0,688 0,168 0,028 0,358 1,017 4,085 0,000

marmara Gokcek,2007 0,453 0,258 0,067 -0,053 0,959 1,755 0,079 38,74 37,79 1,40 1,26

marmara A yaz,2006 -0,135 0,279 0,078 -0,682 0,411 -0,485 0,628 33,24 33,33 -1,34 -1,21

marmara A tes,2007 0,143 0,304 0,092 -0,452 0,738 0,471 0,638 28,03 28,88 -0,11 -0,09

Fixed marmara 0,171 0,161 0,026 -0,144 0,486 1,061 0,289

Random marmara 0,167 0,177 0,031 -0,179 0,514 0,947 0,344

Fixed Overall 0,793 0,058 0,003 0,679 0,907 13,626 0,000

Random Overall 0,648 0,102 0,010 0,447 0,848 6,337 0,000

-4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00

Favour s A Favour s B

Meta Analysis
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dersine yönelik tutuma olan etki büyüklüğü pozitif yönde ve 1,978 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu 

değerin etki büyüklüğü sınıflandırmasındaki karşılığı geniş düzey olarak ifade edilmiştir. İncelemeler 

sonucunda çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin fen dersine yönelik tutuma olan etkisi programda 

ön görülen öğretim yönteminin fen dersine yönelik tutuma olan etkisinden daha fazladır sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Literatür taraması sonucunda çoklu zeka kuramı ile gerçekleştirilen meta analiz sayısı yok denecek 

kadar azdır. Ancak çoklu zeka kuramına dayalı öğrenmenin fen dersine yönelik tutumu olumlu etkisini 

gösterecek bireysel çalışmalar mevcuttur (Atik, 2010; Şahan, 2018; Şenel, 2016; Demiral, 2006; Akman, 

2007; Elmacı,2010; Altınsoy,2011; Etli, 2007; Korkmaz, 2010; Kurt, 2009; Ayaz,2006; Şalap,2007; 

Gürbüzoğlu, 2009; Altun, 2006; Turhan, 2006; Öngören ve Şahin,2008; Gökçek, 2007). 

 

Fen Alanı Değişkenine Göre Moderatör Analizine Ait Sonuç 

Fen alanında gerçekleştirilen çalışmaların fen dersine yönelik tutum üzerindeki etkisi incelenirken fizik, 

kimya ve biyoloji branşlarındaki etkilerine de bakılmıştır. Çalışmaların etki büyüklükleri hesaplanmış 

ve incelemeler yapıldığında etki büyüklükleri arasında çok büyük farklılıklar görülmemiştir. Ayrıca 

çalışmaların etki yönleri de pozitiftir. Etki büyüklüğü değerleri incelendiğinde etki büyüklüğü en fazla 

olan 3,559 ile biyoloji alanı olarak bulunmuştur. Çalışmaların genel etki büyüklükleri incelendiğinde 

gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Buradan yola çıkarak fen alanlarının fen dersine 

yönelik tutum açısından bir farklılığı bulunmamaktadır. 

Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Moderatör Analizine Ait Sonuç 

Fen alanında gerçekleştirilen çalışmaların fen dersine yönelik tutum üzerindeki etkisi incelenirken sınıf 

düzeylerindeki etkilerine de bakılmıştır. Sınıf düzeylerinin etki yönleri incelendiğinde her biri için 

pozitif yönde olduğu görülmektedir. Heterojen dağılım gösterdiği görülen çalışmaların sınıf 

düzeylerindeki en yüksek etki büyüklüğü değeri 7,899 değer ile 9.sınıflara aittir. Çalışmaların genel etki 

büyüklükleri incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Buradan yola çıkarak 

sınıf düzeylerinin fen dersine yönelik tutum açısından bir farklılığı bulunmamaktadır. 

Coğrafi Bölge Değişkenine Göre Moderatör Analizine Ait Sonuç  

Fen alanında gerçekleştirilen çalışmaların fen dersine yönelik tutum üzerindeki etkisi incelenirken 

öğrenim görülen coğrafi bölgenin etkilerine de bakılmıştır. Geçekleştirilen analize göre bölgelere göre 

dağılım heterojen özellik göstermektedir. Coğrafi bölgelerin etki yönleri incelendiğinde her biri için 

pozitif yönde olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmaların etki büyüklüğü değerleri incelendiğinde etki 

büyüklüğü en fazla olan 10,625 ile Doğu Anadolu Bölgesi olmuştur. Çalışmaların genel etki 

büyüklükleri incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Buradan yola çıkarak 

öğrenim görülen coğrafi bölgenin fen dersine yönelik tutum açısından bir farklılığı bulunmamaktadır. 

 

5. ÖNERİLER 

 Gerçekleştirilen çalışmada yurt içinde yapılan çalışmalar incelenmiştir. Zaman problemi 

olamayan araştırmacılar için ülkeler arası karşılaştırmalar yapılabilir. 



 

  
97 

 Çoklu Zeka Kuramına dayalı öğrenmenin bu çalışmada fen eğitimine pozitif yönlü etkisi ortaya 

çıkarılmıştır. Ancak farklı bir çalışmada Çoklu Zeka Kuramının diğer yöntem ve teknikler ile 

birleştirildiğinde fen eğitimi üzerine etkililiği araştırılabilir. 

 Gerçekleştirilen çalışmada Çoklu Zeka Kuramının fen eğitimi üzerindeki etkililiği; fen 

derslerine yönelik tutum değişkeni açısından incelenmiştir. Yapılacak olan diğer çalışmalarda 

kalıcılığına, okuma becerilerine, karar verme becerilerine ilişkin farklı değişkenlerde etkililiği 

incelenebilir. 

 Gerçekleştirilen çalışmada Çoklu Zeka Kuramının fen eğitimine etkililiği incelenmiştir, diğer 

disiplinlerde (Matematik, Türkçe vb.) etkililiği incelenebilir. 
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EKLER 

Ek 1. Meta Analize Dahil Edilen Çalışmalar 

 

Ç
al

ış
m

a 
N

o
 

Ya
za

r 
A

d
ı 

Ç
al

ış
m

a 
Yı

lı 

Ç
al

ış
m

a 
A

d
ı 

Ç
al

ış
m

a 
Tü

rü
 

Sı
n

ıf
 D

ü
ze

yi
 

Ç
al

ış
m

a 

Ya
p

ıla
n

 B
ö

lg
e 

Fe
n

 A
la

n
ı 

Fe
n

 
K

o
n

u
 

A
la

n
ı 

Ç
al

ış
ıla

n
 

Ü
n

it
e/

 K
o

n
u

 

Tu
tu

m
 

52239

5 

Ayşegül 

ŞAHAN 

2018 Fen Bilimleri 

Öğretiminde 

Çoklu Zekâ 

Destekli Eğitim 

Modelinin 

Öğrenci 

Başarısına Ve 

Fen Tutumuna 

Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

8.sınıf İç Anadolu 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Madd

e ve 

Doğası 

Maddenin 

Yapısı ve 

Özellikleri/Asitl

er ve Bazlar 

x 

44225

2 

Mustafa 

TÜYSÜZ 

2015 5e Öğrenme 

Döngüsü Ve 

Çoklu Zekâ 

Kuramının 9. 

Sınıf 

Öğrencilerinin 

Kimyasal 

Özellikler 

Ünitesi 

Üzerindeki 

Başarılarına, 

Kimya Dersine 

Olan 

Tutumlarına Ve 

Motivasyonların

a Etkisi 

Doktor

a Tezi 

9.sınıf İç Anadolu 

Bölgesi 

Kimya Madd

e ve 

Doğası 

Kimyasal 

Özellikler 

Ünitesi 

x 

38378

0 

Hatice 

ÖZTÜRK 

2014 Çoklu Zeka 

Kuramına Dayalı 

Öğretimin 

Öğrencilerin 

Fizik Başarısına 

Ve Fizik Dersine 

İlişkin 

Tutumlarına 

Etkisinin 

İncelenmesi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

9.sınıf İç Anadolu 

Bölgesi 

Fizik Fizikse

l 

Olayla

r 

Kuvvet ve 

Hareket Ünitesi 

x 

33838

6 

Tuncay 

ŞAKİR 

2013 Çoklu Zeka 

Temelli 

Öğretimin 

Öğrencilerin 

Canlıların Temel 

Bileşenleri 

Kavramlarına 

İlşikin 

Başarılarına Ve 

Biyolojiye Karşı 

Doktor

a Tezi 

9.sınıf İç Anadolu 

Bölgesi 

Biyoloji Canlıla

r ve 

Yaşam 

Canlıların Temel 

Bileşenleri 

x 



 

  
101 

Tutumlarına 

Etkisi 

 Murat KURT 

İbrahim 

GÜMÜŞ 

Aysel 

TEMELLİ 

2013  Çoklu Zekâ 

Kuramına Dayalı 

Öğrenme 

Yönteminin 

Öğrencilerin 

Tutum Ve 

Akademik 

Başarılarına 

Etkisinin 

Motivasyon 

Stillerine Göre 

Analizi 

Makale 9.sınıf Doğu 

Anadolu 

Bölgesi 

Biyoloji Canlıla

r ve 

Yaşam 

Canlıların 

Sınıflandırılması 

ve Biyolojik 

Çeşitlilik Ünitesi 

x 

28062

5 

Ayşe Burcu 

ALTINSOY 

2011 Fen Ve Teknoloji 

Dersinde Çoklu 

Zekâ Kuramına 

Dayalı 

Öğretimin 

Öğrencilerin 

Başarılarına 

Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

6.sınıf Akdeniz 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Madd

e ve 

Doğası 

Madde ve Isı 

Ünitesi 

x 

27812

5 

Gülay 

AYDIN 

2010 İlköğretim 7. 

Sınıf 

Öğrencilerinin 

Daha Gelişmiş 

Zeka Alanlarının 

Saptanması Ve 

Buna Uygun 

Çoklu Zeka 

Kuramı 

Etkinlikleri İle 

Öğretim 

Yapılması  

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

7.sınıf İç Anadolu 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Madd

e ve 

Doğası 

Atom ve Atomik 

Yapı 

x 

25369

3 

Selçuk ATİK 2010 İlköğretim Fen 

Ve Teknoloji 

Dersinde, Çoklu 

Zeka Kuramına 

Dayalı 

Öğretimin, 

Öğrencilerin 

Derse Yönelik 

Tutumlarına Ve 

Sınıf İçi 

Etkinliklere 

Katılım Algısına 

Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

4.sınıf Ege 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Fizikse

l 

Olayla

r 

Işık ve Ses 

Ünitesi 

x 

23810

0 

Murat KURT 2009 Lise 11.Sınıf 

Biyoloji Dersi 

Denetleyici Ve 

Düzenleyici 

Sistemler 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

11.sını

f 

Doğu 

Anadolu 

Bölgesi 

Biyoloji Canlıla

r ve 

Yaşam 

Denetleyici ve 

Düzenleyici 

Sistemler 

x 
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Konusunda 

UygulananÇoklu 

Zeka Kuramının 

Öğrencilerin 

Başarısına Etkisi 

22788

3 

Ayşenur 

Pelen 

DEĞİRMEN

Cİ 

2009 İlköğretim 

6.Sınıf 

Öğrencilerinin 

Maddenin 

Tanecikli Yapısı 

Ünitesindeki 

Başarılarına, 

Tutum ve 

Algılamalarına 

Çoklu Zeka 

Kuramının Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

6.sınıf Doğu 

Anadolu 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Madd

e ve 

Doğası 

Maddenin 

Tanecikli Yapısı 

Ünitesi 

x 

25118

2 

Ebru 

BEYAZIT 

2009 Mardin İlinde 

İlköğretim 

Kurumlarında 

Çoklu Zeka ile 

Yapılan Eğitimin 

Fen Bilgisi 

Öğretiminde 

Başarıya Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

6.sınıf Güneydoğ

u Anadolu 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Canlıla

r ve 

Yaşam 

Vücudumuzdaki 

Sistemler 

x 

24637

2 

Tufan 

İNALTEKİN 

2008 İlköğretim 

8.sınıf 

Öğrencilerinin 

Genetik ve 

Kalıtımsal Yapı 

Konusundaki 

Başarılarına, 

Fen Bilgisi 

Dersine Karşı 

Tutum ve 

Algılamalarına 

Çoklu Zeka 

Kuramının Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

8.sınıf Doğu 

Anadolu 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Canlıla

r ve 

Yaşam 

Genetik ve 

Kalıtımsal Yapı 

x 

17789

9 

Seda Hilal 

ŞENGÜL 

2007 Çoklu Zeka 

Kuramı Temelli 

Öğretimin 

İlköğretim 

Altıncı Sınıf 

Öğrencilerinin 

Dolaşım Sistemi 

Başarıları 

Üzerine Etkisi  

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

6.sınıf Ege 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Canlıla

r ve 

Yaşam 

Dolaşım Sistemi x 

17946

5 

Halil 

ÖNGÖREN  

2007 İlköğretim 

Yedinci Sınıf Fen 

Bilimleri Dersi " 

Kuvvet, Hareket 

ve Enerji " 

Ünitesinde 

Çoklu Zeka 

Kuramı Tabanlı 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

7.sınıf Ege 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Fizikse

l 

Olayla

r 

Kuvvet Hareket 

ve Enerji Ünitesi 

x 
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Öğretimin 

Öğrenci Başarısı 

ve Tutumları 

Üzerindeki 

Etkileri  

19101

5 

Nur 

GÖKÇEK 

2007 İlköğretim 

8.Sınıf 

Öğrencilerinin 

Asit Baz 

Konusundaki 

Başarılarına 

Çoklu Zeka 

Kuramının 

Etkilerinin 

Araştırılması  

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

8.sınıf Marmara 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Madd

e ve 

Doğası 

Asit Baz Konusu x 

17789

1 

Rana Öznur 

Ateş  

2007 6. Sınıflarda 

Maddenin 

Tanecikli Yapısı 

Konusunun 

Çoklu Zeka 

Kuramına Dayalı 

Öğretimi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

6.sınıf Marmara 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Madd

e ve 

Doğası 

Maddenin 

Tanecikli Yapısı 

Konusu 

x 

19115

9 

Emine Aylin 

TURHAN 

2006 İlköğretim 8. 

Sınıf 

Öğrencilerinin 

Fen Bilgisi 

Öğreniminde 

Mıknatıs ve 

Özellikleri 

Konusunu 

Kavramada 

Çoklu Zeka 

Modelinin 

Öğrenci Başarı 

ve Tutumuna 

Etkilerinin 

Araştırılması  

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

8.sınıf İç Anadolu 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Fizikse

l 

Olayla

r 

Mıknatıs ve 

Özellikleri 

Konusu 

x 

18783

1 

Emre KARA 2006 İlköğretim 

Sekizinci Sınıf 

Fen Bilgisi 

Dersinde 

Büyüme ve 

Gelişme 

Konusunda 

Öğrencilerin 

Başarıları, 

Kavramaları ve 

Tutumları 

Üzerine Çoklu 

Zeka Modeli'nin 

Etkisi  

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

8.sınıf İç Anadolu 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Canlıla

r ve 

Yaşam 

Büyüme ve 

Gelişme Konusu 

x 
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18060

8 

Esra UÇAK ( 

İŞIK) 

2006 “Maddenin 

Sınıflandırılması 

Ve 

Dönüşümleri” 

Konusunda 

Çoklu Zeka 

Kuramı Destekli 

Öğretim 

Yöntemi’nin 

Öğrenci 

Başarısı, 

Tutumu Ve 

Hatırda Tutma 

Düzeyine Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

7.sınıf Ege 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Madd

e ve 

Doğası 

Maddenin 

Sınıflandırılması 

ve Dönüşümleri 

Konusu 

x 

19115

4 

Rabia 

Sultan 

GÜNEŞ 

2006 İlköğretim 6. 

Sınıf 

Öğrencilerinin 

Duyu Organları 

Konusundaki 

Başarılarına, 

Öğrendikleri 

Bilgilerin 

Kalıcılıgına Ve 

Tutumlarına 

Çoklu Zeka 

Kuramına Dayalı 

Öğretimin Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

6.sınıf Ege 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Canlıla

r ve 

Yaşam 

Duyu Organları 

Konusu 

x 

18768

3 

Gülşah 

GAZİOĞLU 

2006 İlköğretim 7. 

Sınıf 

Öğrencilerinin 

Basınç 

Konusunu 

Kavramada 

Çoklu Zeka 

Tabanlı 

Öğretimin 

Öğrenci 

Başarısı, 

Tutumu ve 

Öğrenilen 

Bilgilerin 

Kalıcılığına Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

7.sınıf İç Anadolu 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Fizikse

l 

Olayla

r 

Basınç Konusu x 

18762

8 

Fatma Nur 

Dilek  

2006 Sekizinci Sınıf 

Öğrencilerinin 

Fotosentez ve 

Solunum 

Konularını 

Kavramalarına 

ve Fene Karşı 

Tutumlarına 

Çoklu Zeka 

Modelinin Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

8.sınıf İç Anadolu 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Canlıla

r ve 

Yaşam 

Fotosentez ve 

Solunum 

Konuları 

x 
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18996

5 

Ümit 

DEMİRAL 

2006 Fen Bilgisi 

Öğretiminde 

Genetik 

Ünitesinin 

Kavranmasında 

Çoklu Zeka 

Kuramının 

Öğrenci 

Başarısına Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

8.sınıf İç Anadolu 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Canlıla

r ve 

Yaşam 

Genetik Ünitesi x 

17798

7 

Handan 

ŞENCİ AYAZ 

2006 Çoklu Zeka 

Temelli 

Öğretimin 

Ekoloji 

Kavramlarını 

Anlama Üzerine 

Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

7.sınıf Marmara 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Canlıla

r ve 

Yaşam 

Ekoloji Konusu x 

18026

4 

Derya GÖK 

ALTUN 

2006 Çoklu Zeka 

Kuramına Göre 

Hazırlanmış Ses 

ve Işık 

Ünitesinin 

Öğrenci 

Başarısına, 

Hatırlama 

Düzeylerine, 

Fen Bilgisine 

Karşı 

Tutumlarına ve 

Öğretmen ve 

Öğrenci 

Görüşlerine 

Etkisi 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

5.sınıf  Ege 

Bölgesi 

Fen 

Bilimler

i 

Fizikse

l 

Olayla

r 

Ses ve Işık 

Ünitesi 

x 
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Ek 2.  Kodlama Formu 

 

1. Çalışmanın Kimliği 

1- Çalışmanın Adı: 

2- Çalışmanın Yazarı/Yazarları: 

3- Çalışma Yılı: 

4- Toplam Örneklem Büyüklüğü: 

2. Çalışmanın Özellikleri 

1. Çalışmanın Değişkeni: 

2. Çalışmanın Uygulandığı Bölge: 

3. Çalışmanın Fen Alanı: 

5- Çalışmanın yayınlanma durumu: 

( ) Yayınlanmış ( ) Yayınlanmamış 

6- Çalışmanın yayın türü: 

( ) Doktora Tezi ( ) Yüksek Lisans Tezi ( ) Makale 

7- Çalışmanın uygulama Düzeyi: 

( ) 4. Sınıf ( ) 5. Sınıf ( ) 6. Sınıf ( ) 7. Sınıf ( ) 8. Sınıf ( ) 9.Sınıf ( ) 10.Sınıf ( ) 11.Sınıf ( ) 12.Sınıf 

8- Deney grubuna uygulanan ders: 

( ) Çoklu zeka kuramı  

( ) Çoklu zeka kuramı + Başka bir öğretim yöntemi 
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The development of emotions: Review of 

studies on social behavior in infants with 

visual impairment 
 

Igor Val. DANILOV1 

Sandra MIHAILOVA2 

 

 

 

Extended abstract 

Newborns participate in society from the first minutes of life, their cognitive development occurs in 

interaction with other people in meaningful context as well as in meaningless one, since any social 

interaction changes the mental states of participants regardless of the meanings of the action that each 

participant individually implied or did not imply in it. It has already become generally accepted that this 

mutual influence is also noticeable in the emotional expression and contagion, which begin at the very 

beginning and contribute to the categorization of social reality in infants, in order to then acquire first 

phenomena and then first words. The two opposing points of view of biological universalism and 

cultural relativism form a cohort of emotion theories. The article proposes arguments in support of the 

significant impact of social interaction on the shaping of emotional expression in infants, questioning 

the hypotheses which emphasize the dominance of the innate mechanism of emotional patterns. Recent 

research show the strong link between genes and emotion, but there is no evidence that expressions of 

emotion are genetically hardwired. The role of genes in shaping emotional patterns – which mediate 

between a concrete social reality and a particular individual's emotional state – is not so obvious as to 

argue the existence of certain innate patterns of emotional expression in body language that can 

genetically link a particular emotion state to a specific situation of social reality. In addition, there is 

little knowledge about a mechanism that might carry out such a transfer of information between 

generations through genes – how individuals should behave in specific social cases in relation to a set 

of genes. That is, the article proposes that emotional expression – such as facial mimicry – is a social 

construct, emotional patterns are acquired skills from society. The article observed studies on emotion 

expression in congenitally blind children aged 6 months – 4 years (Freedman, 1964; Fraiberg , 1975; 

Galati et al., 2001; Mosca et al., 2015; Valente et al., 2018; Vervloed et al.,2019) and deaf-blind babies 

aged 3–5 years (Schweigert and Rowland, 1992; Rowland and Schweigert, 2000; Janssen, et al., 2003; 

Preisler, 2005; Sigafoos et al. 2008; Dammeyer et al., 2015) and concludes that their results cannot 

support the innate mechanism of emotional expression since their research design could not exclude the 

impact of social reality from experiments on emotional expression in children. The article also proposes 

the hypothesis of how infants learn emotional patterns from their social reality, including cases of 

                                                           
1 CEO of Academic center for Coherent Intelligence, LATVIA.  E-mail: igor_val.danilov@acci.center  
2 Assoc. Prof. Dr. Psychology RSU, LATVİA  
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acquisition of social behavior skills by blind and deaf-blind infants. This article supports the core role 

of social interaction in shaping of social behavior in infants and substantiates the assumption that their 

social behavior emerges from and is guided by mental collaboration with their caregivers. 

Keywords: Social emotional skills, Interpersonal synchrony, Socialization, Coherent Intelligence, Non-

perceptual social interaction. 
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Translation problems of phraseological 

units with the meaning "hospitality" in 

Kyrgyz and English languages  
 

 

Satina IBRAIMOVA1  

 

 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of aspects of linguistic conceptualization of one of the most important 

factors of human life - the sphere of "hospitality" in Kyrgyz and English. The concept of "hospitality" 

and the concept expressed by it is nationally specific for both Kyrgyz and English language 

consciousness and is the basic concept of culture. Based on various studies of scientists devoted to the 

concept of "hospitality", one can try to describe its general prototypical meaning, generalizing empirical 

ideas about this socially important action, its emotional and evaluative characteristics and the associated 

figurative representations that exist among representatives of the Russian and English peoples. 

 

 

 

INTRODUCTION 

The language embodies the centuries-old history of peoples, the peculiarities of the life of entire 

generations. Expressiveness to the language is given by phraseological units, which include phrases of 

the following types: proverbs, sayings, collocations, idioms and grammatical phraseological units [3]. 

This article provides information on the main methods of translating phraseological units. It also 

describes the different points of view of famous linguists and translators who analyzed this important 

issue. 

Kyrgyz and English phraseological units from lexicographic, phraseological sources and the internet 

have been used as the materials for this study. And phraseological units with the meaning of hospitality 

in both languages were selected and analyzed in this article. When analyzing the data, the following 

research methods were used: continuous sampling, comparative, analysis and quantitative. 

Currently, the translation of phraseological units is an important research topic in modern translation 

studies. At different times, phraseological units were studied by the following authors as Amosova N.I., 

Kuzmin S.S., Kunin A.V., Abdiev T., Osmonkulov A. and others. After all, the primary task of a 

translator is to choose a meaningful equivalent for an adequate translation of a certain phraseological 

unit in the process of translation.  
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According to A. V. Kunin, phraseological units (PUs) are stable combinations of lexemes with a fully 

or partially rethought meaning [7]. The most common features of phraseological units are called 

"linguistic stability, semantic integrity and separate formulation" [2]. The decisive factor in the 

consolidation of phraseological units in the language is its imagery, which corresponds to one of the 

tendencies of language development - the tendency to expressiveness. 

PUs reflect the history of the people, the originality of its culture and life. Phraseologisms often have a 

pronounced national character. Phraseologisms are highly informative language units, one of the 

linguistic universals. Therefore, the translation of PUs, proverbs and sayings can be considered one of 

the most difficult aspects of translation. Because it is very difficult to translate what is considered part 

of the spiritual heritage and culture of different nations. The meaning that one person understands seems 

new to another. To reveal the full meaning of a PU, a translator needs to find its equivalent in the target 

language. However, the real process is not a search for equivalent linguistic coincidences, but a complex, 

multifaceted process, which, in addition to the skills and professionalism of the translator, is influenced 

by many other factors that subsequently affect the quality of the translation. 

The translation of PUs depends on several factors: different combinations of words, homonymy and 

synonymy, polysemy of PUs and the presence of falsely identical units, which requires taking into 

account the context. In addition, a large number of PUs have a stylistic and expressive component in 

meaning, which, as a rule, has a national specificity, which determines the need for familiarization with 

the basic principles of the general theory of phraseology. 

Most researchers believe that the ability to achieve a full-fledged dictionary translation of PUs depends 

mainly on the ratio between the units of the source language (SL) and the target language (TL). 

 

The main types of translation of phraseological units are as follows: 

1. Complete conformities. 

Көңүл кең болсо, үйүңдүн тардыгы билинбейт. 

The breadth of the soul hides the cramped home 

 

Сыйлуу конок босогодо отурбайт. 

The threshold is not a place for a honorable guest. 

 

Куттуу коноко– таттуу тамак.  

For a honorable guest is an honorary treat.  

 

As we see in these examples translation of phraseological units is a complete conformity, because the 

image of phraseological units is the same, and there is a complete coincidence of form and meaning. 

 

2. Partial conformities.  

Partial correspondences of phraseological units in two languages imply lexical, grammatical and lexical-

grammatical differences with the identity of meaning and style. They are figuratively close, but differ 

in lexical composition, morphological number and syntactic structure of word order. When translating 

phraseological units that partially coincide, they are called phraseological matches. This is due to the 

different features of each language.  

Конок - болжолсуз, өлүм - сураксыз. 

You can’t escape death and guests. 
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Меймандын итине кет дегениң – өзүнө кет дегениң.  

 To kick guest’s dog means to show him at the door.  

 

Конок бир консо - кут, эки консо - жут. 

The first day a guest, the second day a guest, the third day a calamity.  

 

Конок аз отуруп, көп сынайт. 

A guest sees more in an hour than the host in a year. 

 

 

3. Absence of conformities.  

Many Kyrgyz phraseological units do not have phraseological correspondences in the English language. 

First of all, this concerns phraseological units based on the “realities” of words denoting objects, 

phenomena characteristic of certain culture. The following types of translation are used to translate such 

units into English. 

1. Verbatum. 

2. Translation by analogy. 

3. Descriptive translation. 

Verbatum is possible when phraseological units do not bear national specifics. 

Конок конокту сүйбөйт, ээси баарын да сүйбөйт. 

Every guest hates the others, and the host hates them all 

 

Чакырылбаган конок, чакырылгандан артык.  

Nobody can be as agreeable as an uninvited guest 

 

Бир ирет даам таткан жериңе мин ирет салам айт. 

A guest never forgets the host who had treated him kindly 

 

Конок тойбодум дебейт, сойбодуң дейт. 

A guest will not know what fasting means. 

 

Translation by analogy. This method of translation is resorted to when the image of phraseological units 

is different, but the meaning is the same, and when the phraseological units in the source language have 

a special national reality. It should be translated using phraseological units containing the word of 

national color in the target language. 

Эки үйдүн коногу ээрчишип жүрүп, ач калаар.  

 He who is a guest in two houses, starves  

 

Конок тойбодум дебейт, сойбодуң дейт. 

A guest will not know what fasting means. 

 

Күтүлбөгөн конок - кapaңгы түн  

Unbidden guest is a bore and a pest 

            

 «Кел» дебеген үйдөн кетмендеген көр жакшы. 
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 If it were not for guests all houses would be graves. 

 

Descriptive translation is a translation of phraseological units by the free combination of words. This is 

possible when a phraseological unit has a certain national identity and has no analogue in the target 

language.  

Конок бар жерде — береке бар. 

The ornaments of your house will be the guests who frequent it. 

 

Конок келсе, кут келет. 

Hospitality is one form of worship. 

 

Коногум, өз үйүңдү да ойлоп отур. 

Don’t wear out your welcome. 

 

Бир ирет даам таткан жериңе мин ирет салам айт. 

A guest never forgets the host who had treated him kindly. 

 

Ашыңа тойгозбосоң да, ақ ниетиңе тойгуз. 

It is not the quantity of the meat but the cheerfulness of the guests which makes the feast 

 

In conclusion, it should be noted that phraseological units reflect the culture and national mentality of a 

particular country and nationality. Therefore, the translation of phraseological units is one of the most 

important tasks of modern translation studies. Because, phraseological units are an integral part of any 

language, and knowledge of these phrases and their adequate interpretation and translation must comply 

with the norms and use of the source and target languages. 

Despite the significant difficulties associated with the translation of phraseological units, the translator 

basically manages to convey the meaning of phraseological units. However, losses in translation are 

inevitable, since it is impossible fully convey all the components of the phraseological units, just as it is 

impossible to fully preserve the form and content of them. Thus, the article shows that the use of 

phraseological units with the meaning "hospitality" makes speech brighter, more expressive and 

emotional. Phraseological units cannot be understood directly, since they carry special meanings. 

 

Summing up the above given information, we can conclude that the most common ways of translating 

phraseological units are the following: verbatim, by analogy and descriptive. 
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In higher education, “Principles of 

effective organization of lectures on the 

module of special methods of teaching 

the native language  
 

 

TESHABOEVA Feruza Raximovna1 

 

 

In higher education, the formation of professional competencies of future specialists, training in the 

effective use of special methods is a comprehensive process. Lectures on teaching the module "Special 

methods of teaching the mother tongue" in higher education are based on general didactic principles: 

scientific, consistent, consistent, coherent, consistent, comprehensible, thorough, the relevance of theory 

to practice, demonstrative, differential approach, individual approach, awareness . 

In addition to the above general didactic principles, we have identified a number of principles that are 

relevant in practice. The principles of effective organization of lectures on the module "Special methods 

of teaching the mother tongue" in the context of innovative education are as follows: 

1. The predominance of the prognostic approach. Plan the sequence of actions of the learner and the 

provider with the results previewed. 

2. Personality orientation. In the pedagogical process to take into account the interests of students, the 

characteristics of mastery (audio, visual, kinesthetic, discrete), experiences and specific individual 

characteristics. 

3. The principle of situationality. Creating situations that allow you to quickly and fully absorb the 

information presented in the course of the lecture. It is also a way out of the various situations that occur 

during the lecture without any negative consequences, but rather with a focus on mastering the topic. 

Facilitate the mastery of the laws of language in the teaching of the mother tongue in real-life situations. 

This principle requires models of imitative events that allow direct understanding of the emotional 

aspects of the mother tongue. It is advisable for a higher education teacher to have a set of such models. 

4. Communicative principle. This principle requires that lecture sessions be conducted through 

communication based on mutual trust. Complete mastery of the mother tongue allows a person to 

express his or her thoughts orally and in writing appropriate to the spoken environment. The module 

"Special methods of teaching the native language" gives the student the opportunity to acquire the 

necessary knowledge, skills, abilities and competencies in both personal and professional life, in this 

regard, the teacher must explain to students that each topic is both vital and professional needs. and the 
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organization of the proposed lecture session into motivational, informative, instructive, reflexive stages, 

with the targeted selection of appropriate methods and tools for each stage, provides the expected results. 

5. The principle of variability. Today, the priority is given to variable approaches in the educational 

process. Variability is having multiple variants. During the lecture the teacher is required to prepare 

variations of methods and means. The principle of person-centeredness is precisely the need for 

variability. Whichever path the educator chooses, the student must acquire the knowledge, skills, 

competencies and competencies related to the topic. Not every student has the opportunity to master the 

topic at the same time, so the educator is required to determine in advance the amount of information, 

the level of difficulty of the learning tasks to strengthen them, knowing the minimum limits on the topic. 

An important rule in this process is to remember that "both the beginning and the end of the bus go to 

the same destination", ie one student should avoid saying that he knows something else on level "A" 

and another student on another topic at level "N". Unfortunately, in practice, there are cases when the 

student is treated as "of course, it is necessary to give some grade." The principle of variability is useful 

in preventing such cases. 

6. The principle before a step. This principle prioritizes the activity of the educator and the learner in 

the learning environment. To do this, the educator presents the topics related to the module, which are 

planned to be mastered in the near future. At the same time, students are encouraged to learn the 

necessary information in their spare time. Giving the teaching role to students who are one step ahead 

of other students in the lecture will further intensify the learning environment, creating healthy 

competition in the process. As the educator walks one step ahead, the students should be interested in 

what he or she wants to do and then what assignment to give. This situation occurs when one method is 

used repeatedly. Repeated use of the same method bores the student, that is, they approach the process 

coldly, thinking, "Yes, we will do it again." The way to prevent this is variability. 

It is clear from the interpretation of the principles listed above that they intersect in a certain sense in 

the learning environment, i.e. they are interconnected. Most importantly, the educator must not forget 

the necessity and relevance of these principles in the context of innovative education. 
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Гендер В Белорусской Народно-

Диалектной Лексике 

(Восточнославянский Контекст) 
 

Наталья СИВИЦКАЯ1 

 

 

 

Ключевые слова: гендер, гендерные исследования, языковой сексизм, диалектная 

лексика. 

Гендерные исследования в белорусской лингвистике – направление достаточно молодое, 

до недавнего времени подобные исследования проводились только в ряде европейских 

языков.  

 

Цель исследования 

Одной из целей гендерных исследований языка является выявление языкового сексизма. 

Речь идет о патриархальных стереотипах, зафиксированных в языке и навязывающих его 

носителям определенную картину мира, в которой женщине отводится второстепенная 

роль.  

Задачи: проанализировать проблему выражения гендера в белорусском народно-

диалектном языке, выявить влияния гендера и гендерных стереотипов на формирование 

корпуса народно-диалектных наименований человека.  
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Improving Reading Skills through 

Newspapers at Intermediate Level: An 

Investigation 
 

 

Muhammad Safdar BHATTI1 
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Abstract 

Each language has its own structure, system and way of organizing its units. English has an international 

significance in every field of life. It has become part and parcel of socialization and career 

advancement. Reading is a skill which makes us possible to acknowledge the written symbols and 

understand the meanings with its peculiar pronunciation. It is a process of perceiving through 

recognition of words and a process of making sense of words and sentences in a text. Background 

knowledge, grammatical awareness, connection of vocabulary, textual experience and different 

strategies are necessary to understand written text. The current paper highlights the ways to improve 

reading skills through newspapers at intermediate level. It is an experimental study with Pretest and 

Posttest design. Two sections were selected randomly among six sections of second year students from 

Govt. S.E college, Bahawalpur. The control group was taught through traditional text book method. The 

experimental group was assigned the tasks of reading newspapers and they spent one hour daily during 

their college time. After six weeks, the reading test was conducted and the score was collected from 

both groups through, Reading Assessment Skills Checklist (RASC). The mean achievement score 

revealed a significant difference in the performance of experimental group. It is recommended that 

supplementary reading material should be used to improve the reading skills of students. 

Keywords: Reading newspapers, students’ performance, reading proficiency. 
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Somon Yoki Poxol To’shamada 

Kartoshka Yetishtirish Texnologiyasi 
 

 

 

HOLDAROVA Sevaraxon Rahmatjon qizi1 

MASARDINOV Xushnudbek2 

 

 

 

Xozirgi kunda dexqonchilik soxasiga e’tibor kuchli qaratilib kelinmoqda. YUrtboshimiz 

SH.M.Mirziyoevning qishloq xo’jaligi soxasiga oid qarorlarida ham kichik maydonlardan, yangi 

inovatsion yangiliklarni qo’llab yuqori, sifatli hosil olish masalalari keng o’rin olmoqda. Bilamizki 

kartoshka o’simligi aholining eng sevimli ozuqasi hisoblanib, ikkinchi non ham deyiladi. Kartoshka 

o’simligi deyarli xamma qit’alarda, 130 dan ortiq davlatlarda ekib kelinmoqda. Bundan tashqari bu 

o’simlikdan texnikada ham juda ko’p maxsulotlar olinib kelinmoqda. Masalan: Spirt, kraxmal, dekstrin, 

glyukoza, kauchuk va boshqa maxsulotlar olinadi. Tarkibida kraxmal, uglevod, oqsil, S vitamini, 

mineral tuzlar va boshqa moddalar borligi bilan ham ajralib turadi. Xozirgi kunda bu o’simlikka bo’lgan 

extiyoj ham juda yuqori. SHuni xisobga olgan xolda bu o’simlikni sifatli yetishtirib, axolini arzon 

maxsulot bilan ta’minlashga biz ham o’z e’tiborimizni qaratmog’imiz lozim.  

Erni ekishga tayyorlash va urug’larni joylashtirish.  Kartoshka o’simligi asosan erta bahorda (fevral, 

mart oylarida) ekiladi. yerni ekishga tayyorlash yer asosan kuzda xaydalib, organik go’ng bilan 

oziqlantirib, qish ichi qoldiriladi. Erta bahorda yer tekkislanib, kartoshka urug’lari yerga ekiladi. Agatlar 

orasi 65-70sm qilinadi. Ko’chatlar orasi 22-25sm bo’ladi. To’shamani tuproqqa enini 40-45sm, 

qalinligini 2-3sm qilib, kartoshkalar 7-10sm chuqurlikka ekib joylashtiriladi. Iloji bo’lsa ikkita ko’chat 

orasiga 1-2gr dan ammofos solib, ko’chatlar ko’milgani ma’qul. Urug’larning katta kichikligiga qarab 

1 sotix joyga 25-30 kg urug’ sarflanishi mumkin. Eslatma urug’larni to’shamaga ekayotganda somon 

yoki poxol nam bo’lishi kerak. 

Unib chiqishi. Urug’lar martning 15-sidan keyin ekilganda, to’shamaga ekilgan urug’lar 10-12 kundan 

3-4ta unib chiqa boshlaydi. Undan ertaroq ekilsa unib chiqishi biroz kechikishi mumkin. 14-16 kunda 

to’liq unib chiqadi. Unib chiqishi albatta xavo xaroratiga ham bog’liq bo’ladi. To’shamasiz joyga ekkan 

bilan unib chiqish farqi 5-6 kunni tashkil etadi. YAni to’shamadagi urug’lar 5-6 kun kechroq unib 

chiqadi. 

Parvarish qilish. Unib chiqqandan keyin to gullaguncha umuman sug’orilmaydi. Kartoshka unib 

chiqib, bo’yi 8-10sm bo’lganda, bir sotixga ekildi deb tasavvur qilsak 1,5-2.0kg ammofos solib, atrofi 
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yumshatilib chopiladi va yengil ustiga tuproq tortiladi. Keyin oradan yana 8-12 kun o’tgach ( bo’yi 16-

20sm bo’lgan bo’ladi.) atrofiga chirigan organik go’ng bo’lsa solib yaxshilab xo’mlanadi. 

Sug’orish rejimi. Kartoshkalar 40-50% gullaganda bir marta yaxshilab sug’oriladi. SHu bo’yi keyin 

80-90% gullaganda ikkinchi marta sug’oriladi. Ikkinchi sug’orishdan keyin obi-xavoga qaraladi o’ta 

qurib ketsa 10-12 kundan yana bir marta yengil sug’oriladi. Bu to’shamaga ekilganda oshib ketsa uch 

marta sug’oriladi. Bo’lmasa ikkita bilan pishadi. Bunda obi-xavoga qaraladi. Issiq bo’lsa uch marta 

sug’orish bilan pishadi. Tuproq namligining me’yoridan ortiqcha bo’lishi va kislorod yetishmasligining 

birinchi belgisi- tugunak yuzasida g’ovak oq dog’lar paydo bo’lishi xisoblanadi. 

O’g’itlash. O’g’itlash asosan ekish bilan birga va unib chiqqandan keyin bo’ladi. Foydalanadigan 

o’g’itlarimiz ammofos va chirigan organik go’ng bo’lib, yuqorida aytilgan vaqtlarda solish kifoya qiladi. 

Hosilni yig’ish. Kartoshkani yig’ishtirib olish juda oson. O’zi palaklari sarg’ayib, yotib qoladi. Bu 

pishganidan darak bo’ladi. Faqat yig’ishtirishdan bir kun oldin palaklar o’rib qo’yiladi. Bir kundan keyin 

kartoshkalar kovlab olib yig’ishtiriladi. yerda bir kun qolgan kartoshka uzoq saqlashga yaroqli bo’ladi. 

Sifati uzoq muddatgacha saqlanadi. Bu qoidalarga albatta rioya qilish kerak. 

Navlari. Ertapishar navlar: Santa, Nevskiy, Rozari, Latona, Agave, Zarafshon, Red skarlet. O’rta 

pishar navlar: Alvara, Arinda, Beluga, Viktoriya, Draga, Kondor,Karlena, Marfona, Fabula, Ramona 

larni ekish tavsiya etiladi. 

To’shamaga ekishning afzalligi. Kartoshka o’simligini o’sib, rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. 

Solgan to’shamamiz esa tuproqning zichlanib ketishini oldini oladi, ekilgan maydonga faqat bir marta 

ishlov bersa ham bo’ladi, bu esa texnikaga bo’lgan extiyojni ham kamaytiradi, sug’organimizda 

bilamizki tuproq yuzasi qatib ildiz atrofi zichlashadi to’shamamiz buni ham oldini oladi va ildizga 

qulaylik tug’diradi, tuproqning namligini uzoq saqlaydi, bu esa suv taqchil yerlarda ham kartoshka 

yetishtirish imkonini beradi. Solgan to’shamamiz ham tuproqda chirib o’simlik ildizini kerakli miqdorda 

oziqa moddalar bilan ta’minlaydi yana to’shama kerakli mikroorganizmlar bilan ham tuproqni 

ta’minlaydi. Tuproq unumdorligi ham pasayib ketmaydi.  Tuproq unumdorligiga qarab ekishdan oldin 

tuproqqa bir marta chirindi yoki ammofos solinsa yetadi shundan ham biz ekologik tabiiy toza maxsulot 

yetishtirishimiz mumkin.  Bizning bu qilayotgan ishlarimizdan maqsadimiz texnikaga bo’lgan, suvga 

bo’lgan extiyojni kamaytirish, tuproq unumdorligini saqlab qolish va mineral o’g’itlardan juda ham oz 

miqdorda solib, yoki o’rniga organik o’g’itlardan foydalanib aholini sifatli, ekologik toza maxsulot bilan 

ta’minlash. 

Tavsiya etiladi: Tomorqa xo’jaliklarida va kartoshka ekishga mo’ljallangan kichik maydonlarga 

qo’llash mumkin. 
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Culturally Relevant, Robust and 

Responsive Pedagogy; An Impetus for 

Innovative Teaching Practices 
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Abstract 

The United Arab Emirates is an industrious Gulf Arab country that has over 200 culturally diverse 

nationalities residing together. Expatriates and Emiratis teach and attend schools every day. Teachers in 

the United Arab Emirates must develop their pedagogies and implement strategies that provide robust 

learning opportunities for learners who are culturally, intellectually, and linguistically different than 

them. A recurrent question and theme in U.A.E. schools today is, “how can expatriate teachers best 

support learners with whom they may have little in common". Research shows that evidenced-based 

approaches like implementing a culturally relevant and responsive pedagogy (CRP) are key, as they are 

associated with teachers reflecting on culture, developing adaptive capacities, and building cultural 

competencies to best support learners. In addition to this, teaching in the 21st century, requires a new 

way of thinking, funding knowledge and facilitating critical learning experiences. It calls for teachers to 

be creative, responsive and innovative. Teachers struggle to deliver content to cross-cultural students in 

relevant, authentic and meaningful ways. This study explores this issue and concludes with a discussion 

and recommendations for further consideration. 

Keywords: Culturally relevant pedagogy, culturally responsive pedagogy, innovative teaching, best 

practices 

 

 

 

INTRODUCTION 

The United Arab Emirates aims to create and maintain a first rate educational system that meets and 

exceeds international standards (UAE National Agenda 2021). Qualified and experienced teachers have 

been recruited from other countries as the population of local teachers is rather small (Badry & 

Willoughby, 2015). Recruiting expat teachers is also necessary as parts of the education system in the 
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United Arab Emirates is based on other systems developed in Western countries. Expatriate teachers 

trained in Western universities are often recruited to teach in the UAE. Teachers come to the U.A.E. 

from Europe, North America and South Africa to teach at public and private schools across the country. 

When teachers enter, they are given cultural training and a professional development through a twoday 

awareness program. 

A related concern is how many students in the UAE, (Emirati and others) are used to learning through 

textbooks, rote, memorizing facts and examinations. The educational and pedagogical approaches in 

Western countries such as the United States or United Kingdom tend to focus on interactive educational 

activities and assignments (Diallo, 2014; Freimuth, (2014). This misalignment creates complex 

problems. To address this misalignment, teachers must move towards a more appropriate pedagogy in 

the UAE because it has many dimensions ex. cultural homogeneity, learning culture, teaching practices, 

communal practices, language, cultural constructs, religion, etc. (Johnson, 2011; Kippels, & Ridge, 

2019). 

According to Ladson-Billings (2006), it is important to explore the work of teachers as the teach outside 

of their native culture. It is important to examine if and/or how cultural differences affect their 

pedagogical choices, responsiveness in the classroom and thus the learning of their students (Gay, 2010). 

Practitioners, researchers and the like ponder over how can teachers of different cultural backgrounds, 

relate to students and teach and reach students in a way that is powerful and meaningful (Jackson, & 

Boutte, 2018; Rapanta, 2014). It is argued that culturally relevant pedagogy (CRP) is one approach. CRP 

encompasses three teacher-student dimensions: social competence, academic success and critical 

consciousness (Ladson-Billings, 1995). The driving question of this study is: How do expatriate teachers 

engage in culturally relevant pedagogy (CRP)? 

 

METHODOLOGY 

A comprehensive and qualitative study was conducted to explore and examine how expatriate teachers-

- structure and/or refine their pedagogical practices to be culturally relevant, strong (robust) and quick 

and positive (responsive) in the Arabian Gulf context. The researcher of this study believed in doing so, 

this should serve as impetus and driving force for “out of the box thinking” and innovative teaching 

practices. The participants in the study either taught or are currently teaching in a culture that differs 

from their own. Data was collected qualitatively through interviews. The qualitative data from the 

interviews was analyzed using inductive content analysis. The findings are shared, outlined and 

discussed in the next section. 

 

FINDINGS/ DISCUSSION 

The findings yielded from data collected suggest that there is a critical need for teachers to review and 

refine their teaching practices in an on-going manner, in order to teach and reach a diverse population 

of students. A full implementation of culturally relevant, responsive and robust pedagogical practices 

approaches are necessary to reach and teach students. While teachers are becoming more keenly aware 

of cultural variations, what to do with that understanding is a different matter. Teachers need more 

support in transitioning from “West to Middle East” and in moving onwards and towards a more student-

centered teaching and learning approach. Moreover, it was obvious during the interviews that trained 
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educators were able to better articulate and strategize ways for meeting the students’ educational needs 

through the lens of cultural relevance. 

 

CONCLUSION 

The internationalization of programs, and the growth in opportunities for students and teachers who are 

willing to travel abroad to learn and teach, raise important questions about culture and pedagogy. 

Teachers are prompted to think outside the box and reconsider their teaching approaches. Implementing 

culturally relevant pedagogy (CRP) in Emirati schools, will not be easy especially when students have 

a different cultural background from their teacher. 

Expatriate teachers should create cross-curricular learning opportunities. Teachers should consider the 

cultural nuances, perspectives and perceptions of their students regarding teaching and reaching. To 

meet the needs of diverse learners in the UAE, teachers should restructure and refine their pedagogical 

practices to be more culturally relevant, robust and responsive. Schools and institutions should offer 

specialized workshops and ongoing PD trainings to learn how to accommodate students’ learning, as a 

result of teaching in a different international and cultural context. 

 

 

REFERENCES 

Badry, F., & Willoughby, J. (2015). Higher education revolutions in the Gulf: Globalization and 

institutional viability. Routledge. 

Diallo, I. (2014). Emirati students encounter Western teachers: tensions and identity resistance. Learning 

and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives, 11(2). 

Freimuth, H. (2014). Who are our students? A closer look at the educational and sociocultural influences 

that have shaped Emirati students. The KUPP Journal, (3), 37-48. 

Gay, G. (2010). Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice. New York, NY: 

Teachers College Press. 

Johnson, C. C. (2011). The road to culturally relevant science: Exploring how teachers navigate change 

in pedagogy. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 170-198. 

Klump, J., & McNeir, G. (2005). Culturally responsive practices for student success: A regional sampler. 

Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory. 

Ladson-Billings, G. (2006). Yes, but how do we do it? Practicing culturally relevant pedagogy. In J. 

Landsman & C. W. Lewis (Eds.), White teachers/diverse classrooms: A guide to building 

inclusive schools, promoting high expectations, and eliminating racism (pp. 29-42). New York, 

NY: Sterling. 

Jackson, T. & Boutte, G. (2018) Exploring Culturally Relevant/Responsive Pedagogy as Praxis in 

Teacher Education, The New Educator, 14:2, 87-90, DOI:10.1080/1547688X.2018.1426320 

Kippels, S., & Ridge, N. (2019). The Growth and Transformation of K–12 Education in the UAE. In 

Education in the United Arab Emirates (pp. 37-55). Springer, Singapore. 



 

  
124 

Rapanta, C. (2014). “Insha´ Allah I´ ll do my homework”: adapting to Arab undergraduates at an 

English-speaking University in Dubai. Learning and Teaching in Higher Education: Gulf 

Perspectives, 11(2). 

UAE Ministry of Education (n.d.) Ministry of Education Strategic Plan 2017-2021. Retrieved from 

https://www.moe.gov.ae/En/AboutTheMinistry/Pages/MinistryStrategy.aspx . 

UAE Vision 2021 (n.d.) The UAE National Agenda. Retrieved from https://www.vision2021.ae/en 

https://www.moe.gov.ae/En/AboutTheMinistry/Pages/MinistryStrategy.aspx
https://www.vision2021.ae/en


 

  
125 

Nauki humanistyczne i społeczne na tle 

istoty rozwoju bezpieczeństwa XXI 

wieku 
 

 

mgr Dagmara SZYNKLARZ 

 

 

 

 



 

  
126 

 

 

 

 



 

  
127 

 

 

 

 



 

  
128 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
130 

Тема Математические модели оценки 

надёжности программного 

обеспечения на основе, ШУМАН, 

МИЛЛС, МОРАНДА, ЛИПОВ 

моделей  
                                      

 

  МУХАМЕДАМИНОВ Азиз Одилжон угли1   

Qayumova Aziza Murod qizi2 

 

 

 

Введение 

Такой фактор как «надежность программного обеспечения» всегда играл, играет и будет играть 

ключевую роль в разработке любого программного продукта.  

 Что же такое «надежность ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?» Ответ очень прост – это 

свойство системы выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных 

эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и 

условиям исполнения. 

 Каждый разработчик стремится сделать свою программу максимально надежной, эффективной 

и безотказной. К сожалению, полностью исключить факт сбоя или ошибки в настоящий момент 

не представляется возможным, хотя каждый день в этом направлении ведется работа. 

 Но, представляется возможным рассчитать вероятность возникновения ошибок в программе 

вследствие тестирования ее на различных математических моделях надежности. Для того чтобы 

знать, на сколько надежна программа, ее необходимо протестировать и не раз. 

Ключевые слова: НАДЕЖНОСТЬ, МОДЕЛИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ШУМАН, МИЛЛС, МОРАНДА, ЛИПОВ. 
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Модель Шумана 

Модель Шумана строится на основе нескольких критериев: 

  общее число команд в программе на машинном языке постоянно; 

  в начале компоновочных испытаний число ошибок равно некоторой  постоянной 

величине, и по мере исправления ошибок их становится меньше. В ходе испытаний 

программы новые ошибки не вносятся; 

  ошибки изначально различимы, по суммарному числу исправленных ошибок можно 

судить об оставшихся; 

  интенсивность отказов программы пропорциональна числу остаточных ошибок. 

Предполагается, что до начала тестирования (т.е. в момент =0) имеется M ошибок.  В 

течение времени тестирования τ обнаруживается ε1()  
ошибок в расчете на одну команду в 

машинном языке.  

Тогда удельное число ошибок на одну машинную команду, оставшихся в системе после 

времени тестирования τ, равно:  

)()( 12  
I

M
 

где I -- общее число машинных команд, которое предполагается постоянным в рамках 

этапа тестирования.  

Предполагается, что значение функции количества ошибок Z(t) пропорционально числу 

ошибок, оставшихся в программе после израсходованного на тестирование времени τ.  

Z (t) = C * ε2 
(τ), 

где С -- некоторая постоянная, t - время работы программы без отказов.  

Тогда, если время работы программы без отказа t отсчитывается от точки  t = 0, а τ 

остается фиксированным, функция надежности, или вероятность безотказной работы на 

интервале от 0 до t, равна  

















 t

I

M
CtP )(exp),( 1 

 













)(

1

1 
I

M
C

tср
 



 

  
132 

Нам необходимо найти начальное значение ошибок M и коэффициент 

пропорциональности  С. Эти неизвестные оцениваются путем пропуска функционального 

теста в двух точках переменной оси отладки a и в, выбранных так, что ε1(a)<ε1(d). 

В процессе тестирования собирается информация о времени и количестве ошибок на 

каждом прогоне, т.е. общее время тестирования τ складывается из времени каждого прогона:  

τ = τ
1 
+ τ

2 
+ τ

3 
+ … + τ

n
. 

Предполагая, что интенсивность появления ошибок постоянна и равна λ, можно вычислить ее 

как число ошибок в единицу времени, 







n

i
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1

 

где A
i 
- количество ошибок на i - ом прогоне 
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Имея данные для двух различных моментов тестирования a и в, можно сопоставить 

уравнения  при τ
a 
и τ

b
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1

)()( 11

*







a

b

ba

a

b

IM










 



 

  
133 

)(
*

1

*

a
I

M
C a








 

Получив неизвестные M* и C*, можно рассчитать надежность программы по формуле 

 

 

Модель Миллса 

Использование этой модели предполагает необходимость перед началом тестирования 

искусственно «засорять» программу, т.е вносить в нее некоторое количество известных ошибок. 

Ошибки вносятся случайным образом и фиксируются в протоколе искусственных ошибок. 

Специалист, проводящий тестирование, не знает ни количества, ни характера внесенных ошибок 

до момента оценки показателей надежности по модели Миллса. Предполагается, что все ошибки 

(как естественные, так и искусственно внесенные) имеют равную вероятность быть найденными 

в процессе тестирования. 

Тестируя программу в течение некоторого времени, собирают статистику об ошибках. В 

момент оценки надежности по протоколу искусственных ошибок все ошибки делятся на 

собственные и искусственные. Соотношение, называемое формулой Миллса, 

 

N = 
𝑆∗𝑛

𝑉
 

 

Дает возможность оценить первоначальное число ошибок в программе N. Здесь S – 

количество искусственно внесенных ошибок; n – число найденных собственных ошибок; V – 

число обнаруженных к моменту оценки искусственных ошибок. 

 

 

Модель Джелинского-Моранды 

Основное положение, на котором базируется модель, заключается в том, что в процессе 

тестирования ПО значение интервалов времени тестирования между обнаружением двух ошибок 

имеет экспоненциальное распределение с интенсивностью отказов, пропорциональной числу 

еще не выявленных ошибок. Каждая обнаруженная ошибка устраняется, число оставшихся 

ошибок уменьшается на единицу. 

Функция плотности распределения времени обнаружения i-й ошибки, отсчитываемого от 

момента выявления (i – 1)-й ошибки, имеет вид 

 

𝑃(𝑡𝑖) =  ⅄𝑖 ∗ exp (−⅄𝑖 ∗ 𝑡𝑖) 
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Где ⅄𝑖 – интенсивность отказов, которая пропорциональна числу еще не выявленных 

ошибок в программе: 

 

⅄𝑖 = 𝐶 ∗ (𝑁 − 𝑖 + 1) 

Где N – число ошибок, первоначально присутствующих в программе; С – коэффициент 

пропорциональности. 

 

Наиболее вероятные значения величин N и С определяются на основе данных, 

полученных при тестировании. Для этого фиксируют время выполнения программы до 

очередного отказа t1,t2,t3,…,tk. Значения N и С можно получить, решив систему уравнений 

 

∑ (𝑁 − 𝑖 + 1) =  
𝐾

𝑁 + 1 − 𝑄 ∗ 𝐾

𝑘

𝑖=1
 

 

Где Q = 
𝐵

𝐴𝐾
; A = ∑ 𝑡𝑖

𝑘
𝑖=1 ; B = ∑ 𝑖 ∗ 𝑡𝑖

𝑘
𝑖=1 . 

 

Чтобы получить числовые значения λ, нужно подставить вместо N и С их возможные 

значения N и C .   
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Амир Темур – величайший 

полководец и основатель 

централизованного государства 

Мавераннахра 
 

 

ХОЛМАТОВ Исломжон Гулом угли1 

ХОЛМАТОВА Хилола Гулом кизи2 

ТУЙЧИЕВА Дурдона Алижон кизи3 

 

 

Аннотация 

Статья посвещена великому полководцу и стратега Мавераннахра Амиру Темуру(Тамерлан). 

Рассмотрен его жизненный путь и его приход к власти. 

Ключевые слова: Амир Темур(Тамерлан), Мавераннахр, Кеш, битва, завоевать, власть. 

 

 

 

Амир Темур, Темур, Темурбек (полное имя Амир Темур ибн Амир Тарагай ибн Амир 

Баркул ) ( 9 апреля 1336 года , кеш (ныне Шахрисабз ) ш. село Ходжа Илгор (ныне Яккабагский 

район) - 18 февраля 1405 года, г. Утрор. Похоронен в Самарканде)-крупный государственный 

деятель средневековья, великий полководец, основатель могущественного централизованного 

государства, покровитель науки и культуры. 

 

Родители Амира Темура  

Отец-Амир Тарагай Барлос он считался старейшиной рода и знатным Беком чигатайского 

улуса. Его предки правили в провинции Кеш. Поэтому отец Амира Темура Амир Тарагай один 

раз в год приглашался  на съезд Беков Эль-юрта на реке Или, и он обязательно присутствовал на 

таких собраниях. Мать Амира Темура-такина-Хан бухарлик. 

                                                           
1 студент   Гулистанского Государственного Университета, UZBEKISTAN.  +998933247773 

2 Ученица 11 класса, 9 ой средней школы Сырдарьинской области, UZBEKISTAN.   

3 студентка  Гулистанского Государственного Университета, UZBEKISTAN.   
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Биография  

Юность Амира Темура прошла в Кеше. Когда ему исполнилось семь лет, отец отдал его 

учиться. С юных лет Амир Темур под руководством специальных тренеров занимался верховой 

ездой, охотой, стрельбой из лука, другими различными упражнениями и военными играми. В это 

время Амир Темур стал умелым всадником и отважным полководцем. Амир Темур по своей 

природе был человеком тяжелым, подавленным, глубокомысленным и познавательным, умелым, 

способным быстро прокачивать в людях талант. Благодаря этому, будучи подростком, он смог 

привлечь вокруг себя верных друзей из числа сверстников. Вокруг него собирались друзья и 

одноклассники детства (Аббас Баходур, Джаханшохбек, Кимори инок, Сулейманшохбек, Идику 

Темур, Сайфуддинбек, Индушох, Каркара и другие), вместе тренировались, участвовали в 

соревнованиях, постепенно был навкаром и присоединился к военной группе, формировался как 

воинское подразделение. Затем они поднялись до уровня ополчения в армии Амира Темура. 

Завоеванные земли Тимура 

Амир Темур начал свою первую военную деятельность  с службы в некоторых провинциальных 

эмирах со своими подчиненными солдатами; участвовал во взаимных сражениях, проявлял 

мужество, закалялся в боях, совершенствовал свои военные навыки. Его известность  

распространяется по всему оазису Кашкадарьи. Ум, мужество и слава Амира Темура сделали 

его одним из самых почитаемых в Мавераннахре. Из его влиятельных эмиров Эмир Хизр 

сблизился с стражами  и эмиром Казаганом. Хондамир пишет, что его отец Амир Тарагай женил  

Амира Темура, сначала (1355) на Нурмушке оге, дочери эмира Джеку барлоса, а затем (1355) на 

Улжой Туркан оге, внучке казаха и сестре эмира Хусейна. Из-за следующего брака между 

Амиром Темуром и правителем Балха Амиром Хусейном возник союз, и они вместе сражаются 

против монголов. Движение Амира Темура по объединению Мавераннахра началось с начала 

60-х годов 14 века. В конце 50-х годов 14-го века в Мавераннахре обострилась междоусобная 

борьба эмиров, и эмир Казаган был убит. В стране разгорелся политический пароксизм, что 

вызвало тяжелую напряженность. Согласно информации, изложенной в книге Хондамира" 

Хабиб уссияр", улус был разделен на десять независимых княжеств. В Самаркандской области 

Амир Байон сулдуз, в Кеш Амир Хаджи барлос, в Худжанде Амир Боязид Джалаир, в Балхе 

Улжой Буга сулдуз, в Шибиргане Мухаммед I Ходжа Найман, в Кувейте бадахшанский царь 

Амир Сатилди, в Хутталоне Каяхусрав, в Хисори Шодмон Эмир Хусейн и эмир Хизр Ясовурий 

объявляют себя абсолютными правителями. 

В этот период монгольские ханы, правившие в восточной части чигатайского улуса — 

Семиречье и Восточном Туркестане, используя тяжелую политическую обстановку в 

Мавераннахре, пытаются установить здесь свою власть. Из джетских ханов Туглук Темур и его 

преемник Илясхожа в 1360-61 и 1365 годах. Несколько раз они вторгаются в 

Мавераннахр. Начинается народное движение против набегов и угнетения монгольских 

ханов. Однако эмиры Мавераннахра во главе с народом не решаются на борьбу с монгольскими 

захватчиками. Часть из них переходит на сторону врага, а вторая, покинув родину, ищет 

убежища в других странах. Дядя Амира Темура, правитель области Кеш Амир Хаджи барлос 

бежит в Хорасан. Вот такой тяжелый период входит в сферу политики Амира Темура. Учитывая, 

что соотношение сил против монголов было неравным, 24-летний Амир Темур в начале 1360 

года прибывает с беками, посланными Туглуком Темуром в Кеш. По условиям договора Хан 

переходил на службу и под его ярлыком становился правителем своей области. Очевидно, что 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Movarounnahr
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это был политический и стратегический шаг, поставленный в тупик, в результате которого Амир 

Темур принял обычай очередного грабежа монголов, спас страну и народ от катастрофы. Тем не 

менее, примирение Илясходжа и его военачальника Амира Беккичика, который был назначен 

правителем Мавераннахра, остается безрезультатным. По этой причине в конце 1361 года он 

вынужден был покинуть страну. 

На юге Хивы, в Урганджийской степи, Амир Темур встречается со своим зятем эмиром 

Хусейном, еще одним противником Туглука Темура. С целью борьбы с монголами Амир Темур 

объединяется с ним и начинает собирать двойную силу. Первоначально они сражались с Тукалом 

(Таваккалом), спасением Хивы, который по указу Туглук Темурхана стал преследовать Амира 

Темура. Затем осенью 1362 года в Сеистане Эмир Темур был ранен в  правую ногу в 

столкновении с мекканцами, стоя на стороне правителя области Малика Кутбиддина. 

Амир Темур и эмир Хусейн несколько раз в течение следующих двух лет сражаются с войском 

джеты, возглавляемым  Илясходжа. Наконец, в 1364 году. в конце концов им удается изгнать 

монгольские войска с территории Мавераннахра. 

Однако Илясходжа,  желавший снова подчинять Мавераннахр, в 1365 году весной 

снова  направляется  на Туркестан. Ташкентская битва, которая происходит между двумя 

серединами между Чиносом , обретает известность в истории под названием "глининая битва". В 

битве войска Темура потерпели поражение в результате предательства эмира Хусейна и 

отступили со своими войсками к Амударье, расположившись в Балхской области. Илясходжа, не 

встретив никакого сопротивления, овладел Ходжандом, Джизакомо и несколькими другими 

городами и деревнями и двинулся на Самарканд. Самарканд в то время не мог противостоять 

большой армии. В городе не было ни стен, ни укреплений, ни Вооруженных солдат. Бек и эмиры 

покинули город, но народ восстает против монголов, сарбадцы берут оборону города в свои руки. 

Абу Бакр Кулуи (Калави) Наддоф и Мавлоно Хурдаки, старейшина района возглавляют войска 

рбороны. Сарбадцы наносят сокрушительный удар по монголам в Самарканде. Илясходжа 

вынужден был сначала покинуть Самарканд, а затем и весь Мавераннахр. Известие о победе 

сарбадцев над монголами также дошло до Амира Хусейна и Амира Темура. Амир Темур провел 

зиму в Кашкадарте, а Амир Хусейн на Амударье, в 1366 году весной они отправились в 

Самарканд. Они останавливаются и сообщают, что они рады  победой сарбацев над врагом и 

хотят встретиться с ними. Однако, когда начальники сарбадоров прибыли в присутствии эмиров, 

по приказу эмира Хусейна Абу Бакра Кулуи (Калавий) Наддоф и мавлано Хурдак Бухари были 

казнены. А сына Мавланзады Амир Темур спасет, взяв под свою защиту. Таким образом, 

сарбадоры были оставлены без начальника, и в Мавераннахре было установлено правление 

эмира Хусейна, но вскоре отношения между Хусейном и Амиром Темуром обострились и 

переросли в открытый конфликт. Опасаясь растущего влияния эмира Темура, Эмир Хусейн 

возвращается в Балх и начинает укреплять свои крепостные стены и замки. Он также собирает 

большое количество войск из Балха, Кундуза и Бадахшана. Эмир Темур, возглавляющий 

кешскую и Каршинскую провинции, также примет участие в решающей битве против эмира 

Хусейна. Между 1366-70 годами происходит несколько столкновений. 

 

 

 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Tug%CA%BBluq_Temur
https://uz.wikipedia.org/wiki/Tug%CA%BBluq_Temur
https://uz.wikipedia.org/wiki/Amir_Husayn
https://uz.wikipedia.org/wiki/Amir_Husayn
https://uz.wikipedia.org/wiki/Toshkent
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Избрание в качестве "великого эмира"  

Чрезвычайно тяжелая политическая и экономическая ситуация, царившая в Мавераннахре в 60-

х годах 14 века, способствовала объединению страны и созданию сильного государства. Амир 

Тимур лучше понимал такое требование времен, чем Хусейн. Поэтому на начальном этапе своей 

деятельности он сосредоточит все усилия на создании централизованного государства в 

Мавераннахре. При реализации такой цели он опирается на слои духовенства, военных, купцов 

и городских ремесленников. По мере того, как Амир Темур начал объединять страну, он начал 

борьбу с внутренними врагами страны. 1370 г. весной Эмир Темур двинулся против эмира 

Хусейна. Когда армия достигла деревни Бие близ Термеза, Сайид Барака из мекканских 

Шарифов, поддерживая деятельность Амира Темура, вручил ему большой нагрудный знак, 

ударный инструмент и флаг. Несомненно, это событие имело большое политическое 

значение. Потому что он был символом царства. Амир Темур хорошо это понимал. Поэтому, не 

дойдя до Балха, на катлаване Урпуз он проводит совет с эмирами. По желанию и воле многих, 

по законам того времени, сын Суюргата из рода Чингизидов был возведен на трон королевства 

Мавераннахр. До того, как армия Амира Темура дошла до Балха, к ней присоединились новые 

силы. В это время эмир Хусейна оставили большинство своих эмиры. В битве войска эмира 

Хусейна потерпели поражение , после двухдневной осады, 10 апреля 1370 года.г. Балх. Амир 

Хуссейн сдался Тимуру. Эмир Хусейн был взят в плен и казнен. После этой победы дочь 

правителя  Мавераннахра из чингизидов Казан-хана Сараймулк вступает в брак с Амиром 

Темуром. По случаю женитьбы на дочери хана Амир Темур получил титул "курагон", то есть" 

жених хана". 

На состоявшемся 11 апреля 1370 года курултае с участием всех Беков, эмиров Чигатайского 

улуса, губернаторов и Наместников Термеза, а также друзей-оруженосцев Амира Темура и Пири 

Сайид Барака, объявили Суюргатмишхана правителем Мавераннахра ,но несмотря на это, 

практически всю центральную власть возглавлял сам Амир Темур, а власть в областях 

осуществляли сыновья, внуки и близкие родственники. Самарканд был превращен в столицу 

государства Эмира Темура, летом того же года были восстановлены городская стена и крепость, 

построены Дворец и башни. 
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Implemetation of competence-based 

approach in teaching English to non-

specialty students 
 

 

Zhyldyz TAKENOVA1  

 

 

Abstract 

The article will discuss the competency based approach in teaching English. The article will be devoted 

the theoretical background of the research. The author will overview competency based approach in 

teaching.    Moreover, the author will suggest the ways to form and develop students'  linguistic and 

other types of competencies.  Based on her experience and the results of the research, the author will 

proposes the ways to improve students competencies.  

Nowadays, in the age of globalization and intercultural communication, there is a great need in the 

language specialists. It seems to be obvious that knowledge of the languages opens the perspectives and 

broadens the horizons to its learners. Therefore, there is also a great need in a good language training.   

Since Kyrgyzstan has integrated into world educational community, it has adopted changes in 

educational system. First of all, these changes are shifting from knowledge paradigm to competency 

based paradigm.  

As   teachers, we are aware of the competencies, which are to be formed during the teaching. During the 

teaching the learner should acquire a range of competencies, such as linguistic, socio-linguistic and 

communication competencies. Achievement of these aims require from the teacher implementation of 

active learning methods, interactive teaching, because the learner should be able to use his knowledge 

and skills in different real-world situations.    

The article will discuss the experiment of English classes to Chemistry students of Arabaev University. 

The author will discuss the progress of the students during three month English teaching. The ways the 

author proposes to upgrade competencies are role plays, presentation and case studies. During our 

research we come to the conclusion, that the emphasis should be made on non-marking evaluation, 

during students' progress evaluation much emphasis should be made on their progress rather than marks. 

The teacher should motivate students by giving progressive feedback, by meaningful and rather 

challenging but achievable tasks which require efforts, active thinking and participation of the students.       

Keywords: Competency Based Approach, Presentation, Active Teaching Methods 
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Талабаларга Таълим Бериш 

Жараёнида Муаммоли Ўқитиш 

Тизимининг Самарадорлиги 

 
 

БОБОЕВА З.Н.1  

БОБОЕВА Р.Н.2 

 
 

 

Аннотация 

Ҳозирда таълим тизимида ёшларнинг мустақил фикр юритиши, мустақил суръатда  билим 

олишга  интилиши талаб қилинади. Бунинг натижасида билимларни ўзлаштириш жараёни 

ижодий тус олади. Шунингдек, ўқитувчи  талабаларни ўқишга ижодий  муносабатда бўлишга, 

мустақилликка, ишчанликка  одатлантириши лозим. Шу сабабли муаммога асосланган ўқитиш 

технологияси мақсадга мувофиқдир. 

Калит сўзлар: муаммога асосланган ўқитиш, графикли органайзер, педагогик технология 

 

Замонавий педагогиканинг олдида турган асосий вазифалардан бири -  кадрларни тайёрлаш 

жараёнида  фан бўйича машғулотларни   ташкил қилишда  замонавий ўқитиш воситаларини 

қўллаш орқали унинг сифатини ошириш, ўқувчиларнинг билим даражасини, фикрлаш 

қобилиятини янада яхшилашдир. 

Таълим олиш жараёнида билимларни ўзлаштиришда сезги, идрок, тасаввур, таффакур каби 

психик жараёнлар фаол иштирок этади ва амалиётда синаб кўрилади. Талабаларнинг эркин 

фикрлаш қобилиятини ўқув ва амалий машғулотлар ўтказиш йўли билан ўстириш керак. 

Фундаментал фанлар  талабаларда мутахассисликка оид тафаккур ва дунёқарашни 

шакллантиришда катта аҳамиятга эга. Уларнинг вазифаси организмда кечаётган патологик ва 

морфологик жараёнлар, уларнинг қонуниятларини ўзлаштириб, касалликлар патогенезининг 

молекуляр механизмлари, касалликларни олдини олиш ва даволашнинг патогенетик асослари, 

касалликларни ташхис қилиш ва даволаш самарадорлигини назорат қилишга ўргатиш,  

шифокорларда клиник фикрлашни ривожлантириш учун замин яратиб беради.  

                                                           
1 Тошкент тиббиёт академияси Нормал ва патофизиология кафедраси катта ўқитувчиси, б.ф.н. (тел.94-

624-52-04), UZBEKISTAN 

 
2 Тошкент тиббиёт академияси академик лицейи бош ўқитувчиси, б.ф.н. (тел.90-917-15-90, шу номерда 

телеграмм) , UZBEKISTAN 
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 Таълимда ўқитувчи билим бериш билан чекланмайди, у талабаларнинг фикрлаш 

фаолиятига ҳам раҳбарлик қилади, ўқувчиларда ишдаги мустақиллик, ижодкорлик  

қобилиятларини ўстиради ва шу тариқа ўрганилаётган нарсанинг онгли равишда  ўзлаштириб 

олинишга эришилади. Инсоннинг ақлий-интеллектуал имкониятларининг очилиши, у фикр ва 

фаолият бобида  мустақил бўлса мукаммал равишда рўёбга чиқади. Ўқитишда назарий 

билимлар  қанчалик қатъий баён қилинса,  ўқувчи талабанинг фикр юритиши ҳам  шунчалик 

аниқ ва равшан бўлади ва ўқув материалларини онгли ўзлаштириш даражаси ҳам ошади. 

  Муаммога асосланган ўқитиш - таълим беришнинг асосий технологияларидан 

ҳисобланади. Тақдим қилинган муаммо  талабани ўқитиш жараёнига олиб киради. Бунда 

талабалар узоқ муддатли турғун маълумотга эга бўладилар. Бу таълимнинг мақсади  талабаларда 

билиш, ўрганиш, изланиш   кўникмаларини  ривожлантириш. Бу жараёнда талабаларнинг 

фикрлаш доираси кенгаяди, талабалар муаммони  ҳал қилиш мобайнида  дарсликлар, электрон 

ресурслардан фойдаланадилар, бу ўз навбатида  уларнинг мустақил ўқиб ўрганишларининг 

самарадорлигини оширади. 

 Патофизиология фанида дарс ўтиш жараёнида эвристик методнинг қўлланиши ижобий 

натижа кўрсатди. Эвристик метод – муаммони қўйишда  ечимини  излашда, ҳал қилишда бир-

бири билан узвий  боғлиқ савол-жавоб тарзида муаммо ечими топилади. Дарс ўтилишида  ўқув 

материали таркибидаги маълумот асосида муаммоли саволлар тузилади. Талабалар бу 

саволларга мустақил тайёрланиб келган материаллар  асосида жавоб топиш орқали муаммонинг 

ечимини топадилар. Бу жараён бевосита ўқитувчининг назорати  остида кечади. 

Бу методнинг мақсади:Талабаларда ўрганилган мавзу бўйича  билимларнинг турғун 

мустаҳкамланишини таъминлаш; Ўқувчиларда ижодий изланиш орқали фикрлаш қобилиятини 

ошириш ва ижодий фикрловчи шахсни шакллантиради; Клиник фикрлаш кўникмасини ҳосил 

қилиш. Афзалликлари:Талабаларнинг мустақил ўқиб ўрганишларининг самарадорлиги 

ошади;Муаммони  таҳлил қилиш, қарор  қабул қилиш кўникмасини шакллантиради, билимидаги 

бўшлиқни тўлдиради;Талабаларда жавобгарлик ҳиссини анча оширди; Муаммо юзага келганда 

унинг ечимини топишда тезкорликка ўрганади ва маълумот, фикрлар алмашинуви  ўзаро 

мулоқотни ва жамоа билан ишлашни  таъминлайди 

Дарснинг ўтказилиш тартиби: 1. Талабалар 3-4 кишидан иборат гуруҳларга бўлинадилар. 

2.Уларнинг назарий билими баҳолангач, амалий тажрибанинг ўтказилиш воситалари, тартиби  

тушунтирилади. 3. Талабалар ўртасида вазифалар тақсимланади. 4. Муаммо  талабалар ўртасида 

муҳокама қилинади. 5. Муаммонинг ечими ўқитувчига тақдим этилади. 

     Натижаларни муҳокакма қилишда қуйидаги ишлар бажарилди:Гуруҳ аъзолари тажрибада 

кўрган  жараёнларни ўзаро муҳокама қиладилар; патологик жараён ривожланишидаги сабаб 

оқибат занжирини тузадилар; Муаммони ечимини назарий асослашга ҳаракат қиладилар.  Бу 

ишларни амалга оширишда “SWOT”-тахлил жадвали, “Нима учун?” чизмасини  ҳар бир гуруҳ 

алоҳида тўлдирадилар. Сўнгра, бу жадваллар асосида  патологик жараёнларни юзага келиш 

сабабларини, асоратини тушунтириб бериш учун тақдимот тайёрлаб, хар бир гурух алоҳида  ўз 

фикрини баён  қилади. Ўқитувчи  ҳар бир гуруҳча тақдимотидан кейин, уларнинг ёритилмаган 

томонлари, назарий асосланмаган қисмлари ҳақида тушунтириш беради ва бу камчиликлар 

гуруҳча талабалари томонидан бартараф этилади. 
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“Анемия” ва “Лейкоцитоз ва лейкопения” мавзусида амалий машғулот ўтказилганда тажриба 

бажариш жараёнида гурух талабалари гуруҳчаларга тақсимланиб, улар тажриба ўтказиш 

техникаси билан таништирилди.  Тажрибадан кўзланган мақсад тушунтирилди. Талабалар 

тажрибани ўтказиш жараёнида қунт билан ишладилар. Сўнгра, “Нима учун? “ чизмаси ва 

“SWOT”- таҳлил жадвалини  тўлдирдилар. Бу жадвалларни тўлдириш мобайнида кузатиш 

натижаларини қай даражада  тўлиқ ифодалаш энг асосий қоида қилиб олинди. 

Талабалар беморлар қонидан тайёрланган  препаратларни амалий машғулотларнинг лаборатор 

қисмида микроскоп ёрдамида кўриб, таҳлил қилдлар.      Сўнгра, “Нима учун? “ чизмаси ва 

“SWOT”- таҳлил жадвали ва “Венн” диаграммасини  тўлдириб, бу касалликларни юзага 

келтирувчи сабаблар, патогенезини бевосита  назарий  маълумотлар билан мантиқий  асослаб 

бердилар.  Бу касалликларнинг олдини олиш учун қандай чора тадбирлар кўриш ҳақида 

маълумот бердилар . Ҳамкорликда ўзаро ўқиш” ва “Ўйланг- жуфтликда ишланг-фикр алмашинг” 

техникасидан фойдаланган ҳолда  гуруҳда ишни ташкил этиш  айни мақсадга эришишни 

таъминлади. 

Гуруҳча талабалари қон суртмаларини татаҳлил қилиш жараёнида қуйидаги саволларни 

ёритиш  орқали маълумот тайёрладилар: 

 Тасвирдаги препарат  қайси анемияга хос? 

 Бу анемияни юзага келтирувчи сабаблар, шарт шароитлар; 

 Қон шаклли элементларида юзага келадиган патологик ўзгаришлар ва уларнинг 

организмда юзага келадиган патологик жараёнлар ривожланишидаги роли; 

 Бу анемиянинг олдини  олиш чора тадбирлари. 

Гуруҳчалар ёзганларини  таққослаб,  таҳлил қилиб,  умумий маълумотни тақдим этдилар. 

Шу метод орқали ўқув машғулотлари ўтказилганда талабалар мавзуни ўзлаштиришда ижодий 

ёндошганликлари сабаб, уларнинг фаоллиги ошганлиги туфайли  турғун билимга эга 

бўлганликлари намоён бўлди. 

 

Эришилган натижалар 

• Талабалар этиологик факторлар, шарт шароитларнинг касалликлар патогенезидаги роли 

ҳақида турғун маълумотга эга бўлдилар 

• Талабаларда билиш, ўрганиш, изланиш   кўникмаларини,   фикрларни мустақил равишда 

далиллар асосида шарҳлаш кўникмалари мукаммал ривожланди 

• Талабаларнинг фикрлаш доираси кенгайди, муаммони  ҳал қилиш мобайнида  

дарсликлар, электрон ресурслардан фойдаланиб,  мустақил ўқиб ўрганиш самарадорлиги ошди. 

• Талабалар билимларини қатъий мантиқий тизимга солишни ўргандилар 

• Бажарган ишларини келгусидаги касбий фаолиятидаги аҳамиятини англадилар 

• Талаба муаммоли ҳолатда  ўз нуқтаи назарига эга бўлиб таҳлил қилиш кўникмасига эга 

бўлди. 
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Aile İçi İlişkiler ve Aile Kurumunun 

İnternetle Sınavı 
 

 

Saniye VATANDAŞ1 

 

 

Özet 

Aile, birey ve toplum için son derece önemli bir kurumdur. Bireyin kişilik ve kimlik kazandığı yer 

ailedir. Toplumun devamını sağlayan kurum da ailedir. Bu önemli ve işlevsel özellikleri sebebiyle, eğer 

bir toplumdaki aile kurumu kendisinden beklenen temel işlevleri yerine getiremez hale gelmişse, o 

toplumda sorunlu bireylerin ve ciddi toplumsal sorunların açığa çıkması kaçınılmazdır. Aile kurumunun 

söz konusu önemli işlevlerini yerine getirebilmesi, aileyi oluşturan bireylerin ailedeki diğer bireylerle 

ilişkileri üzerinden mümkün olur. Dolayısıyla aile içi ilişkilerin niteliği ve gerçekleşme sıklığı hem 

bireyler ve hem de aile kurumu açısından oldukça önemli ve işlevseldir. Fakat aile kurumu, tüm diğer 

toplumsal kurumlar gibi sabit değil değişkendir. Yeni şartlar aile kurumunun işleyişinde değişikliklere 

yol açmıştır. Bu sebeple aile kurumunun yapısı ve işlevleri farklı sebeplerle sürekli değişmiştir. 

Değişime yol açan faktörlerden en güçlüsü ve en yenisi internettir. İnternet, aile bireylerini birbirinden 

koparıp uzaklaştırabilmektedir. İnternet kolaylıkla aile bireyleri açısından birleştiren değil, ayrıştıran, 

bağlayan değil koparan bir araç olarak işlevi görebilmektedir. Bu makale, aile içi ilişkilerin niteliklerini 

ve aile içi ilişkilerin internet sebebiyle maruz kaldığı değişimi konu edinmektedir. Araştırma, konu ile 

ilgili literatür taranarak, ilgili literatürdeki bilgi ve bulguların derlenmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir 

Anahtar Kelimeler: Aile, Aile ilişkileri, İnternet 

 

 

Abstract 

Family is a crucial institution both for the individual and society. Family is the place where an individual 

builds his or her personality and identity. Family is also the institution which provides for the continuity 

of the society. With regard to these important and functional features, if the family institution in a certain 

society becomes unable to work the basic functions that it is required to perform, then it is inevitable 

that problematic individuals and serious social issues will arise in that society. The fact is that the family 

institution can fulfil these important functions only through the relationship among those individuals 

who constitute a particular family. Thus, the quality and frequency of family relations are very important 

and functional in terms of both the individuals and the family institution. However, the family institution 

is not stable, but changeable, like all other social institutions. New conditions have led to alterations in 
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the functioning of the family institution. Therefore, the structure and functions of the family institution 

have constantly changed because of various reasons. The strongest and newest factor that led to an 

alteration is the internet. Internet may cause a distance among the family members. Internet may easily 

function as dissociation among the family members instead of unifying them, meaning that it may act 

as a tool that breaks them instead of bonding. This article investigates the quality of interfamilial 

relations and how these relations have been subjected to change because of the internet. The study has 

been done through the literature review on the subject after having compiled the information and 

findings in the related literature.  

Keywords: Family, Interfamilial Relations, Internet  

 

1. Giriş 

Aile, yerine getirdiği işlevleriyle toplumun yapıtaşıdır. Aile, toplumsallık mekanizmasının işlemesine 

katkı sağlayan, toplumun sürekliliğine imkân oluşturan, bireylerin kişilik ve kimliklerinin oluşumunda 

başka bir unsur veya yapı tarafından yeri doldurulamaz işleve sahip olan önemli bir kurumdur. 

Bireylerin toplumsallaşıp topluma uygun bireyler haline gelmelerinde ve toplumun sürekliliğini 

sağlamada öncelikli ve en önemli toplumsal kurum ailedir. Toplumsal bir varlık olan insanın ilk 

toplumsal birimini aile oluşturur. Birey aileye doğar ve aile de insanlaşır (bekoming man) (Berger ve 

Luckmann, 2008); bir başka ifadeyle toplumuna göre bir insan haline gelir. Aile-toplum-birey son 

derece güçlü bağlarla birbirine bağlıdır. Bu bağ herhangi bir yerden koparıldığı zaman, etkileşim 

sisteminin gereğine uygun olarak, kopmanın olumsuz etkileri her üç unsurda da açığa çıkar. Dolayısıyla, 

yerine getirdiği önemli işlevleri sebebiyle, aile kurumunda açığa çıkabilecek olumsuz durumlar en 

kestirme yoldan bireylere ve toplumsal yapıya yansır. Eğer bir toplumdaki aile kurumu ise kendisinden 

beklenen temel işlevleri yerine getiremez hale gelmişse, o toplumda sorunlu bireylerin ve ciddi 

toplumsal sorunların açığa çıkması kaçınılmazdır. Aile kurumunun işlevlerini yerine getirebilmesi, 

aileyi oluşturan bireylerin ailedeki diğer bireylerle ilişkileri üzerinden mümkün olur. Dolayısıyla aile içi 

ilişkiler hem bireyler ve hem de aile kurumu açısından oldukça önemli ve işlevseldir.  

Hemen herkesin bildiği ve konu açıldığında kolaylıkla ifade edildiği üzere aile kurumu, tarihsel süreçte 

hem yapısal hem de işlevsel açılardan oldukça önemli düzeyde değişikliklere maruz kalmıştır. En 

önemli değişikliklerden birisi ailenin büyüklüğünde gerçekleşen farklılaşmayla ilgilidir. İnsanlık 

tarihinde çok uzun zamanlar egemen olan aile yapısı geniş/geleneksel/büyük olarak nitelenen aile 

yapısıdır. Bu yapı modern zamanlarda ve özellikle de Sanayi Devrimi sonrasında küçülerek 

küçük/çekirdek aileye dönüşmüştür. Değişim burada da kalmamış, çok farklı faktörlerin etkisiyle 

değişim devam etmiş ve aile yapısı bir oranda da olsa çocuksuz aileye dönüşmüştür. Üstelik bu değişim 

hız kesmeksizin devam etmektedir. İfade edildiği üzere sanayileşme geleneksel geniş/geleneksel/büyük 

ailenin değişim sürecinde belirleyici olan en önemli faktörlerden birisidir. Bu sebepledir ki, çekirdek 

aile, örneğin sosyolog Talcott Parsons (1902-1979) tarafından sanayi toplumunun doğal sonucu/ürünü 

kabul edilmiştir. Fakat sanayileşme ailedeki yapısal değişimin niteliğini ve yönünü belirleyen tek faktör 

değildir. Sanayileşmeyle irtibatlı olan kırsaldan kente göç ve bu göçün bir sonucu olan hızlı kentleşme 

ailenin yapısındaki değişimi devam ettiren önemli bir diğer faktördür. Böyle olunca 19. yüzyıl ve 

sonrasında, özellikle son 50 yıla kadar ki zaman diliminde sanayileşme ve kentleşmeyi, aile kurumunu 

yapısal ve işlevsel açıdan önemli derecede değişime uğratan faktörler olarak tespit etmek gerekiyor.  
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Çekirdek aile yapısının ve bu yapının tipik işlevinin dikkat çeken en önemli ‘olumsuzluğu’, çocukların 

toplumsallaşmaları için gerekli ortam ve imkânı yeterli düzeyde sağlayamaması olarak açığa 

çıkmaktadır. Toplumsallaşma için gerekli ortamı sağlayamadığından dolayı, başka kurumların desteğine 

ihtiyaç hissetmiştir. Eğitim kurumu, çekirdek aile kurumunun destek aldığı kurumlardan birisidir. 

Eğitim kurumunun, aile kurumunun temel işlevlerinden bazılarını üstlenmesiyle bireyler bilgilenme, 

hayata hazırlanma, hayatın işleyişine ve kişilik gelişimlerine ait temel sorularının cevabını bulma, 

mesleğe hazırlanma gibi temel ihtiyaçlarını eğitim kurumları üzerinden karşılamaya başlamışlardır. Bu 

durum, insanlık tarihi ve bu süreçte egemen olan aile kurumu açısından oldukça yeni bir durum olarak 

anlam kazanmaktadır. Ve bu durum birçok toplum açısından 20. yüzyılın hikâyesidir. Öte yanda bireyler 

dostluk, eğlence, arkadaşlık gibi ihtiyaçlarını ise serbest zaman kurumu üzerinden karşılaşma yoluna 

gitmişlerdir. Modern zamanların bir oluşumu olan serbest zaman kurumu, modern tüketim kültürünün 

önemli faaliyet alanlarından birisi olarak doğmuş ve gelişmiştir. Serbest zamanı değerlendirmeyi 

sağlayacak eğlence sektörlerinin sunduğu imkânlar bireylerin ailede karşılaya geldikleri bazı 

ihtiyaçlarının karşılanmasının yeni tarzını temsil etmiştir. Bireyler, ekonomik yardımlaşma gibi önemli 

ihtiyaçlarını ise insanlık tarihinin uzun bir döneminde yaptıkları gibi aile kurumunun imkân ve 

şartlarında değil, hizmet sektörünün farklı unsurları aracılığıyla karşılamak durumunda kalmışlardır. 

Finans kurumları, bankalar bu alanda önemli işlevler üstlenmişlerdir. Hâlbuki tüm bunların büyük 

çoğunluğu büyük aile yapılarında, o aile yapısının tesis ettiği aile ortamında ve ailenin üyeleri arasında 

sağlanırdı. Fakat geleneksel/büyük ailenin yatay açıdan son derece büyük olan kuşatıcılığı, bireylere 

farklı açılardan sağladığı doğrudan destekler çekirdek ailede gerçekleşmemiştir. Bu sebeple olacak ki 

çoğu kimsenin, aile yapısının ‘kötüye’ doğru gittiği konusunda ortak görüşe sahip olduklarını günlük 

yaşam içinde tanık olunanlardan hareketle biliyoruz. Elbette ki bu kanaatte, boşanmalardaki artışın, 

geleneksel değerlerin zayıflamasının doğrudan olmak üzere aile bireylerinin tutum ve davranışları 

üzerindeki olumsuz etkilerinin de payı vardır ve hatta oldukça büyüktür.  

Ancak tüm bunların yanı sıra aile kurumu bağlamında gündeme gelen, aileyi hem yapısal ve hem de 

işlevsel olarak radikal sayılabilecek düzeyde değişime uğratan ve bu etkisi halâ devam eden son ve 

dolayısıyla yeni olan faktör internettir. İnternetin bir eğlence aracına dönüşmesi, serbest zaman 

faaliyetlerinde bir arada olma eğilimi taşıyan aile fertlerini birbirinden uzaklaştırabilmiştir. Aynı çatının 

altında yaşayan bireyler, bulundukları fiziksel ortam itibarıyla bir arada, ama tercih, eğlence ve iletişim 

açısından birbirlerinden çok farklı yerlerinde yaşar hale gelmişlerdir. Sosyal medya ise internet 

faktörünün en önemli unsurlarından birisidir. Sosyal medya, tanışmanın aracı olduğu kadar 

ayrılmanın/boşanmanın da en önemli araçlarından birisi olma işlevini yerine getirir durumdadır.  

 

2. Aile İçi İletişim  

Aile içi iletişim, aile üyelerinin birbirleriyle sözlü veya sözsüz bir şekilde gerçekleşen bilgi ve duygu 

alışverişini ifade etmektedir. Bu iletişimin taraflarını ise anne-baba ve çocuk(lar) oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla bu iletişim, karı-koca, anne-çocuk, baba-çocuk ve kardeşler arasında olmak üzere farklı 

kombinezonlarda açığa çıkabilmektedir. Artık çok fazla görülmemekle birlikte eğer büyük anne-baba 

ailenin fiili üyesi ise, söz konusu kombinezona büyük anne ve baba da eklenerek ilişkinin kapsamı daha 

da büyümektedir. Ayrıca tüm bunlar bağlamında aile içi iletişim, aynı zamanda bir kuşaklar arası iletişim 

özelliğine de sahiptir. Aile içi iletişim, kendiliğinden, kuralsız, tamamen bireylerin istek ve arzularına 
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göre şekillenen ilişkiler değildir. Aile içi ilişkilerin şekillenmesini sağlayan ilke ve kurallar olduğu gibi, 

ilişki sürecini şekillendiren ilke ve kurallar ve ilişkileri yönlendiren amaçlar da vardır.  

2.1. Aile İçi İletişimin İlkeleri 

Aile içi iletişim, esasında kişilerarası iletişimin küçük bir farkla aile içinde gerçekleşen türünü ifade 

etmektedir. Söz konusu küçük fark, kişinin kendi iç dünyasıyla iletişimi ile ilgilidir. Kişilerarası iletişim, 

kişinin kendi iç dünyasıyla iletişimini kapsamamasına karşılık, aile içi iletişim kişinin kendi iç 

dünyasıyla iletişimini de kapsamaktadır. Aile içi iletişim sürecinin şekillenmesini sağlayan unsurları, 

bireyin aile içindeki rolleri, benliği, bizzat kendisiyle ve başkalarıyla kurduğu ilişkileri, bu ilişkiler 

bağlamında gerçekleşen tutum ve davranışları, ailedeki bireylerin birbirlerine ve kendilerine yönelik 

sorumlulukları gibi unsurlar olarak sıralamak mümkündür. Tüm bunların sağlıklı bir şekilde 

gerçekleşmesi için, süreçte bulunması beklenen bazı temel ilkeler ve özellikler vardır. Bu ilke ve 

özellikler şu şekilde sıralanabilir:  

Kendini Tanıma: Bireyin kendini tanıması, hangi durumlarda nasıl bir tepki vereceğini bilmesi ile 

ilgilidir. Bireyin kendi kişilik özelliklerini bilmesi ve iletişim sürecinde bunu dikkate alarak iletişimini 

gerçekleştirmesi sağlıklı bir iletişimin temel şartlarındandır.  

Aile Bireylerini Tanıma: Bireylerin birbirlerini tanımaları, birbirleri hakkında yüzeysel bazı bilgilere 

sahip olmaları anlamına gelmez. Gerçek tanıma, duygu ve düşünceleri paylaşmayı da kapsar. Sağlıklı 

niteliğine sahip bir aile içi iletişimde, aile bireyleri birbirlerinin duygu ve düşüncelerini bilerek ve bu 

bilginin oluşturduğu bilinçle hareket ederler.  

Etkili Dinleme: Dinleme ve anlama, aile içi ilişkilerdeki tüm özelliklerin temelini teşkil eder. Etkili 

gerçekleşen bir dinleme, ‘katılma’, ‘takip etme’ ve ‘yansıtma’ yeteneklerinin gerektirdiği tarzda 

işlenmesi gerekir (Güven, 2013: 20). Aile içi ilişkilerde bireylerin birbirlerini dinlemeleri her zaman 

‘aktif dinleme’ olarak da isimlendirilen bir tarzda; yani bilinçli bir tarzda geçekleştirilmeli ve süreç 

muhakkak geri bildirimlerle desteklenmelidir. Aktif dinleme, iletişim sürecine katılım gerektiren bir 

durum olduğu için, gerçekleştirilen iletinin manasını tam ve doğru olarak anlayabilmek için soru 

sormak, geribildirimde bulunmak gibi denetimleri yapmayı gerekli kılar. Aktif dinlemede dinleyen taraf, 

konuşanın söylediklerini açarak konuşana geri iletir ve konuşan bu durumdan hareketle dinleyenin ne 

anladığını, söylediklerinin doğru ve tam olarak anlaşılıp-anlaşılmadığını bilme imkânı elde eder. 

Gerçekleşen geribildirim işlemi, dile getirilen/iletişim sürecinin iletisini teşkil eden şeyi anlayabilmek 

için taraflar arasında gerçekleşen iletişim sürecinin en önemli unsurudur (Doğan, 2013: 256). 

Empati Kurma: Sağlıklı aile içi iletişimin gereklerinden olan aile bireylerinin duygu ve düşüncelerini 

bilme ve bu bilginin gerektirdiği bilince göre hareket etme, empati kurmayı zorunlu kılar. Empati 

kurmak, bireyin kendi benliğini kaybetmeksizin, karşısındaki bireyin bakışına sahip olarak, onun duygu 

ve düşüncelerini, yaşadıklarını anlamaya çalışmasıdır. Empatinin üç aşaması vardır: Bireyin kendisini 

karşıdakinin yerine koyması, olay ve durumları onun penceresinden değerlendirmesi birinci aşmayı 

oluşturur. Bu aşama hiçbir zaman yüzeysel bir faaliyet değil, tamamen fenomenolojik bir faaliyettir. Bir 

insanı gereken şekil ve mahiyette anlamak için onun ontolojik alanına girmek, onun olgu ve olayları 

algılama alanında bulunmak ile mümkündür. Empatinin ikinci aşamasını, empati kurulan kişinin hem 
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düşüncelerini hem de duygularını anlamaya çalışmak oluşturur. Üçüncü aşamayı ise bu duygu ve 

düşünceleri empati kurulan kişiye aktarmak oluşturur (Güven, 2013: 23). 

Ben Dili Kullanma: İletişimin ‘ben dili’ ile gerçekleştirilmesi, iletişim kurulan kişiyi doğru tanımaya 

önemli düzeyde katkı sağlar. Çünkü iletişim sıcak ve samimi bir temelde şekillenir. Ben dili, kaynak 

tarafından beğenilmeyen, doğru karşılanmayan, hoş bulunmayan ve bunlar sebebiyle reddedilen; kabul 

görmeyen davranışların kaynak tarafından tanımlanmasını, bu davranışların kendisini nesnel açıdan 

nasıl etkilediğini ve ne tür duygular yaşattığını açıklayan, dürüst ve sorumlu bir dil kullanımını ifade 

etmektedir. 

Biz Bilinci Oluşturma: Birincil bir sosyal grup olan ve bu özelliği sebebiyle ilişkilerinde birincil nitelikte 

olması beklenen aile içi iletişim, aile bireylerinin ‘biz’ bilincine ve duygusuna sahip olmalarıyla 

mümkün hale gelir. Biz bilinci, iletişim çatışmalarını önleyen en önemli özelliklerden birisidir. Sağlıklı 

bir ailenin veya bir başka ifadeyle aileyi sağlıklı kılan özelliklerin varlığından bahsedebilmenin temel 

ölçütlerinden biri, aile bireylerinin tamamının biz bilincine sahip olmalarından geçer. Biz bilincinin 

olduğu ailelerde bireyler güçlü bir ben bilincine sahip oldukları gibi, aynı zamanda oldukça güçlü bir 

biz bilincine de sahiptirler. Ben bilinci, bireyin, kendisini başlı başına bir birey olarak algılamasını ve 

özne olmasını sağlarken; biz bilinci ise kendisi ile ailesini özdeşleştirmesini gerektirir. Ben-biz 

ilişkisinin dengelenmesi iletişimin sağlıklı olmasının temel şartıdır. Ben bilinci bağımsızlığı, biz bilinci 

ait olma durumunu gerektirir. Bağımsız olmanın ve ait olmanın dengelenmesi hem anne-baba ile çocuk 

arasında gerçekleşen ilişkinin, hem de karı-koca veya kardeşler arası ilişkinin sağlıklı olması için 

oldukça önemlidir (Güven, 2013: 26). Aile bireyleri biz bilincine sahiplerse ve gerek ilişkilerinde 

gerekse iletişimlerinde biz bilincinin gereklerine göre tutum ve tavır sergiliyorlarsa, o aile yapısı sağlıklı 

bir aile yapısıdır. Buna karşılık sen-ben anlayışı üzerine kurulmuş ilişki ve iletişimler aile yapısında 

problemlere yol açar. Bu şekilde oluşan sağlıksız aile yapılarının yaygınlığı, genel toplumsal yapının da 

sağlıksız hale gelmesine neden olur (Cüceloğlu, 2014: 115). 

Aile içi iletişimin ilke ve özellikleri açısından genel manada ifade etmek gerekirse; tüm bu ilke ve 

özellikler bireylere psikolojik açıdan doyumu sağlayan bir aile ortamının oluşmasını sağlar. Bu ortam 

ise, sağlıklı işleyen ve huzurlu ortama sahip olan aile yapısı ile mümkündür. Bu aşamada şunu da ifade 

etmek gerekir ki; konu bağlamda birçok tanımlama yapılmıştır, ‘fonksiyonel aile’ ve ‘fonksiyonel 

olmayan aile’ nitelemeleri ise bunun örneklerinden birisidir. Eğer bir ailedeki bireyler, aile üyesi olarak 

kendilerinden beklenen ilişkileri ve iletişimi gerçekleştiriyorlarsa, bu özellikteki bireylerin oluşturduğu 

aileler ‘fonksiyonel aile’ olarak isimlendirilmektedir. Çünkü aile yapısının işlevini yerine getirip-

getirmemesi aile bireyleri arasında iletişim bulunup-bulunmamasıyla doğrudan ilişkilidir. Aile bireyleri 

arasında iletişim yoksa veya yetersiz ise, bu durumda o aile yapısı kendisinden beklenen işlevleri yerine 

getiremiyor demektir. Kendisinden beklenen işlevleri yerine getiremeyen aileler ise ‘fonksiyonel 

olmayan aile’ olarak isimlendirilmektedir. Fonksiyonel ailelerde aile üyeleri arasında samimiyet, 

dayanışma vardır. Bir arada olmaktan ve birbirleriyle vakit geçirmekten hoşlanırlar. Birbirlerini anlar 

ve birbirleri için içten gelerek fedakârlıkta bulunurlar. Fonksiyonel olmayan ailelerde ise aile üyelerinin 

kişisel egoları ilişkilerin ve iletişimin şeklini ve niteliğini belirler. Bu tip ailelerde bireylerarası ilişkiler 

ve iletişim resmi/soğuk tarzda ve bencil bir nitelikte gerçekleşir. Duygularda ve davranışlarda belirgin 

bir sahtelik vardır. Kişisel çıkarlar her şeyin üstündedir. Tüm bunlardan dolayı, fonksiyonel aileler 

‘sağlıklı aile’, fonksiyonel olmayan ailelere ise ‘sağlıksız aile’ olarak değerlendirilebilmektedir 

(Alacahan, 2010: 291). 
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Konuyu detaylı bir şekilde araştıran Miller-Day, aile içi iletişimini farklı iletişim seviyelerine ayırmış 

ve incelemiştir. Miller-Day’e göre dört tip ‘aile iletişim seviyesi’nden bahsetmek mümkündür. Söz 

konusu iletişim seviyelerini ise aile bireylerinin tutum ve davranışları belirlemektedir. Bu sebeple 

Miller-Day’in aile iletişim seviyeleri bireyler ekseninde isimlendirilmiştir. Söz konusu aile iletişim 

seviyelerini belirleyen aile bireylerinin temel özellikleri şunlardır: ‘ayrılmamış aile üyeleri’, ‘bağlı aile 

üyeleri’, ‘bağlantılı aile fertleri’ ve ‘kapsayıcı iletişim ağı sunan aile üyeleri’dir. ‘Ayrılmamış aile 

üyeleri’ oldukça güçlü aidiyet duygusuna sahiptirler. Bu duygu iletişimlerinde ve ilişkilerinde güçlü ve 

açık şekilde gözlenebilir. Bu ailelerde bireylerin bağımsızlığı ve birbirlerine bağlantılı olmalarının 

gereği olarak açığa çıkan sadakat bağı ve duygusu arasında birbirini dışlamayan bir uyum vardır. ‘Bağlı 

aile üyeleri’ bir yandan duygusal bağımsızlık yaşarlarken, bir yandan da katılım ve aidiyet duygusunu 

paylaşırlar. ‘Bağlantılı aile fertleri’, hem duygusal yakınlığın hem de sadakatin birlikteliğinde şekillenen 

bir aile kimliğine sahiptirler. Bu ailelerde bireyler arasında saygı vardır; birbirlerinin bireyselliğine saygı 

gösterirler. ‘Kapsayıcı iletişim ağı sunan aile üyeleri’ ise birbirlerine karşı yakınlık hislerini güçlü 

şekilde paylaşmakla birlikte, birbirlerine yönelik saygı ve hoşgörü düzeyi düşük bireylerden teşekkül 

eder (Miller-Day, 2017). 

2.2. Aile İçi İletişim ve Yaşam Doyumu 

Doyum, genel olarak, ihtiyaç, beklenti, istek ve dileklerin karşılanması anlamına gelmektedir. Özel 

olarak da bireyin, iletişim ve ilişkiden duyduğu tatmin ve mutluluğu ifade etmektedir. Tatmin ve 

mutluluk ise istek ve ihtiyacın karşılanmasıyla ilgili bir durumun sonucudur. Doyum, içsel bir duygu 

değerlendirmesini ifade etmektedir. Arzulanan bir sonuca verilen olumlu duygusal tepkimeler ile 

ilgilidir (Schneider 1975: 461).  

Aile içi iletişimi açıklayan birçok yaklaşım vardır. Bunlardan birisi ve çok yaygın kabul görmüş olanı 

‘aile içi iletişim doyumu’ yaklaşımıdır. İletişime nitelik kazandıran ‘doyum’ istenen/arzulanan şeye 

ulaşmanın neden olduğu memnuniyet duygusunu ifade etmektedir. Aile içi iletişim doyumu ise aile 

yapısı içerisinde, aile bireylerinin birbirleri üzerinden elde etmeyi arzuladıkları birtakım beklentilerin 

karşılanmasıyla ilgilidir (Punyanunt ve Narisa, 2008). Aile içi iletişim doyumunun doğru ve eksiksiz bir 

şekilde anlaşılması için aile içi ilişkilerdeki ‘karşılıklılık ilkesi’ni ve bu ilkenin oluşturduğu ‘tatmin 

düzeyi’ni dikkate almak gerekmektedir. Karşılıklılık ilkesi, maddi unsurlar, ailedeki statü, sahip olunan 

manevi değerler, cinsellik, ev işleri gibi faktörlerle ilgilidir. Bunlar aile bireylerinin ilişkilerini ve 

iletişimlerini oluşturan ve şekillendiren faktörlerdir. Bireyler bu faktörler ekseninde şekillenen ilişki ve 

iletişimlerinde doyuma ulaşmak isterler. Doyuma ulaşınca da memnuniyet hissi oluşur. Bunun 

gerçekleşmesi ise ‘karşılıklılık’ durumunun devrede olmasını gerektirmektedir. Çünkü doyumu 

sağlayacak olan şeyin gerçekleşmesi, karşılıklı olarak aynı hedefe yönelmekle mümkün olacaktır. 

Nesnel veya duygusal ödül ise doyuma ulaşmayı kolaylaştırma ve pekiştirme işlevini yerine getirir.  

Aile içi iletişimi şekillendiren önemli özelliklerden bir diğeri de ‘aile yaşam doyumu’dur. İlk kez 

Neugarten ve arkadaşları tarafından dile getirilen yaşam doyumu, bireyin geleceğe yönelik beklentileri 

ile mevcut şartlarda var olan durumunu karşılaştırması ile oluşan bir duyguyu ifade etmektedir. Birey 

bu karşılaştırma ile, hedeflediği aşamaya hangi düzeyde ulaştığını bilişsel olarak değerlendirme imkânı 

elde eder (Neugarten, Havighurst ve Tobin, 1961). Yaşam doyumu, bir kişinin beklentileriyle 

(istedikleri), elinde olanların (sahip oldukları) karşılaştırılmasıyla oluşur (Şahin, 2008). Bir başka 

ifadeyle bireyin kendi belirlediği kriterlere göre sürdürmekte olduğu yaşamın niteliğini sorgulayıp, 
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değerlendirmesidir (Shin ve Jhonson, 1978). Yaşam doyumu bireyin hayattan beklentileri ile ilgilidir. 

Bireyin beklentilerinin karşılanma düzeyi, istek ve arzularına ulaşıp-ulaşmama durumu, bireyin yaşam 

doyum düzeyini oluşturmaktadır.  

Yaşam doyumu, ilgili literatürde çok tartışmalı bir durumdur. Kapsamı ve niteliği konusunda önemli 

farklı anlayış ve yaklaşımlar vardır. Fakat buna rağmen yaygın bir şekilde ‘mutlulukla’ ile ilgili bir 

durum olduğu kabul edilmektedir. ‘Nasıl mutlu olabilir ve bu mutluluğu nasıl artırabilirim’ sorusuna 

cevap arayan ‘yaşam doyumu’; günlük yaşamda, iş yaşamında, yolculuk halinde, öğrencilik durumunda, 

aile yaşamında vb. açığa çıkabilmektedir. Yaşam doyumu esasen tüm insanlığı kapsasa da her birey için 

farklı beklentilerden teşekkül etmektedir (Doğan, 2015). Yaşam doyumunu net bir şekilde tanımlamak 

zor olsa da kişinin bütünüyle hayatının kalitesini pozitif olarak değerlendirme derecesini ve kendi 

şekillendirdiği yaşamından ne kadar çok hoşlandığını ifade eden bir kavram olarak açıklamak 

mümkündür (Aşan ve Erenler, 2008). 

Yaşam doyumu, bireyin sürdürmekte olduğu yaşamını bilişsel değerlendirmesi ile ilgilidir. Yaşam 

doyumu, bireyin belirlediği hedeflere ulaşma derecesini ifade etmektedir. Kişisel hedeflere ulaşma 

düzeyinin artması, doğru orantılı bir şekilde yaşam doyumunu da arttırmaktadır. Bu yönüyle öznel iyi 

oluşun, mutluluğun, bilimsel açıdan önemli bir bileşeni olarak anlam kazanmaktadır. Yaşam doyumu, 

psikologlar tarafından ‘iyi olma hali’ olarak nitelenen şeydir. Sosyal ilişkiler kurma, aile ve arkadaş 

desteği, günlük faaliyet ve işlerde aktif rol alma, sağlık durumu, ekonomik statü, bireysel ihtiyaçları ve 

beklentileri kapsayan bir durum olan yaşam doyumu temelde subjektif bir anlama sahip olsa da objektif 

olarak ölçülebilmektedir. Bu açıdan yaşam doyumu, yaşam kalitesinin genel açıdan kabul görmüş hali 

olarak değil, bireyin tercih ettiği kriterler açısından değerlendirilmektedir. Yaşam doyumunun ortaya 

çıkmasında kişilik yapısı önemli bir belirleyici faktör olduğu için yaşam doyumu ölçümlerinde kişiliğin 

rolünü dikkate almak gerekmektedir (Köksal, 2015). 

Yaşam doyumu, algılanma düzeyi bakımından bireyden bireye farklılık gösterdiği için, kavramın 

sınırlarını açık ve net bir şekilde belirleyebilmek pek mümkün olamamaktadır. Fakat konu bağlamında 

yapılan çalışmalar ve sistematik gözlemler sonucunda elde edilen bulgulara göre, yaşam doyumunu 

etkileyen faktörleri şu şekilde sıralamak mümkün olabilmektedir (Özgen, 2012): Hayatı anlamlı bulmak, 

gerçekleştirilen sosyal ilişkiler, kendi benliğini anlayabilme yeteneği, günlük yaşamda mutlu olmak, 

yakın/samimi arkadaşlara sahip olmak, ekonomik güvenlik, eğlenceli etkinliklere katılmak, başkalarına 

yardımcı olmak/yardım etmek, bilgiyle irtibatı kesmeyip düzenli olarak öğreniyor olmak, aile ve akraba 

çevresiyle ilişkiler, bir işte çalışıyor olmak, karı-koca ilişkilerinde yakınlık, amaçlara ulaşma konusunda 

uyum, pozitif bireysel kimlik, fiziksel olarak bireyin kendisini iyi hissetmesi, sağlık ve kişisel güven, 

bir çocuğa sahip olmak ve onu büyütmek, devletin ve halkın yerel ve ulusal etkinliklerine katılmak, 

toplumsallaşma, kendini tanıyabilme. Bu özelliklerin yaşam doyumunu sağlayıp sağlamamasında veya 

yaşam doyumuna katkısında bireyin demografik özellikleri de önemlidir. Dolayısıyla yaşam doyumunu 

tespit ederken ve incelerken bireylerin demografik özellikleri göz önünde bulundurulmak zorundadır.  

 Yaşam doyumu ile ilgili farklı kuramlar vardır. Söz konusu kuramların en bilinenleri şunlardır:  

Amaç Kuramı: Bu kurama göre, mutluluk, amaç ya da ihtiyaç gibi durumlara ulaşıldığında elde edilen 

bir şeydir. Burada en önemli tartışma konusu, mutluluğun istekleri doyurma sonucunda mı yoksa 
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bastırılmasıyla mı elde edildiği ile ilgilidir. Konu çözüme kavuşturulamamış; halâ ilgilileri tarafından 

yoğun bir şekilde tartışılmaya devam etmektedir.  

Bağ Kuramı: Bilişsel psikologlar tarafından ifade edilmiş bir kuramdır. Buna göre doyumu sağlayan 

mutluluk, bireyin belleğinde var olan ağ ile ilgilidir. Yani, birey mevcut duygu durumu ile geçmişi 

arasında, anılarıyla şimdiki durumu arasında irtibat kurar ve bunu yorumlar. Böylelikle ya mutlu olur 

ya da mutsuz. Bellek ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar, mutlu bireylerin birbirlerine olumlu ilişkilerle 

irtibatlı ve zengin bir ağa sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, mutsuz kişiler olumsuz 

ilişkilerle birbirine bağlı olduğu gibi, sınırlı ve yalıtılmış ağlara sahiptirler. 

Etkinlik Kuramı: En bildik temsilcisini Aristoteles’in oluşturduğu etkinlik kuramına göre mutluluk, 

bireyin bizzat kendi etkinlikleriyle ilgilidir. Bireyin erdemli etkinlikleri mutluluğa yol açar. Bu 

etkinlikler, modern anlayış açısından sosyal ilişkiler, hobiler ve egzersizler gibi faaliyetler olarak ifade 

edilebilir. Kurama göre, bireyin önemli bulunan etkinliklere yoğunlaşması, mutluluğu kendiliğinden 

getirecektir. İyi nitelikte sosyal ilişkilere sahip, kendine önem veren, egzersiz yapan kişilerin yaşam 

doyumlarının daha yüksek olması bu duruma örnek olarak verilebilir. 

Tavandan Tabana ve Tabandan Tavana Kuramları: Modern psikolojide oldukça bildik olan bu kurama 

göre, birey hâlihazırdaki hayatına bakarken, geçmişteki mutlu ve mutsuz zamanlarının 

değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirme sonucunda mutlu anlar birleşerek, mutlu yaşamı oluşturur. 

Bu durum iki farklı kuramla ifade edilmiştir. Bunlardan ‘Tavandan tabana kuramı’, belirleyici olarak 

kişiliğin daha etkili olduğunu dile getirmektedir. ‘Tabandan tavana kuramı’ ise, maddi zorluklar gibi 

nesnel yaşam şartlarının daha belirleyici olduğunu savunmaktadır. 

3. İnternet ve Aile 

Aile kurumu, radyo ve televizyonunun temsilciliğini ve hatta liderliğini yaptığı geleneksel medya 

teknolojilerinin egemen olduğu zamanlarda yapısal ve işlevsel açıdan önemli sayılabilecek bir etkiye 

maruz kaldı. Mevcut bireysel ve toplumsal değerleri, ilişkileri ve iletişim tarzlarını radikal şekilde 

değiştiren ve yeni değerler, ilişkiler ve iletişim tarzı tesis etme işlevini güçlü şekilde yerine getiren 

geleneksel medya araçlarından özellikle televizyonun aile kurumu üzerindeki etkisi çok daha şiddetli 

oldu. Tüm aile bireylerinin saatlerce karşısında oturdukları ve pürdikkat izledikleri siyah ekran, başta 

aile değerleri olmak üzere aile bireylerinin kendi aralarındaki iletişim ve etkileşimlerini temelden 

değiştirdiği gibi, yeni anlayış ve yaşayış tarzlarını da kolaylıkla inşa etti. Bunda icat edilmesi ve hemen 

arkasından yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasından kısa süre sonra, serbest zaman kurumunun 

en önemli unsurlarından birisi haline gelmesinin rolü çok büyüktür. Aile kurumu, modern zamanların 

gerektirdiği yeni değer ve anlayışlarla şekillenen yaşam tarzlarının, oldukça yoğun gerçekleşen 

kentleşme ve kentlileşme süreçlerinin değiştirici ve dönüştürücü etkilerini içselleştiremeden, geleneksel 

medyanın ve bilhassa televizyonun radikal düzeyde dönüştürücü etkilerine maruz kaldı. Bu sebeple 

televizyon, aile kurumu açısından, uzun bir zaman tartışmaların en önemli malzemesi olduğu gibi, 

geleneksel aile yapısından ve işleyişinden yana olanların en çok eleştirdikleri bir iletişim aracı da oldu.  

Aile kurumunun yapısal özellikleri ve işleyişi üzerinde kapsamlı ve derinlikli değişiklikte bulunma 

konusunda liderliğini uzun süre devam ettiren televizyonun diğer medya araçlarına göre açık ara etki 

gücü internetin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasına kadar devam etti. İnternet ve internet 
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kapsamında yer alan teknolojiler ortaya çıktığı andan itibaren gerek bireyler gerekse toplumlar 

üzerindeki etkisi televizyonun etkilerini geride bırakacak kadar güçlü oldu. Bireysel ve toplumsal açıdan 

alışılagelen tüm anlayış ve yaşayış biçimlerini oldukça hızlı ve kapsamlı bir şekilde değiştirip 

dönüştürmeye başladı. Bu değişim ve dönüşümler geleneksel yapı ve işleyişler açısından birçok kişiye 

göre tahrip edici ve hatta yok edici nitelikte gerçekleşti ve bu durum halâ olanca hızıyla ve şiddetiyle 

devam ediyor. Elbette ki internetin birçok olumlu etkilerinden ve oluşturduğu yeniliklerden de 

bahsetmek mümkündür. Zaten olumlu yönleri olmasa bu veya bir başka teknoloji kolay ve yaygın kabul 

görmez, itibar kazanmaz. İnternetin olumlu etkileri bireysel ve toplumsal hayata önemli kolaylıkla 

sağladı. Birçok iş veya işlem kolaylıkla yapılır hale geldi. Söz konusu özellikler arasında toplumları ve 

yönetimleri demokratikleşmesi, e-ticareti oluşturması ve geliştirmesi, bilgiye ulaşımı kolaylaştırması, 

uzun mesafeler arasındaki iletişimi kolaylaştırması ve ucuzlatması, bürokratik işlemleri azaltması ve 

kolaylaştırması, kurumları ve bireyleri yenileştirmesi ve geliştirmesi gibi özellikler ilk akla gelenler 

arasındadır. Ancak ne var ki aynı zamanda birçok bakımdan olumsuz etkilere yol açtığı da bilinmektedir. 

İnternet, suç ve suçlu olgularına yeni boyutlar kazandırmış, özel ve kamusal alan arasındaki farkı tahrip 

edip mahremiyeti yok etme aşamasına getirmiş, bireyler açısından olumsuz etkileri son derece yüksek 

ve güçlü yeni tür bir bağımlılık unsuru olarak anlam ve işlev kazanmaya başlamış, aile bireylerinin 

ilişkilerinde ciddi tahribatlara yol açmış… bir teknoloji olarak da anlam kazanmaktadır. Burada genel 

olarak aile kurumu ve özellikle de aile içi ilişkiler üzerindeki etkilerini incelenecektir. 

3.1. Sağlıklı Aile Yapısı ve İnternet 

İnternet ve internet teknolojilerinin olumsuz etkilerinin en şiddetli ve kapsamlı şekilde gözlendiği alan, 

genel manada ‘iletişim’, özel olarak da ‘aile içi iletişim’dir. İnternet, aile içinde yüz yüze gerçekleşen; 

yapısı, işleyişi itibarıyla hem yüz yüze olması gereken hem de bu özelliği üzerinden etki gücü yüksek, 

sıcak, samimi ve kapsamlı şekilde yürütülen iletişim ve ilişkileri ciddi düzeyde değiştirmiş ve hatta bazı 

bakımlardan yok etmiştir. Bu ise farklı faktörlerin etkisiyle oluşabilen ‘sağlıksız aile’ olgusunun daha 

da yaygınlaşmasına yol açmıştır. Öyle ki internetin eşler arası veya aile içi ilişkileri tahrip eden bir faktör 

olarak işlev gördüğü tespiti, bugün mahkemelerdeki boşanma davalarının önemli bir kısmının konusu 

haline gelmiş olmasından hareketle rahatlıkla dillendirilebilmektedir. İnternetin son derece köklü bir 

geçmişe sahip geleneksel aile kurumunda yol açtığı dönüşüm ve tahribatın boyutunu tespit edebilmek 

için ‘sağlıklı aile’ kavramını dikkate almak, konuyu anlamada doğru bir başlangıç noktası olabilir. 

‘Sağlıklı aile’, aile bireylerinin aile kurumunun yapısal ve işlevsel özelliklerinin gerektirdiği eş, anne, 

baba, evlat… gibi rollerin gereklerini isteyerek yerine getirdikleri, üyeleri arasında samimi ve yüz yüze 

ilişkilerin egemen olduğu, aile kurumunun birincil düzey sosyalleşme kurumu olmasının gerektirdiği 

model olma, problem çözme ve dayanışma ruhunun oldukça güçlü olduğu, bireylerin maddi ve duygusal 

ihtiyaçlarının içten gelerek ve büyük bir fedakarlıklarla yerine getirildiği… aile yapılarını ve ortamlarını 

ifade etmektedir. Fakat bugün hemen herkesin bizzat yaşayarak tanık olduğu üzere, internet, aile 

bireylerinin rollerini yerine getirmelerini engelleyecek yapay meşguliyetlerle aile kurumunun yapısal ve 

işlevsel işleyişinde olumsuz sayılabilecek değişikliklere yol açmaktadır. Bireyler, internetle 

meşguliyetleri veya internet üzerinden gerçekleştirdikleri iletişimleri sebebiyle ailenin diğer bireylerine 

karşı sorumluluklarını yerine getirmekte ihmalkâr davranabildikleri gibi, iletişimlerini asgari düzeye 

indirerek aynı çatı altında yaşayan ve birbirlerinin varlıklarından habersiz yalnız bireylere 

dönüşebilmektedirler.  
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‘Sağlıksız aile’ yapısının nelere yol açtığını ve açabileceğini anlamak için ‘sağlıklı aile’ yapısının 

özellikleri dikkate alınabilir. Gerçekleştiren araştırmalar, sağlıklı aile ortamındaki bireylerin ve özellikle 

de aile büyüklerinin destek ve rehberliğine ileri düzeyde ihtiyaçları olan çocukların daha az problem 

yaşadıklarını, açığa çıkan problemlerini daha kolay çözdüklerini, bunları sonucu olarak da örneğin okul 

başarılarını yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Özgüven, 2011: 34–35). Ayrıca, sağlıklı aile 

ortamındaki çocukların, bu ortamdaki iletişim ve etkileşimi ile elde ettikleri özellik ve imkânlar 

sayesinde toplumsal ilişkilerini, toplumdaki diğer bireylerle olan iletişimlerini başarılı şekilde 

yürütebildikleri tespit edilmiştir. Bu çocukların özgüvenleri yüksek olduğu gibi, iletişim kazasına vesile 

olmama veya gerçekleşen iletişim kazasını çözüme kavuşturmada daha başarılı olmaktadırlar. Sağlıklı 

aile yapısının gereğine uygun olarak iyi bir iletişim ortamında yetişen çocuklar, başta ergenlik olmak 

üzere büyüme evrelerinin zorluklarını büyük oranda başarıyla ve daha az zorlanarak 

atlatabilmektedirler. Zira aile bireyleri ile arasında olumlu, dolayısıyla sağlıklı iletişim kuran bir birey 

genel yaşamında mutlu, insanlarla ilişkilerinde arkadaş canlısı, depresyondan uzak, olumlu ve yapıcı 

tutum ve tavra sahip bir birey olmaktadır. Bu sebeple eğer bir çocukta uyum bozukluğu söz konusu ise, 

bu bozukluk sebebiyle sağlıklı iletişim kuramıyorsa, öncelikle o çocuğun aile içi iletişimindeki 

eksiklikleri incelemek ve bunların neler olduğunu tespit etmek gerekmektedir. Bilhassa anne-babasının 

sevgi ve ilgisinden uzak yetişen çocuklarda açığa çıkan sevgi açlığı sebebiyle bazı davranış bozuklukları 

söz konusu olabilmektedir. Yine, sağlıklı iletişim ortamına sahip olmayan ailede yaşayan çocuklar hem 

psikolojik açıdan ve hem de iletişim yetenekleri açısında normal gelişim gösteremedikleri bilinmektedir 

(Yavuzer, 2005: 134; Demircioğlu vd., 2011: 94). 

Aile içi ilişkileri olumsuz etkilemesi ve sağlıklı aile yapısında problemlere yol açması açısından 

internetin bireylerin psikolojileri üzerindeki etkisi de önemlidir. Kraut ve arkadaşlarının (1998: 1027) 

üstelik internetin bugünkü kadar yaygınlaşmadığı, doğal olarak sosyal medyanın gündelik yaşamın en 

temel unsuru ve en yaygın iletişim mecrası haline gelmediği bir zamanda iki yıl boyunca yaptıkları 

araştırmanın bulguları oldukça manidardır. Buna göre, internet kullanımı ile depresyon arasında 

doğrusal bir ilişki vardır. Bu, bireyler açısından, ne kadar çok internet kullanılıyorsa o kadar çok 

depresyon demektir. Ayrıca internet kullanımıyla paralel giden depresyon olgusuna düşük aile içi 

iletişim ve yüksek düzey yalnızlık eşlik etmektedir. Araştırmanın bu bulgusu, araştırmacılar tarafından, 

internet kullanımının bireyin en yakınındaki aile üyeleri ile olan etkileşimini ve var olan sosyal 

katılımını azalttığı biçiminde açıklanmıştır. Wang’ın araştırmasının bulguları Kraut’un araştırmasının 

bulgularını desteklemiştir (Wang, 2006). 

3.2. Evin Anlam ve İşlevinde Gerçekleşen Değişim ve İnternet  

Ev, bireyler için bir barınak olmanın ötesinde, aile kurumunun mekânsal ortamını temsil eder. Aile 

kurumu birçok işlevini ev içinde gerçekleştirir ve fiziksel/mekânsal olarak evde bir araya gelen aile 

üyeleri, bireysel ve sosyal aktivelerinin birçoğunu ev içinde gerçekleştirirler. Ev birincil sosyalleşmenin 

en önemli mekânıdır. Serbest zaman faaliyetlerinin en yoğun ve uzun gerçekleştiği mekân evdir. Ancak 

Sanayi devrimi ile gerçekleşen yeni şartlar, çalışma koşullarının değişmesi, hızlı kentleşme, bazı 

kentlerin çok büyüyüp metropollere dönüşmesi, birçok şeyi değiştirdiği gibi evi de değiştirmiştir. Ev 

hem mekânsal olarak küçülmüş hem de işlevsel olarak sadece küçülmekle kalmayıp aynı zamanda 

sığlaşmıştır. Böyle olunca en temel sosyal birim olan aile kurumunun işlevlerinin gerçekleştiği özel bir 

mekânı olmaktan çıkıp, bireylerinin başta uyumak olmak üzere birkaç bireysel ihtiyacın karşılandığı bir 

konuta dönüşmüştür.  
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Eskiden aile üyeleri arasında sıcak ilişkilerin kurulmasına yol açan ev ortamları, televizyon ile birlikte 

ilişkileri asgariye inmiş bireylerin ‘konut’ denen yapıda bir arada yaşamalarına vesile oldu. Ancak buna 

rağmen sınırlı ve sığ bile olsa ‘sohbet’ aile üyeleri arasında varlığını koruyordu. Bu internet 

teknolojisinin evlere ve ceplere girmesine kadar devam etti. Artık evde meşgul olmanın, hoş zaman 

geçirmenin en önemli aracı dijital medya teknolojileri, özellikle de internettir. Bu sebeple medya 

teknolojileri ilgi ile izlenen ve her yeni modeli alınan önemli bir tüketim nesnesi durumundadırlar. 

Üstelik medya teknolojilerinin ucuzlaması, mobil medya teknolojilerinin gelişmesi, mevcut 

teknolojilerin sürekli yenilenmesi ve medya formlarının çok çeşitli olması sebebiyle evler medya 

teknolojilerle dolup taşmaktadır. Artık sadece çocuklar değil, anne ve babalar da evde medya 

teknolojileri ile vakit geçirmektedirler.  

Özellikle büyük kentlerde yaşayanlar açısından stresli iş ortamı, insanı canından bezdiren kalabalık ve 

trafik sorunu insanları bedenen ve ruhen dinlenmek için evlerine kapanmaya sevk etmektedir. Fakat bu, 

aile bireylerinin birlikte faaliyet yürütecekleri, birlikte sosyalleşecekleri anlamına gelmemektedir. 

Mevcut haliyle ev, özellikle de yatak odası, medya kullanımı ve gündelik yaşamın medyalaştırılması 

için hem fiziksel hem de sembolik olarak merkezi mekân haline gelmiştir. Artık bir ‘yatak odası 

kültüründen’ bahsedilmektedir. Yatak odası sadece uyunan bir mekân olmaktan çıkıp bir yaşam mekânı 

haline gelmiştir (Livingstone, 2010). Aile bireyleri aynı çatının altında, farklı odalarda yaşamlarını 

sürdürmektedirler. Bir araya gelişin önemli araçları olan yemek saatleri ve masaları da büyük oranda 

işlevsizleşmiştir. Bu bağlamda önemli bulgular sunan Kaiser Family Foundation’ın raporuna göre 

(2010); 8-18 yaş arasındaki bireyler, eğlence medyasına günde 7,5 saat, haftada ise ortalama 53 saat 

harcamaktadırlar. Bu kullanım süresi TV, DVD oynatıcıları, CD oynatıcıları, radyo, bilgisayar, video 

oyun sistemleri, internet bağlantıları, cep telefonları, mobil oyun araçları, iPod'lar ve MP3 oynatıcılar 

gibi araçlarla şekillenmektedir. Söz konusu rapora göre, gençlerin çoğu medya kullanımlarında birden 

çok medyayı bir arada kullanmaktadır (Padilla-Walker vd., 2012: 427). Çocukların evlerinin ve hatta 

kişisel odalarının/yatak odalarının medya teknolojileriyle dolu olması; onların akranlarıyla sanal ortam 

kültürüne katılmasını ve sanal bir dünyanın parçası haline gelmelerini sağlarken, ailelerinden 

uzaklaşmalarına yol açmaktadır. Öyle ki artık ev içinde ‘iyi geceler’ sözü bile kısa mesajla söylenir hale 

gelebilmektedir. Çocuk veya yetişkin ağ şebekelerinde çoğunlukla sanal kimliklerle yeni dostluklar 

ararken veya sanal dostluklarını sürdürmenin çabasını yürütürken, en yakınındaki aile fertlerinden 

iletişim ve etkileşim açısından son derece uzağa düşebilmektedir. Flichy bu durumdaki aileleri ‘birlikte, 

ayrı yaşayan aileler' olarak tanımlamaktadır. Flichy’ye göre medya teknolojileri eski bir araya gelme 

biçimlerini çöpe attırmış ve yeni yalıtma biçimleri oluşturmuştur (Boschele & Cizmeci, 2016:293). 

Turkle da konuya ilişkin bir kavramlaştırma yapmış ve teknoloji bağımlısı hale gelmiş bireylerin akşam 

evlerine gittiklerinde, ‘aile sonrası ailelerinin’ (postfamilial families) mensubu olarak evde yer 

aldıklarını ifade etmiştir. Zira aileyi teşkil eden tüm bireyler kendi özel odalarında, bir bilgisayar veya 

mobil araçla ağa bağlanmış durumdadırlar. Bu bireyler teknolojiyle, birbirleriyle geçirdiklerinden daha 

çok vakit geçirmektedirler. Bağlanabilirliğin bireyleri yakınlaştırdığı savunulurken; aslında her an her 

yerden bağlanabilme imkânı, bireylerin etkili bir biçimde birbirlerinden kaçmalarına sebep olmaktadır 

(Turkle, 2010: 229). 

Kentlerin büyümesi ve kalabalıklaşması, çocukların sosyalleşmesinde en önemli mekânlardan birisi olan 

sokağı yok etmiştir. Hâlihazırdaki sokak, çocukların sosyalleşmelerine katkı sağlayan güvenlikli bir 

ortam olmaktan uzaklaşmış, birçok tehlikeyi barındıran bir mekâna dönüşmüştür. Çocukların 

sosyalleşmesini sağlayan geleneksel sokak ile mevcut sokak arasındaki tek benzerlik isimlerindedir. 
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Mevcut sokak çocuklar için birçok tehlike barındırdığı için anne-babalar çocuklarını bu sokaktan uzak 

tutmayı tercih etmektedirler. Çocukların zamanlarının büyük çoğunluğu geçirecekleri tek mekân ailenin 

konutudur. Ayrıca anne ve babanın her ikisinin birden çalışıyor olması çocuğu kreş veya anaokuluna 

gönderme yahut konutta bir bakıcı ile birlikte bırakma durumunun yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu 

arada ev de birkaç kuşağın bir arada yaşadığı, büyük ailenin yaşamını sürdürdüğü ev değildir. Bu haliyle 

ev, sokaktan uzak kalan ve dolayısıyla yüz yüze ilişki kurabileceği arkadaş çevresi olmayan çocuk için 

bir anlamda cezaevi olup çıkmıştır. İstese de istemese de eve kapanan çocuk, kendisini oyalayacak 

teknolojilere yönelmiştir. Dijital teknoloji ve internet teknolojisi bu aşamada devreye girmekte ve 

çocuğu kuşatmaktadır. Üstelik bu teknolojiler ‘cezaevinin’ gönüllü ‘mahkûmu’ olmayı sağlamaktadır. 

Çocuklar artık dışarı odaklı değil, yatak odası/kişisel oda merkezli bir hayat yaşamaktadırlar. Bu ise aile 

içi ilişkileri büyük oranda değiştirmiştir.  

Dijital teknolojilerin icadı ve yaygınlaşmasını ile birlikte çocuklar artık dışarıda oyun oynamamakta ve 

ev içindeki yeme içme, uyuma-uyanma gibi etkinliklerinin çoğunu ekranlar eşliğinde yapmaktadırlar. 

Dışarıya çıkıp, diğer çocuklarla birebir iletişim kurup kendi deneyimlerini edinmektense; kendilerine 

hazır sunulan başkalarının deneyimlerini öğrenmekte ve yaşları büyüdükçe de aynı şekilde en 

yakınlarıyla bile ekran teknolojileri aracılığıyla iletişim kurmaya devam etmektedirler. Ekran başında 

geçirilen zaman çocukların zamanının çoğunu çaldığından; birebir deneyimlerle edinmeleri gereken 

olumlu sosyal davranışlar ve empatik sosyal becerilerle ilgili birçok fırsatı kaçırmaktadırlar. Medya 

çağından önceki zamanlarda maruz kalmayacakları, ailelerinin ya da öğretmenlerinin öğrenmelerini 

istemeyeceği cinsellik, şiddet ve sağlıksız tüketim gibi konularda; ekran teknolojileri sayesinde bilgi 

sahibi olmaktadırlar. 

3.3. Aile İçi İlişkiler ve İnternet 

Günümüz dünyasında aile bireylerinin hemen hepsinin çalışma veya okul hayatı sebebiyle günlerinin 

büyük kısmını birbirlerinden ayrı geçirmek zorunda kalmaları, ayrıca büyük kentlerdeki ev- işyeri/okul 

arasındaki mesafenin çok ayrık olması, her geçen gün daha da büyüyen trafik sorunu aile bireylerinin 

evden uzakta geçen sürelerinin daha da artmasına yol açmaktadır. Bu ise aile bireylerinin birlikte 

geçirdikleri sürenin iyice kısalması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla aile bireylerinin birlikte oldukları 

kısa süredeki iletişimlerinin kalitesinin daha yüksek olması gerekmektedir. Zira bu iletişim ‘tercih 

edilen’, ‘olursa iyi olur ama olmasa da olur’ nitelikte bir iletişim değildir. Çünkü doğası gereği sosyal 

bir varlık olan insanın ihtiyaç hissettiği sosyalliğin en doğal hali aile ortamıdır. Bu sebeple aile, 

bireylerin birincil düzey sosyalleşmenin en önemli kurumudur. Bu sosyalleşmenin işleyişinin temel 

aracı ise aile ortamında gerçekleşen yüz yüze, samimi ilişki ve iletişimlerdir. Yoksa ev otelleşirken, 

bireyler de birbirlerine yabancılaşırlar. Kumar'ın sözleriyle ifade etmek gerekirse; ‘Ev, aile açısından 

‘kalpsiz bir dünyada bir yuva’dan ziyade ücrete tabi olan (ve olmayan) konukların kaldığı bir otel 

haline’ (Kumar, 1995: 190-191) gelebilmektedir. Bu açıdan kent yaşamının ve günümüz çalışma 

koşullarının ciddi düzeyde tehdit ettiği aile içi iletişim ve etkileşim süreci oldukça zorlanarak 

sürdürülürken, internet mevcut iletişim ve etkileşimi de yok olma düzeyine indirgemiştir. Genellikle 

akşamları ve hafta sonları bir arada olabilen aile bireyleri, bu kısıtlı zamanlarını birlikte geçirmek yerine, 

internette hiç tanımadıkları, tanıdıklarını sandıkları ama emin olamadıkları netdaşlarıyla vakit geçirmeyi 

tercih edebilmektedirler. Özellikle çevrimiçi oyunların ve sosyal medya gibi uygulamaların çocukları 

ailelerinden kolaylıkla uzaklaştırdığı görülmektedir. Giderek vakitlerinin çoğunu sanal âlemde 

arkadaşlarıyla konuşarak geçiren gençler, topluma da yabancılaşmaktalar. Bunda ise ebeveynlerin etki 
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büyüktür. Çünkü çocuklar birçok konu da olduğu gibi bu konuda da anne ve babalarını örnek 

almaktadırlar. Yapılmış araştırmalar ise (Livingstone & Das, 2010) bu tespitin referansı durumundadır. 

Bir çocuğun yetişmesinde en önemli çevresel faktör ailedir; çünkü ailevi normlar ve davranışlar 

gençlerin hobi ve diğer etkinlikleri seçimine etki etmektedir. Eğer bir ebeveynin kendi yaptığı ile 

çocuğundan talep ettiği farklıysa, bu şekilde bir rehberlik etkili olmayacaktır. Maalesef ki, çoğu 

durumda ebeveynler kendileri interneti fazlasıyla kullanırken çocuklarına yasaklamaya çalışmaktadırlar 

(Liu vd., 2012: 1273). 

Aile içi ilişkileri büyük oranda azaltan ve hatta bitiren internet özellikle çocukları çok etkilemektedir. 

Bugünün veya internet çağının çocukları medya teknolojileri ile çevrili bir dünyaya doğmakta ve 

kaçınılmaz bir biçimde bu araçları yaşadıkları dünyanın doğal hatta zorunlu unsurları olarak 

algılamaktadırlar. Böylelikle internet evreninin bağımlı bireyleri haline gelmektedirler. Öyle ki 

konuşmayı veya yürümeyi öğrenmeden ekranı kontrol etmeyi öğrenebilmektedirler. Çocukların sosyal 

paylaşım ağlarına bağımlı hale gelmelerinin bir diğer sebebi ise, aradıkları huzuru ve yakınlaşmayı aile 

içinde bulamamalarıdır. Akşam yorgun bir şekilde eve gelen ve koltuklarına gömülüp ekrandaki 

dünyanın içine dalan anne-babalar, çocukları için huzur ve güvenin sebebi olmaktan uzaklaşmaktalar. 

Bu durumda çocuk aradığı huzur ve güveni bulmak için internete, sosyal medya mecralarına 

yönelmektedir. Anne, baba ya da kardeşin yerine getiremediği/getirmediği bu görevi yapabilecek 

birilerini sanal ağlarda aramaya yönelen çocuklar ve hatta gençler, hem bu ağlarda daha fazla vakit 

geçirmekte, hem de küçük yaşta büyük hatalar yapma ihtimalleri artmaktadır. Gerçi aile içi iletişimleri 

iyi olan çocukların da internete yönelmelerini sağlayan faktörler vardır. Bunlar ise çoğu zaman ödev 

yapma, bilgi arama gibi sebeplerle internete yönelmektedirler. Dolayısıyla, aile içinde mutlu olmayan 

gençlerin interneti bir 'amaç', mutlu olan gençlerin ise bir 'araç’ olarak gördüğünü söylemek mümkündür 

(Karakoç ve Taydaş, 2013: 221). 

Turkle, ağ kültürüyle ilgili yaptığı çalışmalarında, kendisini yalnız hisseden birçok çocukla 

görüşmüştür. Bazılarının anne ve babaları birkaç farklı işte çalışmak zorunda oldukları için evde 

yokturlar; bazılarının anne-babası ayrılmıştır ve mutlaka birinden ayrı kalmak zorunda kalan çocuk 

arada kalmıştır. Bazılarında ise anne-baba aynı evde yaşamaktadır, ancak işten geç döndükleri için, ya 

da döndüklerinde de teknoloji aracılığıyla çalıştıkları için aslında yokturlar. İşte böyle yalnızlaşan 

çocuklar için bilgisayarlar ve mobil araçlar, ailenin eksikliğini giderme işlevini üstlenmiştir (Turkle, 

2010: 197). Yeni medya teknolojileri, birçok riskle birlikte evlere ve bireylerin gündemine dâhil 

olmaktadır. Çocuklar çok kolaylıkla ve hatta sıklıkla pornografi veya şiddet dolu, ırkçı ve nefret 

materyali barındıran uygunsuz içeriklere maruz kalabilmekte, cinsel içerikli taciz, rahatsız etme, kişisel 

bilgilerin ve mahremiyetin ihlali ile sonuçlanabilecek istenmeyen kişilerle karşılaşmaları söz konusu 

olabilmektedir. Bu çocuklar sokaktaki tehlikelerden korunmak veya korunsun diye eve kapatılmışlardır 

ancak hatta daha büyük tehlike ağda karşılarına çıkmaktadır. Üstelik sokakta ürkek ve korkak olan bu 

çocuklar, anne-babalarının zamanında hiç olmayan bir biçimde bedenlerini ve ruhlarım dışarıya açmaya 

hazırdırlar. Üstelik yine ağlardaki dünyadan; sanal sokaktan edindikleri zihniyet ve kültür ile bu 

çocuklarda utanma ya da mahremiyet gibi duygular ya hiç yok ya da son derece zayıf düzeydedir. 

Ağdaki bireyler hakkında çokça araştırmaya imza atmış Livingstone’a göre sosyal ağ kullanıcılarında 

narsist bir taraf vardır. Bu sebeple sosyal medya teknolojilerindeki profiller hep 'ben' ile ilgilidir. 

Ebeveynler çoğu zaman bizzat tanık oldukları durumlardan hareketle sosyal ağların çocukları 

asosyalleştirdiğini düşündükleri gibi, daha büyük tehlike olan pedofilinin çocukları yatak odalarında 

yakalayabildiğini düşünmekte ve dile getirmektedirler. Ebeveynler, çocuklarının odalarında ödev 
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yaptığım sanırken çocukların intihar anlaşmalarına bile katılmaları söz konusu olabilmektedir 

(Livingstone, 2008: 4). 

3.4. Aile Değerleri ve İnternet 

‘Değer’ denildiğinde anlatılmak istenen şey, en genel anlamıyla, bir eylem veya durumu 

değerlendirmede kullanılan standarttır/ölçüm aracıdır. Ancak bu ölçüm aracı soyuttur ve dolayısıyla 

sübjektiftir. ‘Değer’in sübjektif olması ise bireylere göre değişken olmasından değil, topluma/kültüre 

veya toplum kesimlerine göre değişken olmasından kaynaklanmaktadır. Bu ölçüm aracı ile bir tutum 

veya davranışa, bir olay veya anlayışa, bir eşya veya inanca… kıymet tayin edilir. Böylelikle o şeyin, 

doğru veya yanlış, iyi veya kötü, güzel veya çirkin, sevap veya günah… olduğu belirlenmiş olur. Bu ise, 

o şeyin olması veya olmaması, devam etmesi veya etmemesi, tekrarlanması veya tekrarlanmaması… 

gerektiğinin ifadesi olur.  

Değer bireysel ve toplumsal açıdan önemli ve işlevseldir. Bir değer, o değeri kabul edenleri birbirine 

bağlayan, bireyleri belirli bir grup, sosyal birim haline getiren veya mevcut sosyal birlikteliğe süreklilik 

kazandıran bir işleve sahiptir. Örnek vermek gerekirse ‘yardımlaşma’ önemli ve işlevsel bir değerdir. 

Bu değer, yardımlaşmanın önem ve işlevine inanmış kişileri bir araya getirir ve yardımlaşma değeri 

kapsamında bir faaliyette bulunmaya veya bir tutum sergilemeye yönlendirir. Böylelikle 

‘yardımseverler’ grubu/kümesi oluşmuş olur ve bu grubun/kümenin varlığının sebebi ‘yardımseverlik’ 

duygu ve eylemidir. Bir boyutuyla bireysel diğer boyutuyla toplumsal bir niteliğe sahip olan değer, 

bireyin yaşamının bir parçasıdır; bu sebeple bireyin yaşamını birçok yönden etkiler. Hayata yön verir 

ve hayatın birimlerine bir kıymet atfeder. Hayatın her aşamasında devrede olup, tercihleri belirler. 

Bunların gerçekleşmesini sağlarken aynı zamanda aynı değere inanan, önem veren kişileri bir duygu 

ve/veya eylemde bir araya getirip onlardan bir grup/küme inşa etmiş olur. Bu bir araya gelişin mekânsal 

olması zorunlu değildir.  

İnsan, değerler evreninde yaşayan bir varlıktır. Bireysel ve toplumsal boyutuyla tüm insan tutum ve 

davranışları belirli değerlere yaslanır. İnsanın bireysel veya toplumsal durumu ve duruşu, eylem veya 

tutumu değerler üzerinden anlam ve/veya kıymet ifade eder. Bireysel ve toplumsal boyutuyla 

düşünüldüğünde çok sayıda ve çok farklı değer vardır. Tüm bu değerler, psikolog, sosyolog, sosyal 

psikolog, ahlak teorisyeni, siyaset bilimci… gibi ilgililer tarafından çeşitli bakımlardan 

sınıflanmışlardır. Örneğin; değerler içerikleri açısından sınıflandırıldığında ‘içkin’, ‘aşkın’ ve ‘normatif’ 

değerlerden bahsedilebilir. Değerler hiyerarşi bakımından sınıflandırıldığında ‘yüksek’ ve ‘araç’ 

değerlerden bahsedilebilir. Bu sınıflamada ifade edilen ‘yüksek değerler’; dürüstlük, dostluk, sadakat, 

saygı, sevgi gibi değerleri kapsamaktadır. ‘Araç değerler’ ise fayda, çıkar, güç, iktidar, ün, şan gibi 

değerleri kapsar. Yukarıda örnek olarak ifade edilen yardımlaşma, ‘içkin’ ve ‘yüksek’ kategorilerinde 

yer alan bir değerdir. Bu değer toplumsal yaşamın ve fiziksel çevrenin gerektirdiği zorlukları birlikte 

aşma, sorunlara birlikte çözüm bulma deneyimlerinin ürünü olarak doğmuş ve önemi gereği ahlâk ve 

din tarafından da büyük bir ısrarla desteklenmiştir. Değerlere ilişkin başka sınıflamalar da yapılmıştır. 

Bunlardan birisi konuya ilişkin önemli bir araştırması bulunan Güngör’e aittir. Güngör’e göre altı farklı 

değer vardır. Bunlar; estetik, teorik, iktisadi, siyasi, sosyal ve dini değerlerdir (Güngör, 1993). Doğan 

Özlem ise beş ayrı değer grubundan bahsetmiştir. Bunlar; haz (haz-acı), bilgi (doğru-yanlış), ahlak (iyi-

kötü), estetik (güzel-çirkin) ve din (sevap-günah) ile ilgili değerlerdir (Özlem, 2002).  
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Değerler sabit değildir; zaman içinde değişir. Bu değişim ya değerin anlam ve kapsamında gerçekleşir, 

ya da bazı değerler yok olurken onun yerine başka bir değer gelir ve işlev üstlenir. Örneğin günümüzde 

küreselleşme ile toplumların geleneksel değerlerinde hızlı bir değişim yaşanmakta ve tüm toplumlar 

küresel düzeyde kabul gören/gördürülen yeni değerler edinmektedirler. Örneğin ‘kanaatkârlık’ birçok 

toplum açısından geleneksel bir değerdir. Fakat bugünün dünyasında ‘kanaatkârlık’ geçerliliğini büyük 

oranda yitirmiş ve onun yerini ‘girişimcilik’ ve ‘rekabet’ birer değer olarak yerleşmiştir. Artık insanlar 

olanla yetinmemekte ve daha fazlasını istemektedirler.  

Değerler için değişim her zaman söz konusudur fakat değişim salt iyi veya kötü değildir. Bazı değişimler 

genel yapı açısından olumsuz, bazı değişimler ise olumludur. Bazı durumlarda ise bazı değerlerin 

değişmesi bir kısım insan için olumlu, diğer bazıları için olumsuz bulunabilir. Şunu da belirtmek gerekir 

ki, değerlerin değişiyor olması, değerlerin çok kolay değiştiği anlamına gelmez. Değerler değişime 

direnerek, değişmeme yönünde çabalayarak değişirler. Bu sebeple değişimleri belirli bir süreçte 

gerçekleşir. Bu ise o değerin geçerli olduğu bireyin kişiliğine, topluluğun veya toplumun kültürüne 

belirli bir sabite kazandırır.  

Toplumun temel taşı olan aile kurumu da tüm diğer toplumsal kurumlar gibi değerlere yaslanır. Toplumu 

inşa eden ve bir arada tutan bu değerler, sosyalleşme sürecinde yeni kuşaklara aktarılır. Birey, bu sayede 

toplumun üyesi haline gelirken, toplum da süreklilik kazanmış olur. Konu bağlamında akla ilk gelen 

aile değerleri sadakat, dayanışma, sevgi, saygı, namus, iffet, sırdaşlık… gibi değerlerdir. Bu değerler 

aile kurumunun ve bu kurumun işlevlerinin sebebi ve referansıdır. Elbette ki başka alanlardaki değerler 

gibi, aile değerleri de değişmektedir. Yaşam şartlarında gerçekleşen değişmeler, yaşam şartlarının 

değişmesini sağlayan özel ve etkili olaylar, bireysel veya toplumsal hayatın gidişatını değiştiren bilimsel 

ve teknolojik icatlar değerlerde değişikliğe yol açabilmektedir. Bu açıdan modern zamanlar ve özellikle 

de yeni iletişim teknolojilerinin icat edildiği, mevcut iletişim teknolojilerinin yaygınlık kazandığı 20. 

yüzyıl değerlerin çok hızlı değiştiği bir dönem olarak anlam kazandı. Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin 

hızlanması ve yaygınlaşması ile oluşan küreselleşme bu dönem içinde gerçekleşti ve küreselleşme aile 

değerleri de dâhil birçok alanda birçok değeri değiştirip dönüştürdü. Henüz çeyrek yüzyıllık bir süreyi 

bile kapsamayan 21. yüzyıl ise internet teknolojisinin doğrudan etkisiyle genel manada değerlerde özel 

olarak da aile değerlerinde radikal sayılabilecek bir değişim ve dönüşüme yol açtı ve bu süreç olanca 

hızıyla devam ediyor. Bu açıdan aile kurumunun en ‘yüksek’ ve dolayısıyla aile birlikteliği için son 

derece önemli ve işlevsel ‘sadakat’ değeri örnek olarak dikkate alınabilir.  

Sözlüklerde ‘Kendisine iyilik edene, lütufta bulunup koruyana minnet ve şükran duyguları ile bağlanma, 

bu bağlılığa yakışır şekilde davranma, hâinlik ve döneklik etmeme, vefâkarlık gösterme’ anlamlarına 

sahip olduğu ifade edilen ‘sadakat’ sözcüğü, sözlüklerdeki bu kapsamlı anlamına karşılık gündelik 

hayatta daha çok ‘eşlerin birbirlerinin namus, iffet ve onurlarına ihanet etmemeleri’ anlamında 

kullanılmaktadır. Bu kullanımdaki anlam önemli ve doğrudan konumuzla ilgilidir. Çünkü aile denen 

yapı, evlenen ve bu evliliklerini yaşam boyu sürdürmek amacına sahip olan; tüm bu süreçte ise maddi 

ve manevi açılardan birbirlerinin hak ve hukuklarını koruyacaklarına söz veren kadın ve erkeğin 

birlikteliği ile oluşmaktadır. Yaygın ve egemen biçimiyle aile kurumunun temelinde birbiriyle evlenen 

bir kadın ve bir erkek, yani eşler vardır. Ailenin sağlıklı olması veya olmaması, işlevini yerine getirmesi 

veya getirmemesi öncelikle eşlerin birbirlerinin hak ve hukuklarına saygılarıyla ve bunları koruma 

çabası içerisinde olmalarıyla ilgilidir. Yani, dar anlamında kullanım dikkate alındığında birbirlerine 

karşı sadakatleriyle ilgilidir. Elbette ki eşler arasında ki boyutuyla bile sadakatin kapsamı çok geniş 



 

  
177 

olmakla birlikte, söz konusu sadakat, eşlerden birisinin diğerine ‘ihanet etmemesi’, ‘bir başkasıyla 

birliktelik kurmaması’ anlamına gelmektedir. İster dar veya isterse geniş anlamıyla olsun sadakatin 

kültürlere ve zamanlara göre anlamı ve kapsamı hep değişmiştir. Fakat aile kurumunun temelinde aile 

üyelerinin ve özellikle de eşlerin birbirlerine sadakatleri hep vardır. Bu hep böyle gelmiş, sadakati sarsan 

veya yok eden girişimler her zaman görece az olmuş, sadakatsiz şiddetli bir şekilde reddedilmiş ve/veya 

onaylanmamıştır. Ancak yine reddedilmekle ve onaylanmamakla birlikte sadakatsiz durumu özellikle 

sosyal medya ile tüm toplumlarda ciddi bir aile problemi olarak anlam kazanmaya başlamıştır. Çünkü 

boşanma davalarının önemli bir kısmında sosyal medya söz konusu olmaya başlamıştır. Bugünün 

dünyasında internet teknolojisi ve özellikle de sosyal medya, ‘sadakatin’ buharlaştığı, ‘ihanetin’ 

gerçeklik kazandığı mecralar olarak işlev görmeye başlamıştır. Konuya ilişkin güncel bir örnek olması 

açısından Türkiye’de oldukça popüler olan gündüz kuşağı programı niteliğindeki ‘Esra Erol’da’ 

programı dikkate alınabilir. Bir süre önce ‘evlilik programı’ niteliğinde olan bu program, ‘evlilik 

programları’nın yasaklanmasını takiben başka bir formata evrilmiştir. Söz konusu program yeni 

formatında eşler arası ilişkilere yönelmiş ve birbirine ihanet eden, evi terk eden eşleri programına 

almaya ve yaşananları topluma sunmaya başlamıştır. Programın yeni formatında temel kavramın 

‘sadakat’ olduğu söylenebilir. Programda sunulan vakalar incelendiğinde yaşanan sadakatsizliklerin 

büyük çoğunluğunun temelinde internet/sosyal medya olduğu anlaşılmaktadır. Konumuz dahilinde ilgili 

programın 2-20 Mart 2020 tarihleri arasındaki 15 günlük yayını izlenmiştir. Program sadece hafta içi 

günlerde gerçekleşmektedir. Bu süre içerisinde gündeme getirilen vaka sayısı 27’dir. Bu 27 vakanın 

23’ünde internet/sosyal medya gündeme gelmiştir. Dolayısıyla konusu ‘sadakatsizlik’ olan vakaların 

%85’inde internet/sosyal medya yer almaktadır. Buna göre sadakatsizlik durumunun başlatıcısı veya 

sürdürülmesinin aracı internet/sosyal medya olmuştur. Programda eşinin sadakatsizliğine maruz kalan 

bireylerin sıklıkla dile getirdikleri yakınmalar ‘internet yuvamı yıktı’, ‘sosyal medyaya lanet olsun’, 

‘sosyal medyayı hayatınızdan çıkarın’, ‘internet evlilik katili’ şeklindeki itirazlar, yakınmalar ve 

isteklerdir. Eşine ve/veya ailesine yönelik sadakatsizlik gösterenler de bu durumu teyit eden itiraflarda 

bulunmuşlardır. İnternet/sosyal medya ile çok ilgili olması sebebiyle eşini ihmal ettiklerini, sosyal 

medyada tanıştığı kişiye aldandığı için ‘sadakatsiz’ tutum ve davranışa meylettiklerini ifade etmişlerdir. 

Programın sunucusu, internete/sosyal medyaya yönelik bu suçlamaları genellikle ‘internet/sosyal medya 

bir araçtır, onu iyi veya kötü kullanmak kişinin elindedir’ söylemiyle yumuşatmaya çalışsa bile 

incelemeye konu olan on günlük yayın süresi içerisinde sunucunun da 2 defa ‘internet/sosyal medya bir 

felaket’, 1 defa da ‘artık şu sosyal medyayı hayatınızdan çıkarın’ dediği tespit edilmiştir. Sunucunun, 

eşinin kendisini ve çocuklarını terk ettiğini ifade eden bir kişiye ilk tepkisi ise ‘eşiniz sosyal medyada 

çok vakit geçirir miydi?’ biçimindedir.  

4. SONUÇ 

Aile kurumu birey ve toplum açısından son derece önemlidir. Çünkü birey aile içerisinde 

toplumsallaşarak toplumunun normal bir üyesi vasfını kazanırken, toplum da aile kurumu üzerinden 

edindiği yeni üyelerle varlığına süreklilik kazandırmaktadır. Aile kurumu sadece işleviyle önemli değil, 

aynı zamanda tarihiyle de dikkat çekçi bir sürekliliği sahiptir. İnsanlık tarihinin her aşamasında aile 

olmuştur. Aile insanın ve insanlığın değişmeyen kurumu, bireyler açısından da toplumsallaşmanın 

değişmeyen beşiğidir. Ancak bu aile kurumunun hiç değişmeyen, sabit bir yapı olduğu anlamına 

gelmemektedir. İnsanlığın tüm tarihi içerisinde çok farklı tahrip edici, değiştirici, dönüştürücü etkilere 

maruz kalan aile kurumu, kendisini yeni şartlara adapte etmeyi hep başarmıştır. Bir bütün olarak 

bakıldığında aile kurumunun en yoğun ve şiddetli şekilde değiştirici ve dönüştürücü etkilere maruz 
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kaldığı zamanlar genel manada modern zamanlar özellikle de son 100-150 yıllık dönemdir. Ancak bu 

süreç kesintiye uğramadan devam etmiş, yeni araçlar ve şartlarla her geçen gün daha yoğun ve şiddetli 

şekilde aile kurumunu etkilemiştir. Aile kurumu mevcut etkilere adapte olmayı tamamlayamadan yeni 

etkilere maruz kalmış ve tüm bunlar sebebiyle yapısal ve işlevsel açıdan çok hızlı ve kapsamlı şekilde 

değişip dönüşmüştür. Aile kurumunu kapsamlı ve şiddetli şekilde değiştirip dönüştüren en önemli iki 

teknolojik araçtan birisi televizyon ise, diğeri de internettir. Aile kurumu, televizyonun liderliğini yaptığı 

geleneksel medyanın tüm etkilerine karşı kendisini değiştirip dönüştürmede; yeni anlayışlara ve yaşam 

tarzlarına adapte etme sürecinde oldukça önemli aşamalar kaydetmişken internet teknolojisinin çok daha 

şiddetli etkilerine maruz kaldı. İnternet teknolojisi ve bu bağlamda özel bir önem kazanan sosyal medya, 

aile kurumunu yapısal ve işlevsel açıdan oldukça kapsamlı şekilde değiştirirken, aile içi ilişkileri ise 

alışılmışın çok ötesinde olmak üzere bambaşka bir formata taşıdı ve taşımaya da devam ediyor.  Hatta 

öyle ki en temel sosyal birim olan ailenin sosyalliğini büyük oranda yok etti. Değişim ve dönüşüm o 

kadar hızlı ve şiddetli gerçekleşti ki, 19. yüzyılda sanayileşme ve kentleşme ile yaşanan değişimlerden 

hareketle aile kurumunun yakın zamanda tamamen yok olacağı öngörenlerini dile getirenleri 

haklılaştırmaya referans olabilecek düzeyde kapsamlı ve derinlikli bir değişimin nesnesi haline geldi. 

Genel olarak elektronik ve dijital iletişim araçlarının, özellikle de internet teknolojisinin aile 

kurumundaki etkilerinin en şiddetli görüldüğü alanlardan birisi aile içi ilişkiler olmuştur. Aile bireyleri 

bir arada, aynı çatı altında yaşıyor olmakla birlikte duygusal açıdan birbirlerinden uzaklaşmış, coğrafi 

olarak uzak olanlara yaklaşmıştır. Aile bireylerinin yaşadığı ev, bireylerin birbirleriyle iletişim 

kurmalarına imkân vermeyecek kadar büyümüş, fakat bu büyüme sırasında evin dışındakilerle iletişim 

kurmayı son derece kolaylaştıracak şekilde herkesi içeri almıştır. Gerçekleşen bu alışılmadık durum ise 

aile değerlerinin değişimiyle normallik kazanmıştır. Aile kurumunun temel değerleri radikal düzeyde 

değişime uğramış ve hatta birçoğu sadece isimsel olarak varlığını sürdürür hale gelmiştir. Sadakat 

değeri/anlayışı bunlardan birisi ve belki de en önemlisidir. Televizyon programlarına, haberlere 

yansıdığı kadarıyla sadakat değeri aile üyelerini bir arada tutan ve birbirlerinin haklarına saygı 

göstermeyi gerekli kılan işlevinden büyük oranda ayrılmış durumdadır.  

Aile bireyleri arasında tarihsel geçmişi son derece eskilere dayanan ve oldukça işlevsel olan aile içi 

ilişkiler geleneksel medyanın ve bu bağlamda özellikle televizyonun eve girişiyle değişime uğramaya 

başlamış, yerleşik aile içi ilişkiler önemli oranda tahrip olmuştur. Farklı araştırmacılar tarafından farklı 

zamanlarda ve farklı toplumlarda/ülkelerde gerçekleştirilen çok sayıda araştırma bu gerçeği her türlü 

kuşkunun ötesinde gözler önüne sermiş bulunuyor. Televizyon sadece aile içi ilişkileri tahrip etmekle 

kalmamış, bu ilişkilerin hedeflediği yaşam doyumunu da etkilemiş ve yaşam doyumu ile aile içi ilişiler 

arasındaki doğrusal ilişkiyi tahrip etmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen aile kurumu kendisini bu olumsuz 

etkilere adapte edip yeni anlam ve işlevlerle varlığını sürdürme çabası yürütürken internetin değiştirici 

ve hatta sonucu itibarıyla tahrip edici olumsuz etkilerine maruz kalmıştır. İnternetin çok farklı alanlarda 

çok farklı olumlu etki ve katkılarına başta aile kurumuna yönelik tahrip edici etkileri olmak üzere birçok 

olumsuz etki ve işlevi de eşlik etmektedir. Ebetteki internet veya bu bağlamda sosyal medya bir araçtır. 

Önemli olan aracı kullanan bireyin irade ve tercihidir. Bu irade ve tercih interneti/sosyal medyayı kendi 

şahsı veya aile ilişkileri açısından olumlu yönde kullanması her zaman söz konusudur. Fakat mevcut 

gidişatın gösterdiği kadarıyla bireyler internet/sosyal medya kullanımında bir özne olmaktan çok nesne 

konumundadırlar. Bu ise dile getirilen ve getirilebilecek sorunların temel nedenini teşkil etmektedir. Bu 

açıdan önümüzdeki zamanlar bireylerin internet/sosyal medya karşısında nesne olmaktan özne olmaya 
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geçişinin girişim ve çabaları ile geçecek gibi görünmektedir. Tabi ki eğer bireyler özne olmak 

istiyorlarsa; nesne olmanın olumsuz etkilerinden kurtulmak gibi bir amaca sahiplerse.   
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Fen Eğitiminde Oyun Temelli 

Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi: 

Bir Meta-Analiz Çalışması 

 

The Effect of Game Based Learning on Academic Achievement in Science 

Education: A Meta-Analysis Study 

 

Murat OKUR1 

 Bilge KOCA2 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı 2005-2018 yılları arasında yapılan Oyun Temelli öğrenmenin programda 

öngörülen yönteme kıyasla öğrencilerin fen akademik başarısına etkisini meta analiz yöntemiyle genel 

etki büyüklüğünü hesaplamaktır. Aynı zamanda akademik başarı değişkeninin, fen alanı, sınıf düzeyi 

ve coğrafi bölge moderatörleri de ele alınmıştır Bu sebeple konu alanında yapılmış olan çalışmalar 

incelenerek belirlenen ölçütleri karşılayan 37 çalışma akademik başarı için meta analize dahil edilmiştir. 

Çalışmada elde edilen veriler CMA programı ile analiz edilmiş olup analiz sonuçları 

değerlendirildiğinde, oyun temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarı üzerindeki etki büyüklüğü 

0, 913 olarak hesaplanmıştır. Ulaşılan etki büyüklüğü Cohen (1988) ve Thalheimer ve Cook (2002) 

sınıflamalarına göre etki büyüklüğü “geniş düzey” olarak açıklanmaktadır. Sonuç olarak oyun temelli 

öğrenme, programda öngörülen yönteme göre fen dersindeki akademik başarı üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahiptir. Araştırmaya dahil edilen çalışmalarda ayrıca oyun temelli öğrenmenin öğrenme 

alanlarına, çalışmaların yapıldığı bölgelere ve sınıf düzeylerine göre karşılaştırmalı etki büyüklükleri 

hesaplanmıştır.  

Çalışmada ulaşılan sonuca göre oyun temelli öğrenme, öğrencilerin dersteki akademik başarılarına 

olumlu yönde etki etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oyun Temelli Öğrenme, Oyun, Fen eğitimi, Meta analiz, Akademik Başarı 
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Abstract 

The objective of this study is to calculate the effect of Games-based learning on the academic 

performance of students in 2005-2018 compared to the method envisaged in the program. In addition, 

the moderators of the variable of academic performance, sciences, class level and geographic region 

have been analyzed. 

When meta-analysis results were evaluated in this study, the size of the effect of game-based learning 

on student academic achievement was calculated as 0.913. The data obtained from the study were 

analyzed with CMA program. Size of the effect achieved According to the classifications of Cohen 

(1988) and Thalheimer and Cook (2002), the size of the effect is defined as "broad". As a result, game-

based learning has a significant effect on academic performance in the science course according to the 

method envisaged in the program. In the studies included in the study, the sizes of the comparative effect 

were calculated according to the learning areas of game-based learning, the regions where the studies 

were conducted and the grade levels. 

According to the results of the study, the learning based on games has a positive effect on the academic 

achievement of the students. 

Keywords: Game Based Learning, Game, Science education, Meta analysis, Academic Achievement 

 

 

1. GİRİŞ 

Bilimin gelişmesi ve ilerlemesi, insanların ihtiyaç ve isteklerine göre hızla gerçekleşmektedir. 

Bu süreçte bireylerin de bilim ve teknolojide gerçekleşen gelişime ayak uydurmasını 

kaçınılmaz kılmaktadır. Bilim geçmişte olan, günümüzde gerçekleşen ve geleceğe dair birçok 

olgu ve olayı açıklamaya yardımcı olmaktadır. Fizik, kimya ve biyoloji alanlarının gelişimi 

doğayı anlamaya ve çözümlemeye yardımcı olmaktadır. Bu sebeple fen eğitimine de gerekli 

önem verilmelidir. (Maskan ve Maskan, 2007). 

Bilim gelişimini sürdürürken ona uyum sağlaması gereken bireylerin temel fen bilimleri 

eğitiminin yanı sıra okuyan, araştıran, sorgulayan, üreten, problem çözebilen, bilgiye kendisi 

ulaşabilen, öğrendiği bilgileri günlük hayatında da kullanabilen bireyler olarak yetişmesi büyük 

önem taşımaktadır (Şen-Gümüş, 2009). Bu sebeple bireylerin bu yönde yetişmesini sağlayan, 

eğitim programları düzenlenmektedir (MEB, 2013). Günümüzde bu eğitimin verilebilmesi için 

çeşitli yöntem ve teknikler uygulanmaktadır.  

Fen eğitiminde birey çevresiyle ve çevresinde değişen, gelişen olaylarla iç içedir. Bu durumdan 

yola çıkılarak yapılandırmacı yaklaşımda birey olayları kendi kavramlarıyla ifade 

edebilmelidir(Ünal ve Ergin, 2006). Yapılandırmacı yaklaşım bireydeki oluşan kavramların 

değişikliğini ve gelişimini gözlemlemek açısından iyi bir fen eğitimi modelini bizlere 

sunmaktadır (Kaptan ve Korkmaz, 2000). 
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Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan öğretim programlarında öğrencilerin yaparak, yaşayarak 

öğrenmesi, aktif öğrenme yaklaşımlarının uygulanması bireylerde başarıyı ve kalıcılığı 

arttırmaktadır (Apaydın ve Kandemir, 2017). Bu bağlamda aktif katılıma fırsat sağlayan bir 

yöntem ise oyun temelli öğrenme etkinlikleridir. Aynı zamanda öğrencilerin ilgisini çeken oyun 

temelli öğrenme uygulamaları bilgi kalıcılığını sağlarken (Demir, 2016; Gökbulut ve Yücel, 

2014) aynı zamanda bireylerde hayal gücünün gelişmesine (Ayaydın, 2011) ve öğrendikleri 

bilgiyi analiz edebilme ve sentezleyebilme gibi yeteneklerin ortaya çıkmasına ve 

geliştirilmesine de katkı sağlar (Kaptan ve Korkmaz, 1999). Bu nedenle öğretim sürecinde 

yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda geliştirilmiş olan yöntem ve tekniklere yer verilmesi de 

önem taşımaktadır. Bu yöntemlerden biri de oyun temelli öğrenme etkinlikleridir. 

Çocuklarda yemek yemek, su içmek gibi oyun da temel bir ihtiyaçtır. Çocuk, oyun oynarken 

keşfeder ve keşfettiği bilgileri hafızasında tutar. Oyunla çevresinde olup biteni takip eder, 

çevresini tanır (Sel, 1985). İşbirliği içinde olan çocuklar yardımlaşma, paylaşma, iletişim ve 

yönetme konularında kendilerini geliştirir (Coşkun, Akarsu ve Kariper, 2012). 

Küçük yaştaki bireylerin en önemli ihtiyacı ve vazgeçilmezi olarak görülen oyun kavramı 

belirli bir zaman aralığında ve mekanda gerçekleştirilen ve bu bireylerin hayal gücü, yetenek, 

düşünebilme becerilerini ortaya çıkaran, tüm bunlar gerçekleşirken de eğlenmesine olanak 

sağlayan etkinliklerdir (Çoban ve Nacar, 2015). Çocuklar oynayarak gelişir ve öğrenirler 

(Koçyiğit, Tuğluk ve Kök, 2007). Verilen bu tanım ve açıklamalardan yola çıkılarak öğretim 

sürecinde de bu etkinliklerin kullanılması gerekliliği gözden kaçmamalıdır.  

Oyunların eğitim ve öğretim süreci içerisinde kullanılmasına olanak sağlayan oyun temelli 

öğrenme etkinlikleri, bireylerin zihin ve fiziksel gelişimlerinin sağlıklı şekilde ilerlemesini 

sağlarken aynı zamanda benlik haklarını kavrayıp iyi davranış ve alışkanlıklar kazanmasını 

sağlayan ve tüm bunları eğlence çerçevesinde gerçekleştiren etkinliklerdir (Akandere, 2006). 

Öğretimde öğrencinin aktif olduğu, öğretmenin rehber durumunda olduğu öğretim sürecinde 

oyun temelli öğrenme kullanılmalı ve bu etkinliklerin tüm olumlu yönleri gözden 

kaçırılmamalıdır. Özellikle Piaget 7-11 yaşlarında oynanmaya başlayan oyunların ben merkezli 

davranışlardan uzaklaşarak sosyal hayatın kurallarına uyum sağlamasına yardımcı olduğunu 

söylemektedir. Bu görüşten işaretle özellikle ilköğretim kademelerinde sıklıkla kullanılması 

gerekmektedir (Gürpınar, 2017). Bireylerin kendilerini ifade etmesini kolaylaştıran oyun 

temelli öğrenme etkinlikleri, pasif öğrencileri aktif hale getirerek dersi eğlenceli hale getirir, 

öğrenmeyi kolaylaştırır ve bireyler arası etkileşimi arttırarak kişinin kendini kendine ve 

topluma kanıtlamasına imkân sağlar (Bağcı, 2011).  

 

Problem durumu 

Gün geçtikçe sayısı artan bilimsel çalışmalar her ne kadar kendi içlerinde kapsamlı bir durumda 

olsalar da araştırmanın süreleri, örneklem sayıları ve diğer koşullarda yetersiz kalabilmektedir. 

Araştırmacılar çalışmalarında diğer çalışmalardan destek alsalar da, diğer çalışmaları 
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geliştirseler de birbirinden bağımsız çalışmalar yürütmektedirler. Öneriler bölümünde ağırlıklı 

olarak daha fazla araştırma yapılması gerektiği görüşünü ortaya koymaktadırlar(Özcan, 2008). 

Sosyal bilimler alanında yürütülen çalışmalarda, çalışmanın yapıldığı sınırlar içinde olaylar 

incelenmeye ve yorumlanmaya çalışılmaktadır(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu alandaki 

çalışmalarda daha net sonuçların elde edilme durumunun sonuna kadar devam edemediği 

görülmektedir(Karasar, 2005). Bu durumlar sonucunda çalışmalardan elde edilen verilerin 

derlenmesi ve yorumlanması, birbirine benzeyen problemleri inceleyen çalışmaların bir araya 

getirilerek genel bir analizinin daha kapsamlı sonuçlar vereceği düşünülmektedir. 

Gene Glass (1976) ortaya attığı “Meta-Analiz” terimi için içeriğinde sayıların değil yorumların 

ön planda olduğu bir olgudan bahsetmiştir(Balemen, 2016). Zaman geçtikçe gelişmeye devam 

eden bu çalışma yöntem, küçük örneklemlerle yapılan çalışmaların birleştirilerek daha büyük 

örneklemlere, daha geniş aralıklı örneklemlere ulaşılarak daha doğru sonuçlara gitmeyi 

sağlayan bir yöntem haline gelmiştir (Yıldız, 2002). 

Meta analiz çalışmalarının avantajlarından biri de literatüre girmiş olan çalışmaların hangi 

yönde olduğunun belirlenebilmesidir. Bu yöntem sayesinde çalışmaların kronolojik sırası da 

görülebilmektedir. Bir problem izinde yapılan çalışmaların hangi zaman aralığında olduğunu, 

hangi bölgelerde yapıldığını, hangi eğitim seviyelerinde yapıldığını, hangi yöntem ve tekniğin 

kullanıldığı ve etkili olduğunu, hangi ölçeklerin kullanıldığını, hangi alan üzerinde daha çok 

durulduğunu ortaya çıkarır(Balemen, 2016). Tüm bunlardan yola çıkılarak araştırmacılara da 

yol gösterilebilir. Meta analiz aynı zamanda tüm bu bilgilerin ışığında bize büyük resmi de 

göstermektedir.  

Türkiye’de 2005 yılından başlayarak yapılandırmacı yaklaşımı merkezine alarak oluşturulan 

eğitim programları doğrultusunda eğitimde yeni yöntem ve tekniklere de yer verilmiştir (MEB, 

2005). Öğrenim sürecine öğrencilerin daha aktif olarak katıldığı yöntemlerden biri olan “Oyun 

temelli öğrenme” etkinliklerinin akademik başarıya olan etkisini  inceleyen birçok çalışma 

mevcuttur(Alıcı, 2016; Altunay, 2004; Arslan, 2017; Babaandaç, 2013; Bayat, Kılıçarslan ve 

Şentürk, 2014; Beyazıtoğlu, 1996; Bilsoy, 1992; Can, 2010; Can, 2017; Canbay, 2012; Ç. 

Gazeteci, 2014; Çelik, 2017; Coşkun, 2012; Çiftçi, 2005; Çuha, 2004; Demir, 2012; Dumlu 

Güler, 2011; Ercanlı, 1997; Gençer, 2016; Gençer ve Karamustafaoğlu, 2014; Gökbulut ve 

Yücel Yumuşak, 2014; Hunbaba, 2011; Gürpınar, 2017; Karabağ ve Erdoğan, 2015; Kılıç, 

2007; Songur, 2006; Susuer, 2006; Şaşmaz, Ören ve Erduran Avcı, 2004; Taşlı, 2003; Yıldırım, 

2015; Yıldız, Şimşek ve Araz, 2016; Yurt, 2007). 

Özellikle de Fen bilimleri alanında yapılan çalışmalarda kullanılan oyun temelli öğrenmenin ve 

etkinliklerinin fen dersindeki akademik başarıya etkisini belirlemek amacıyla yapılan pek çok 

çalışma olmasına rağmen bu konuda yapılmış bir meta-analiz çalışması yok denecek kadar 

azdır. 

Çalışmada amaçlanan durum bireylerdeki fen akademik başarısına oyun temelli öğrenmenin 

etki düzeyini belirlemektir. Bu amaçla 2005-2018 yıllarında gerçekleştirilen oyun temelli 

öğrenme etkinliklerinin akademik başarıya olan etkisini inceleyen çalışmalar bir araya 
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getirilerek etki büyüklüğünü hesaplamaktır. Aynı zamanda ülkemizde yapılan çalışmalara 

genel bir bakış açısı getirmesi, yapılacak olan yeni çalışmalara ışık tutması ve oyun temelli 

öğrenme uygulamalarının öğretim programlarında yer alması konusunda fikir üretilmesine 

yardımcı olması amaçlanmıştır. 

Tüm bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır; 

1) Fen eğitiminde kullanılan oyun temelli öğrenme öğrencilerin akademik başarısına olumlu 

etkisi var mıdır?  

a) Oyun temelli öğrenmenin fen bilimleri dersi alt başlıkları (Fen Alanı: Fizik-Kimya-Biyoloji) 

açısından incelendiğinde akademik başarı açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır?  

b) Oyun temelli öğrenmenin sınıf düzeyleri (3. Sınıf-8. Sınıf) açısından incelendiğinde 

akademik başarı açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır?  

c) Oyun temelli öğrenmenin, coğrafi bölgeler (İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu 

Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Ege) açısından incelendiğinde akademik başarı 

açısından etki büyüklükleri arasında fark var mıdır?  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Oyun temelli öğrenmenin fen eğitiminde etkililiğini araştırmak ve belirlemek amacıyla 

alanyazın derlemesinin bir türü olan meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Belirli bir tema veya 

konu alanında yapılan benzer çalışmaların, belirlenen kodlamalar, ölçütler ve nicel verilerle 

gruplandırılarak elde edilen verilerin birleştirilerek yorumlanması meta analiz olarak 

tanımlanabilir(Dinçer, 2014). Aynı zamanda meta analiz belirlenmiş bir hedef doğrultusunda 

ya da belirlenmiş bir konu hakkında yapılmış çalışmaları birleştirerek tüm çalışmaları inceleyip, 

sonuçları hakkında bir görüşe ulaşmak için kullanılan bir yöntem olarak literatürde yer 

almaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012).  

 

Verilerin Toplanması 

Fen dersinde oyun temelli öğrenmenin akademik başarıya etkisini inceleyen bu meta analiz 

çalışmasına dahil edilecek çalışmaların belirlenebilmesi için ulaşılabilen yayımlanmamış ve 

yayımlanmış tüm tez çalışmaları, ulusal dergilerde yayımlanan makaleler, elektronik ortamda 

yayın yapan ulusal ve uluslar arası veri tabanlarından elde edilen makalelerden yararlanılmıştır. 

Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında araştırma konusuyla ilgili olarak 

Türkçe dilinde yayımlanmış ve yayımlanmamış tezlerin taraması gerçekleştirilmiştir. 

TÜBİTAK tarafından kurulmuş olan üniversiteler ve araştırma kurumları arasında bir bağ 

oluşturan akademik bilgi ağı ULAKBİM’den Ulusal makaleler taratılmıştır. Türkiye’deki 

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin kütüphanelerinin elektronik katalog taraması ve tez taraması 
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gerçekleştirilmiştir. Google Scholar internet arama motorundan tarama gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen tezlerin referansları takip edilmiştir. Taramalar sonucunda yayımlanmamış 

çalışmaların yazar adına ve araştırmanın adına ulaşılan çalışmalar için yazarların kendilerine 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Tez taraması için; “oyun”, “eğitsel oyunlar”, “oyun temelli öğrenme”, 

“oyun tabanlı öğrenme”, “oyun ve başarı” kalıplarıyla anahtar kelimeler taranmış ve çıkan 

sonuçlara filtreler uygulanmıştır. Yapılan taramalar sonucunda 568 adet oyun çalışması elde 

edilmiştir. Çalışmaların fen alanında olması, akademik başarı değişkenlerini araştırması göz 

önünde bulundurulmuştur. Bunun sonucunda oyun temelli öğretimin akademik başarıya etkisi 

alanında 38 adet çalışma elde edilmiştir. 

Tarama sonrası elde edilen çalışmalar incelendiğinde aynı yazar ve konuya ait çalışmalar 

bulunmuş ve analize dahil edilmek üzere öncelikle tez çalışmaları tercih edilerek kodlamalar 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların bir kısmı deneysel çalışma içermediği için bir kısmı da analiz 

için yeterli veriyi içermediğinden analize dahil edilememiştir. Sonuç olarak Oyun temelli 

öğrenmenin akademik başarıya etkisini konu alan meta analiz çalışmasının örneklemini 30 adet 

çalışma oluşturmaktadır. 

Çalışmanın kriterleri arasında, çalışmaların son 13 yıl (2005-2018) içinde yapılmış olması, 

YÖK Tez, yayınlanmış tezler, yayınlanmamış tezlerden ulaşılabilenler, süreli veya online 

akademik dergiler, veri tabanlarından ulaşılabilir olması, kontrol ve deney gruplarına sahip 

olmaları (kontrol grubu programda öngörülen öğretim yöntemi ile deney grubu ise oyun temelli 

öğrenme uygulamalarını kullanmaları gerekmektedir.), deney gruplarına ve kontrol gruplarına 

ait betimleyici sayısal verilere sahip olması yer almaktadır. 

 

Verilerin Kodlanması 

Meta analiz çalışmalarında belirli bir kodlama formu bulunmamaktadır. Fakat birbirinden farklı 

kriterleri bulunan çalışmalar bir araya getirildikten sonra önceden belirlenen dahil edilme 

kriterlerine uygunluğu incelendikten sonra devam eden aşamalarda meta analiz çalışmaları 

arasında yapılan karşılaştırmalarda kullanılabilmesi adına araştırmanın kriterlerini sürekli veya 

kategorik değişkenlere dönüştürmek üzere bir kodlama sistemi geliştirilmelidir(Okursoy 

Günhan, 2009). 

Meta analiz çalışması için oluşturulan kodlama formu üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde çalışmanın kimliğini belirten dört temel soru bulunmaktadır. Bu bölümde çalışma adı, 

çalışma yılı, çalışmanın yazarı veya yazarları, çalışmanın yapıldığı coğrafi bölge ve toplam 

örneklem büyüklüğü yer almaktadır. İkinci bölümde ise çalışmanın özellikleri hakkında bilgi 

almak amacıyla 5 adet soru bulunmaktadır. Üçüncü bölümde ise çalışmanın istatistiksel verileri 

yer almaktadır. Çalışmadan kullanılan kodlama formu, Camnalbur (2008), Günhan (2009) ve 

Armağan (2011) tarafından kullanılan kodlama formunun araştırmacı tarafından yeniden 

düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. 
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Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Yapılan bu çalışmada dahil edilme kriterlerine uygun çalışmaların bağımlı değişkenleri 

aritmetik ortalamalarının aynı ölçekten elde edilmediği durumlarda kullanılan grup farklılığı 

meta analizinden işlem etkisi (study effect) kullanılmıştır. (Cohen,1988: aktaran Özcan, 2008; 

; Huffcutt, 2002; Lipsey ve Wilson, 2001). 

Meta analiz çalışmasında bu yöntemin amacı, deneysel çalışmalardaki kontrol ve deney 

grupları ortalamaları arasındaki farkı [d=(Xe− XcSD⁄)] formülü ile ortaya koymaktır (Hunter 

ve Schmidt, 1990). Fakat birbirinden farklı olan bu çalışmalara ait istatistiksel verilerin 

toplanması ve bir araya getirilerek sonuç elde edilebilmesi için verilerin ortak ölçü birimine 

dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu veriler etki büyüklüğüne çevrilmelidir (Şahin, 

2005). Formül uygulamasından elde edilen “d” değeri etki büyüklüğünün simgesidir. Meta 

analizin temel terimi olan Etki büyüklüğü, olgunun toplumda bulunmasındaki büyüklüğünü, 

sıklığını açıklamaktadır.  

Yapılan meta analiz çalışmasında grafiklerin elde edilmesi ve etki büyüklüklerinin 

hesaplanması için CMA 2.0 istatistik programı kullanılmıştır. Çalışmada etki büyüklüğünün 

hesaplanmasında “Hedges’s g” kullanılmıştır. Verilerin toplanması işlenmesi için ise Microsoft 

Office Excel 2010 programından destek alınmıştır. Yapılan çalışmada istatistiksel analizler için 

önemlilik düzeyi “0,05” seçilmiştir. Çalışma analizinin istatistiklerine göre sınıflamalar 

gerçekleştirildikten sonra Sabit Etkiler Modeli (Fixed Effect Size) ve Rasgele Etkiler Modeli 

(Random Effect Size) kullanılarak analiz etki büyüklükleri hesaplanmıştır. 

Meta analiz uygulaması sürecinde hesaplanmış etki büyüklüğü değerleri hakkında yorum 

yapmak için genellikle araştırmacılarında tercih ettiği Cohen, Walkowitz ve Ewen (1988) 

tarafından yapılan sınıflandırma yorumu tercih edilmektedir. Thalheimer ve Cook (2002 göre 

yapılan sınıflandırma Tablo 2.1 de verilmiştir. 

Tablo 2.1. . Thalheimer ve Cook Sınıflandırması 

Cohen (1988), etki büyüklüğü sınıflaması Thalheimer ve Cook (2002), etki büyüklüğü sınıflaması 

0,20 < Etki Derecesi < 0,49 → Küçük Düzey 

-0,15 ≤ Etki Derecesi < 0,15 → Önemsiz Düzey 

0,15 ≤ Etki Derecesi < 0,40 → Küçük Düzey 

0,50 < Etki Derecesi < 0,79 → Orta Düzey 

0,40 ≤ Etki Derecesi < 0,75 → Orta Düzey 

0,75 ≤ Etki Derecesi < 1,10 → Geniş Düzey 

0,80 ≤ Etki Derecesi → Geniş Düzey 

1,10 ≤ Etki Derecesi < 1,45 → Çok Geniş Düzey 

1,45 ≤ Etki Derecesi → Muazzam Düzey 
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BULGULAR 

Bu bölümde, meta analize dahil edilme kriterlerine uygun çalışmaların analizleri sonucu elde 

edilen bulgular bulunmaktadır. Öncelikle meta analiz çalışmasına yönelik betimleyici veriler 

açıklanıp daha sonra programla hesaplanan etki büyüklükleri sonuçları verilmektedir. Ardından 

alt kategorilerde verilen her grup için hesaplanan etki büyüklükleri arasındaki farka yer 

verilmiştir. 

Mevcut meta analiz çalışması için yapılan alanyazın taraması sonucunda elde edilen ve çalışma 

kapsamına alınan, akademik başarıyı inceleyen 30 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırmalar 

incelendikten sonra bazı çalışmalarda birden fazla çalışmaya dahil olabilecek veri olduğu 

sonucuna ulaşılmış ve bu çalışmalar birden fazla çalışma olarak analize dahil edilmiştir. Bu 

çalışmalara ait bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 Sürbahanlı (2018) ve Uluay (2017) yaptıkları çalışmalarda iki farklı ünite için iki ayrı 

başarı testi gerçekleştirmiştir. Bu sebeple araştırmaya dahil edilecek iki ayrı veri 

oluşturdukları için çalışmalar ikişer çalışma olarak analize dahil edilmiştir. 

 Evmez (2018), yaptığı çalışmada iki farklı ünitede çalışmış ve bu çalışmayı iki farklı 

deney grubuyla yürütmüştür. Bu doğrultuda çalışmadan dört farklı başarı testi 

sonucunda veriler elde edilmiştir. Bu nedenle araştırma 4 farklı çalışma olarak analize 

dahil edilmiştir. 

 Boyraz (2015), yaptığı çalışmadan oyun etkinliklerini derslerin farklı bölümlerinde 

kullanarak üç farklı deney grubundan akademik başarı verisi elde etmiştir. Bu sebeple 

araştırmaya üç farklı çalışma olarak dahil edilmiştir. 

Bu durumlar sonucunda araştırmaya dahil edilen çalışma sayısı 37 olarak alınmıştır. Meta 

analiz çalışmasına dahil edilecek akademik başarı değişkenine ait 37 bireysel çalışmanın 

tamamındaki örneklem sayısı 1129 deney grubu, 1084 kontrol grubu öğrencisidir. 

Yapılan meta analiz çalışmasının literatür taraması sonucu dahil edilme kriterlerine uyan 

çalışmaların yayın türüne, çalışmanın yapıldığı yıllara, çalışmaların uygulandığı sınıf düzeyine, 

çalışmanın gerçekleştirildiği coğrafi bölgeye ve çalışılan fen alanına göre frekans/yüzde 

istatistikleri aşağıda verilmektedir. 

 

Tablo 3.1. Çalışmaların Betimsel Analizi 

AKADEMİK BAŞARI 

Yayın Türü Frekans Yüzde 

Doktora 4 10,81% 

Yüksek Lisans 28 75,68% 

Makale 5 13,51% 

Toplam 37 100 

Çalışma Yılı Frekans Yüzde 
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2005 2 5,41% 

2007 1 2,70% 

2010 1 2,70% 

2011 1 2,70% 

2012 1 2,70% 

2013 1 2,70% 

2014 3 8,11% 

2015 4 10,81% 

2016 3 8,11% 

2017 8 21,62% 

2018 12 32,43% 

Toplam 37 100 

Sınıf Düzeyi Frekans Yüzde 

3. Sınıf 3 8,11% 

4. Sınıf 5 13,51% 

5. Sınıf 11 29,73% 

6. Sınıf 4 10,81% 

7. Sınıf 11 29,73% 

8. Sınıf 3 8,11% 

Toplam 37 100 

Çalışılan Coğrafi Bölge Frekans Yüzde 

İç Anadolu 12 32,43% 

Doğu Anadolu 9 24,32% 

G. Doğu Anadolu 0 0,0% 

Ege 3 8,11% 

Marmara 5 13,51% 

Akdeniz 2 5,41% 

Karadeniz 6 16,22% 

Toplam 37 100 

Fen Alanı Frekans Yüzde 

Fizik 14 37,84% 

Kimya 10 27,03% 

Biyoloji 13 35,14% 

Toplam 37 100 

 

 

Verilerin Etki Büyüklüklerine İlişkin Bulgular 

Meta analiz çalışmasına dahil edilen çalışmaların etki büyüklüklerine ilişkin bulgular ve 

belirlenen moderatörlere ait bulgular aşağıdaki alt başlıklarda verilmektedir. 

 

 

 



 

  
191 

Akademik Başarı İle İlgili Genel Etki Büyüklüğü Bulguları 

Araştırmanın problemi olan “Fen eğitiminde kullanılan oyun temelli öğrenme öğrencilerin 

akademik başarısına olumlu etkisi var mıdır?” sorusunun cevabını aramak üzere 37 çalışmadan 

alınan grup ortalaması, standart sapma ve örneklem büyüklüğü verileri bireysel etki büyüklüğü 

ve genel etki büyüklüğü CMA 2.0 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin yorumlanması için 

Cohen (1988) sınıflaması ve Thalheimer ve Cook (2002) sınıflandırması kullanılmıştır.  

Öncelikle çalışmaların etki büyükleri hesaplanarak etki büyüklüklerinin dağılımını gösteren 

orman grafiği oluşturulmuştur. Ardından hesaplanan etki büyüklükleriyle birlikte homojenlik 

testi gerçekleştirilmiş ve model belirlenmiştir. Belirlenen modele göre etki büyüklüğüne 

bakılmış ve sınıflaması yapılmıştır. Daha sonra çalışmanın yayın yanlılığı kontrol edilmiştir.  

 

Şekil 1. Akademik Başarıyı İnceleyen Çalışmalar için Hedges’s g Değerine Göre Etki 

Büyüklükleri Dağılımı – Orman Grafiği – Çalışma Ağırlığı 

 

Analize dahil edilen çalışmaların etki büyüklüklerinin yönlerine ait frekans tablosu ve etki 

büyüklüğü sınıflaması Tablo 3.2 de yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

Model Study name Statistics for each study Hedges's g and 95% CI Weight (Fixed)

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative Relative Relative 
g error Variance limit limit Z-Value p-Value weight weight weight weight

CAN, 2010 0,668 0,305 0,093 0,071 1,265 2,193 0,028 2,20 2,69

SAHIN, 2015 -0,111 0,271 0,074 -0,643 0,421 -0,409 0,683 2,77 2,81

TOKGOZ, 2017 0,596 0,228 0,052 0,150 1,043 2,617 0,009 3,93 2,97

GURPINAR, 2017 1,720 0,345 0,119 1,044 2,395 4,991 0,000 1,72 2,53

CELIK, 2017 0,548 0,374 0,140 -0,185 1,282 1,465 0,143 1,46 2,42

YAZICIOGLU, 2017 0,601 0,280 0,078 0,053 1,149 2,150 0,032 2,61 2,78

ELTEM, 2018 1,197 0,423 0,179 0,369 2,025 2,833 0,005 1,14 2,23

ATAY, 2018 0,899 0,322 0,104 0,268 1,531 2,792 0,005 1,97 2,62

SURBAHANLI, 2018A 0,777 0,339 0,115 0,114 1,441 2,296 0,022 1,78 2,55

SURBAHANLI, 2018B 0,879 0,342 0,117 0,209 1,549 2,570 0,010 1,74 2,54

KORKMAZ, 2018 -0,219 0,336 0,113 -0,878 0,439 -0,653 0,514 1,81 2,57

EVMEZ, 2018A 0,828 0,320 0,102 0,202 1,455 2,590 0,010 1,99 2,63

EVMEZ, 2018B 0,813 0,316 0,100 0,194 1,432 2,573 0,010 2,04 2,64

EVMEZ, 2018C 0,885 0,322 0,103 0,255 1,516 2,753 0,006 1,97 2,62

EVMEZ, 2018D 0,559 0,309 0,096 -0,047 1,165 1,808 0,071 2,13 2,67

 YAVUZYILMAZ, 2018 -0,076 0,284 0,081 -0,633 0,481 -0,267 0,790 2,53 2,77

TUT, 2018 0,222 0,248 0,061 -0,264 0,708 0,896 0,370 3,32 2,90

OZER, 2018 2,283 0,195 0,038 1,900 2,666 11,688 0,000 5,34 3,08

ULUAY, 2017A 1,086 0,382 0,146 0,337 1,835 2,843 0,004 1,40 2,39

ULUAY, 2017B -0,122 0,356 0,126 -0,819 0,575 -0,344 0,731 1,61 2,49

ALICI, 2016 1,118 0,275 0,075 0,580 1,656 4,071 0,000 2,71 2,80

GENCER, 2016 0,996 0,322 0,103 0,365 1,626 3,095 0,002 1,97 2,62

BOYRAZ, 2015A 0,405 0,315 0,099 -0,212 1,022 1,286 0,198 2,06 2,65

BOYRAZ, 2015B 1,068 0,337 0,114 0,407 1,729 3,168 0,002 1,79 2,56

BOYRAZ, 2015C 0,914 0,331 0,110 0,265 1,564 2,760 0,006 1,86 2,58

C. GAZETECI, 2014 0,537 0,172 0,030 0,200 0,874 3,126 0,002 6,91 3,16

BABAANDAC, 2013 2,676 0,350 0,123 1,990 3,362 7,642 0,000 1,66 2,51

COSKUN, 2012 1,393 0,300 0,090 0,805 1,980 4,645 0,000 2,27 2,71

DUMLUGULER, 2011 0,624 0,285 0,081 0,065 1,184 2,188 0,029 2,50 2,76

YURT, 2007 0,722 0,144 0,021 0,440 1,005 5,016 0,000 9,83 3,24

OBUT, 2005 1,633 0,274 0,075 1,097 2,170 5,967 0,000 2,72 2,80

CÝL, 2005 0,667 0,215 0,046 0,245 1,088 3,102 0,002 4,42 3,02

CAN; YILDIRIM, 2017 1,476 0,205 0,042 1,074 1,878 7,203 0,000 4,86 3,05

CEKER; GURBUZ, 2017 2,044 0,398 0,158 1,264 2,825 5,136 0,000 1,29 2,33

BAYAT; KILICASLAN, 2014 1,830 0,265 0,070 1,312 2,349 6,919 0,000 2,91 2,84

KAYA; ELGUN, 2014 1,155 0,275 0,076 0,616 1,694 4,199 0,000 2,69 2,80

YILDIZ, SIMSEK, ARAZ; 2016 0,631 0,311 0,097 0,022 1,240 2,030 0,042 2,11 2,66

Fixed 0,912 0,045 0,002 0,823 1,000 20,190 0,000

Random 0,913 0,107 0,011 0,704 1,122 8,561 0,000

-3,40 -1,70 0,00 1,70 3,40

Favours A Favours B

Meta Analysis
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Tablo 3.2. Meta Analiz Çalışmasında Kullanılan Akademik Başarı Çalışmalarının Etki 

Büyüklükleri Yönüne Ait Frekans Tablosu ve Sınıflama Tablosu 

Etki Büyüklüğü Yönü Frekans Yüzde 

Sıfır (0) 0 0 

Pozitif (+) 33 89,19% 

Negatif (-) 4 10,81% 

Toplam 37 100 

   

Cohen (1988) Etki Büyüklüğü Sınıflaması; 
Thalheimer Ve Cook (2002) Etki Büyüklüğü 

Sınıflaması; 

Sınıflama 

Düzeyi 
Frekans Yüzde 

Sınıflama 

Düzeyi 
Frekans Yüzde 

Önemsiz 4 10,81% Önemsiz 3 8,33% 

Küçük 2 5,41% Küçük 1 2,78% 

Orta 14 29,73% Orta 11 30,56% 

Büyük 20 54,05% Geniş 10 27,78% 

Toplam 37 100% Çok Geniş 4 11,11% 

   Muazzam 7 19,44% 

   Toplam 36 100% 

 

Etki büyüklükleri belirlenen çalışmalarda hangi modeli kullanacağımızı belirlemek için 

homojenlik testinin yapılması gerekmektedir. Çalışmaların homojenliği belirlenmek üzere 

CMA 2.0 programıyla test yapılmış huni grafiği ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Şekil 2. Hedges’s g Değerine Göre Etki Büyüklüklerinin Dağılım Huni Grafiği 

 

Meta analiz programı olan CMA 2.0’da gerçekleştirilen hesaplamalarda genellikle bireysel 

yapılan her çalışmanın hemen hemen hepsinin huninin içinde yer alması beklenmektedir. 

Yapılan bu çalışmaya ait huni grafiğinde ise etki büyüklüklerinin dağılımının verildiği bu 

grafikte çalışmaların dağılımı ve yoğunluğun oluştuğu alan görülmektedir. Çalışmaların 

huninin dışında da dağılım göstermesi çalışmaların frekanslarının heterojen bir şekilde dağılım 

gösterdiği fikrini vermektedir. Fakat bu durum tek başına yeterli olmadığı için çalışmaların “Q” 

veya “p” değerlerine bakılması gerekmektedir (Dinçer, 2014).Aşağıdaki Tablo 3.3 de değerler 

verilmektedir. 

 

Tablo 3.3. Akademik Başarıyı İnceleyen Çalışmaların Heterojenlik Test Sonuçları 

Heterojenlik Tau-Squared 

Q df p I2 
Tau-

squared 

Standard 

Error 
Variance Tau 

192,142 36 <,001 81,264 0,331 0,106 0,011 0,575 

 

Çalışmanın öncelikle gerçekleştirilen heterojenlik testi sonucunda Q istatistiksel değeri 192,142 

ve serbestlik derecesi 36 olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik 

değeri 49,802 ile 55,758 değerleri aralığındadır. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 192,142 

(p<0,05) ile 36 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değeri aştığı 

gözlenmiştir. Bu durum sonucunda çalışmanın etki büyüklüğünün dağılımı için “heterojendir” 

yorumu yapılabilir. Model seçiminde heterojen çalışmalar için Rastgele Etkiler Modeli 
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(Random Effect Size) kullanılmalıdır (Akgöz vd., 2004; Borenstein ve diğerleri, 2013). 

Çalışmadaki bireysel çalışmaların heterojen özellik göstermesinden dolayı yanılmaları ortadan 

kaldırılabileceği için (Gözüyeşil, 2012; Yıldız, 2002) model seçiminin bu yönde olması 

uygundur. Çalışmanın her iki model için etki büyüklükleri hesaplanmış ve Tablo 3.6’da 

verilmiştir. Rastgele Etkiler Modeli çalışmanın uygun modeli olduğundan yorumlar o 

doğrultuda yapılmıştır(Lipsey ve Wilson, 2001). 

 

Tablo 3.4. Akademik Başarı Meta Analizi Çalışmasına Ait Birleştirilmiş Etki Büyüklükleri 

Model 

Çalışm

a 

Sayısı 

Etki 

Büyüklüğ

ü 

Standart 

Hata 
Varyans 

%95 Güven 

Aralığı 
p 

Alt 

Limit 

Üst 

Limit 

Sabit Etki 37 0,912 0,045 0,002 0,823 1,000 <,001 

Rastgele Etki 37 0,913 0,107 0,011 0,704 1,122 <,001 

 

Yapılan analiz sonucunda etki büyüklüğü 0,913 olarak hesaplanmıştır. Her iki sınıflama türü 

olan Cohen (1988) ve Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamalarına göre etki büyüklüğü “geniş 

düzey” olarak açıklanmaktadır. Ayrıca çalışmanın p değeri incelendiğinde (p<0,05) anlamlı 

olduğu yorumu yapılmaktadır. Bu durumda oyun temelli öğrenmenin, programda öngörülen 

yönteme göre akademik başarı üzerinde etkisi daha büyük olduğu söylenebilir. Çalışmaların 

etki büyüklüğünü önemli derecede etkileyen çalışmaların incelenmesi için yayın yanlılığı 

incelenmelidir (Dinçer, 2014).  

Yayın yanlılığı grafiğinde huninin dışında kalan kısım yayın yanlılığı hakkında bilgi 

vermektedir. Yatay (x) ekseni etki büyüklüğü hakkında bilgi verirken dikey (y) eksen örneklem 

büyüklüğü ya da varyans hakkında bilgi vermektedir. Huni grafiğini simetrik bölen çizgi genel 

etki büyüklüğünü göstermektedir. Çalışmaların huni grafiğin içinde ve simetrik olması aynı 

zamanda genel etki büyüklüğü çizgisinin etrafında toplanması beklenmektedir. Huni dışında 

kalan çalışmaların yayın yanlılığına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple 

çalışmaların çoğunluğunun huni içinde olması çalışmanın güvenirliği açısından önem 

taşımaktadır. Bu doğrultuda yayın yanlılığı grafikleri ve istatistikleri aşağıda verilmektedir  
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Şekil 3. Fen Dersine Yönelik Akademik Başarı Çalışmalarının Yayın Yanlılığı Huni Grafiği 

 

Oluşan bu grafikte huni dışında 13 adet çalışma görülmekte ve bu çalışmanın %35,13’ünü 

oluşturmaktadır. Fakat çalışmaların huni grafiğinden çok uzakta kalmamış olması yayın 

yanlılığının çok önemsiz derecede olabileceği fikrini vermektedir. Çalışmanın yayın 

yanlılığının çok önemsiz olduğunu göstermek için aşağıda Classic Fail-Safe N ve Kendall’s 

istatistikleri değerleri verilmektedir. 

Tablo 3.5. Akademik Başarı Yayın Yanlılığı Classic Fail-Safe N ve Kendall’s İstatistikleri 

Meta Analizin Gücü 

Z - Değeri 19,553 

p – Değeri <,001 

Alfa Değeri 0,05 

Alfa için Z – Değeri 1,959 

Örneklem 37 

p>alfa sonucu için gerekli eksil çalışma sayısı 3646 

Yanlılık durumu  

Kendall’s (P-Q) 106 

Kendall’s Tau 0,159 

Tau için Z – değeri 1,386 

Kendall’s p 0,165 
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Yayın yanlılığı analizi sonucunda Classic Fail-Safe N analizi ve Kendall’s analizi yapılmıştır. 

Elde edilen veriler doğrultusunda meta analiz çalışmasına dahil edilen 37 çalışmanın etki 

büyüklüğünün neredeyse sıfır olacak düzeye gelebilmesi için, diğer bir ifadeyle 37 çalışmanın 

dahil edildiği bu çalışma bulgularının geçersiz sayılabilmesi için literatürden bu verilerin tersi 

yönünde 3646 adet çalışmanın eklenmesi gerekmektedir. Literatür taraması sonucu bu sayıda 

çalışmaya ulaşılması mümkün olmadığından meta analizde yayın yanlılığı yoktur denebilir. 

Tablo 4.12 ye göre, meta-analiz kapsamına alınan çalışmalarda yanlılık bulunmadığı bulgusuna 

ulaşılmıştır(Tau=0.27,  p>.05). 

 

Fen Alanı Değişkenine Göre Moderatör Analizi 

Yapılan meta analiz çalışmasındaki alt problemlerden “Oyun temelli öğrenmenin fen bilimleri 

dersi alt başlıkları (Fizik-Kimya-Biyoloji) açısından incelendiğinde akademik başarı açısından 

etki büyüklükleri arasında fark var mıdır?”  sorusu araştırılmıştır.  

Öncelikle fen alanı moderatörüne göre etki büyüklükleri değerleri hesaplanmıştır. 

 

Şekil 1. Akademik Başarı Fen Alanını İnceleyen Çalışmalar için Hedges’s g Değerine Göre 

Etki Büyüklükleri Dağılımı – Orman Grafiği – Çalışma Ağırlığı 

 

Model Group by
Fen Alani

Study name Statistics for each study Hedges's g and 95% CI Weight (Fixed)

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative Relative Relative 
g error Variance limit limit Z-Value p-Value weight weight weight weight

biyoloji SAHIN, 2015 -0,111 0,271 0,074 -0,643 0,421 -0,409 0,683 7,46 8,01

biyoloji TOKGOZ, 2017 0,596 0,228 0,052 0,150 1,043 2,617 0,009 10,58 8,49

biyoloji GURPINAR, 2017 1,720 0,345 0,119 1,044 2,395 4,991 0,000 4,63 7,17

biyoloji CELIK, 2017 0,548 0,374 0,140 -0,185 1,282 1,465 0,143 3,92 6,83

biyoloji SURBAHANLI, 2018A 0,777 0,339 0,115 0,114 1,441 2,296 0,022 4,79 7,24

biyoloji SURBAHANLI, 2018B 0,879 0,342 0,117 0,209 1,549 2,570 0,010 4,69 7,20

biyoloji TUT, 2018 0,222 0,248 0,061 -0,264 0,708 0,896 0,370 8,94 8,27

biyoloji ULUAY, 2017B -0,122 0,356 0,126 -0,819 0,575 -0,344 0,731 4,34 7,04

biyoloji ALICI, 2016 1,118 0,275 0,075 0,580 1,656 4,071 0,000 7,29 7,97

biyoloji BABAANDAC, 2013 2,676 0,350 0,123 1,990 3,362 7,642 0,000 4,48 7,10

biyoloji DUMLUGULER, 2011 0,624 0,285 0,081 0,065 1,184 2,188 0,029 6,74 7,85

biyoloji YURT, 2007 0,722 0,144 0,021 0,440 1,005 5,016 0,000 26,47 9,29

biyoloji YILDIZ, SIMSEK, ARAZ; 2016 0,631 0,311 0,097 0,022 1,240 2,030 0,042 5,68 7,56

Fixed biyoloji 0,719 0,074 0,005 0,574 0,864 9,707 0,000

Random biyoloji 0,775 0,175 0,031 0,431 1,118 4,419 0,000

fizik YAZICIOGLU, 2017 0,601 0,280 0,078 0,053 1,149 2,150 0,032 7,85 7,36

fizik ATAY, 2018 0,899 0,322 0,104 0,268 1,531 2,792 0,005 5,92 6,96

fizik EVMEZ, 2018A 0,828 0,320 0,102 0,202 1,455 2,590 0,010 6,00 6,98

fizik EVMEZ, 2018B 0,813 0,316 0,100 0,194 1,432 2,573 0,010 6,15 7,02

fizik EVMEZ, 2018C 0,885 0,322 0,103 0,255 1,516 2,753 0,006 5,93 6,96

fizik EVMEZ, 2018D 0,559 0,309 0,096 -0,047 1,165 1,808 0,071 6,42 7,08

fizik  YAVUZYILMAZ, 2018 -0,076 0,284 0,081 -0,633 0,481 -0,267 0,790 7,61 7,32

fizik OZER, 2018 2,283 0,195 0,038 1,900 2,666 11,688 0,000 16,08 8,08

fizik GENCER, 2016 0,996 0,322 0,103 0,365 1,626 3,095 0,002 5,93 6,96

fizik BOYRAZ, 2015A 0,405 0,315 0,099 -0,212 1,022 1,286 0,198 6,19 7,03

fizik BOYRAZ, 2015B 1,068 0,337 0,114 0,407 1,729 3,168 0,002 5,40 6,82

fizik BOYRAZ, 2015C 0,914 0,331 0,110 0,265 1,564 2,760 0,006 5,59 6,87

fizik COSKUN, 2012 1,393 0,300 0,090 0,805 1,980 4,645 0,000 6,83 7,17

fizik KAYA; ELGUN, 2014 1,155 0,275 0,076 0,616 1,694 4,199 0,000 8,11 7,40

Fixed fizik 1,031 0,078 0,006 0,878 1,185 13,168 0,000

Random fizik 0,921 0,181 0,033 0,566 1,275 5,086 0,000

kimya CAN, 2010 0,668 0,305 0,093 0,071 1,265 2,193 0,028 7,41 9,93

kimya ELTEM, 2018 1,197 0,423 0,179 0,369 2,025 2,833 0,005 3,85 8,29

kimya KORKMAZ, 2018 -0,219 0,336 0,113 -0,878 0,439 -0,653 0,514 6,09 9,49

kimya ULUAY, 2017A 1,086 0,382 0,146 0,337 1,835 2,843 0,004 4,71 8,84

kimya C. GAZETECI, 2014 0,537 0,172 0,030 0,200 0,874 3,126 0,002 23,31 11,63

kimya OBUT, 2005 1,633 0,274 0,075 1,097 2,170 5,967 0,000 9,18 10,35

kimya CÝL, 2005 0,667 0,215 0,046 0,245 1,088 3,102 0,002 14,90 11,13

kimya CAN; YILDIRIM, 2017 1,476 0,205 0,042 1,074 1,878 7,203 0,000 16,38 11,25

kimya CEKER; GURBUZ, 2017 2,044 0,398 0,158 1,264 2,825 5,136 0,000 4,34 8,62

kimya BAYAT; KILICASLAN, 2014 1,830 0,265 0,070 1,312 2,349 6,919 0,000 9,83 10,48

Fixed kimya 1,018 0,083 0,007 0,856 1,181 12,278 0,000

Random kimya 1,081 0,207 0,043 0,674 1,487 5,211 0,000

Fixed Overall 0,912 0,045 0,002 0,823 1,000 20,190 0,000

Random Overall 0,909 0,108 0,012 0,698 1,120 8,442 0,000

-3,40 -1,70 0,00 1,70 3,40

Favours A Favours B

Meta Analysis
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Yapılan analiz sonucunda her iki modele göre etki büyüklükleri hesaplanmış ve sonuçları 

yorumlayabilmek için hangi istatistiksel modelin seçileceğini belirlemek amacıyla heterojenlik 

testi yapılmıştır. Testin sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 3.6. Fen Alanı Moderatörünün Akademik Başarıya göre Heterojenlik Testi 

Fen 

Alanları 
N 

Standar

t Hata 

Heterojenlik 
Genel 

Etki 

Büyük 

lüğü 

%95 Güven 

Aralığı 

Q df p I2 
Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Fizik 14 0,078 67,976 13 <,001 80,875 0,921 0,566 1,275 

Kimya 10 0,083 51,748 12 <,001 82,608 1,081 0,674 1,487 

Biyoloji 13 0,074 61,690 9 <,001 80,548 0,775 0,431 1,118 

Total Within  

(Sabit Etkiler Modeli) 
181,414 34 <,001     

Total Between 

 (Karışık Etkiler Modeli) 
1,277 2 0,528  0,909 0,698 1,120 

 

Çalışmanın heterojenlik testi sonuçları incelenirken öncelikle sabit etkiler modeline bakılmıştır. 

Sabit etkiler modeli bölümündeki grup içi heterojenlik testi anlamlılık düzeyi (p<,001) olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca Q istatistiksel değerine bakıldığında 181,414 ve serbestlik derecesi 34 

olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 43,773 ile 49,802 

değerleri aralığındadır. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 181,414 (p<0,05) ile 34 serbestlik 

derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değeri aştığı gözlenmiştir. Buna göre 

çalışmalar kendi içlerinde aynı yaygın etkiye sahiptir denilmekte ya da çalışmalar kendi 

içlerinde beklenenden yüksek dağılıma sahiptirler.  

Ulaşılan sonuca göre Karışık Etkiler Modeline geçilir ve gruplar arası (between-group) 

heterojenlik testine göre p değeri hesaplanmıştır. Testin anlamlılık düzeyi (p=0,528)>(p=0,05) 

olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın Q istatistiksel değerine bakıldığında 1,277 ve 

serbestlik derecesi 2 olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik 

değeri 5,991’dir. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 1,277 (p<0,05) ile 2 serbestlik derecesindeki 

ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değerin altında kaldığı gözlenmiştir. Ayrıca p değeri 

0,528 olarak hesaplanmış ve anlamlı bir değer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda 

oyun temelli öğrenmenin öğrencilerin fen dersi akademik başarı etki büyüklüklerinin 

oluşturulmuş olan fen alanı kategorilerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Aşağıda, seçilen modele göre elde edilen etki büyüklükleri verilmiştir. 

 

Tablo 3.7. Fen Alanı Moderatörünün Seçilen Modele Göre Akademik Başarı Etki 

Büyüklükleri 

Kategori 

(Fen Alanı) 
Model 

Çalışma 

Sayısı 

Etki 

Büyüklüğü 

%95 Güven Aralığı 
p 

Alt Limit Üst Limit 

Fizik REM 14 0,921 0,566 1,275 <,001 

Kimya REM 10 1,081 0,674 1,487 <,001 

Biyoloji REM 13 0,775 0,431 1,118 <,001 

Tümü REM 37 0,909 0,698 1,120 <,001 

REM: Rastgele Etkiler Modeli  SEM: Sabit Etkiler Modeli 

 

Çalışmaların modeline göre, yapılan analiz sonucu fen alanlarından etki büyüklüğü en büyük 

olan 1,081 ile Kimya alanı olarak hesaplanmıştır. Daha sonra 0,921 değer ile Fizik ve 0,775 

değeri ile Biyoloji takip etmektedir. Ayrıca her sınıf düzeyinin etki yönünün pozitif yönde 

olduğu hesaplanmıştır.  

Cohen (1988) sınıflamasına göre; 

0,50 < Biyoloji< 0,79 → Orta Düzeyde . 

0,80 ≤ Fizik ve Kimya → Geniş Düzeyde  

Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamasına göre; 

0,75 ≤  Fizik Kimya ve Biyoloji < 1,10 → Geniş Düzeyde 

Çalışmanın tüm etki büyüklüğü dikkate alındığında ise her iki sınıflama için geniş etki 

büyüklüğüne sahip olduğu ve pozitif yönde olduğu söylenebilir.  

 

Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Moderatör Analizi 

Yapılan meta analiz çalışmasındaki alt problemlerden “Oyun temelli öğrenmenin sınıf 

düzeyleri (3. Sınıf-8. Sınıf) açısından incelendiğinde akademik başarı açısından etki büyüklüğü 

arasında fark var mıdır?”  sorusu araştırılmıştır. Öncelikle sınıf düzeyi moderatörüne göre etki 

büyüklükleri değerleri hesaplanmıştır. 
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Şekil 4. Akademik Başarı Sınıf Düzeyini İnceleyen Çalışmalar için Hedges’s g Değerine 

Göre Etki Büyüklükleri Dağılımı – Orman Grafiği – Çalışma Ağırlığı 

 

Yapılan analiz sonucunda her iki modele göre etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Sınıf 

düzeylerinin akademik başarıya olan etkisi için genel etki büyüklüğünü hesaplarken 

yorumlayabilmek için hangi istatistiksel modelin seçileceğini belirlemek amacıyla heterojenlik 

testi yapılmıştır. Testin sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 3.8. Sınıf Düzeyi Moderatörünün Akademik Başarıya göre Heterojenlik Testi 

Sınıf 

Düzeyi 
N 

Standart 

Hata 

Heterojenlik 
Genel Etki 

Büyüklüğü 

%95 Güven 

Aralığı 

Q df p I2 
Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

3. sınıf 3 0,189 2,314 2 0,314 13,561 0,779 0,409 1,149 

4. sınıf 5 0,118 48,852 4 <,001 91,812 1,400 1,168 1,631 

5. sınıf 11 0,087 32,261 10 <,001 69,002 0,698 0,528 0,867 

6. sınıf 4 0,151 8,267 3 0,041 63,712 0,830 0,534 1,126 

7. sınıf 11 0,080 69,359 10 <,001 85,582 0,998 0,841 1,155 

Model Group by
Sinif Düzeyi

Study name Statistics for each study Hedges's g and 95% CI Weight (Fixed)

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative Relative Relative 
g error Variance limit limit Z-Value p-Value weight weight weight weight

3. sinif BOYRAZ, 2015A 0,405 0,315 0,099 -0,212 1,022 1,286 0,198 36,04 35,66

3. sinif BOYRAZ, 2015B 1,068 0,337 0,114 0,407 1,729 3,168 0,002 31,42 31,68

3. sinif BOYRAZ, 2015C 0,914 0,331 0,110 0,265 1,564 2,760 0,006 32,54 32,66

Fixed 3. sinif 0,779 0,189 0,036 0,409 1,149 4,123 0,000

Random 3. sinif 0,781 0,203 0,041 0,383 1,180 3,843 0,000

4. sinif ATAY, 2018 0,899 0,322 0,104 0,268 1,531 2,792 0,005 13,45 19,61

4. sinif TUT, 2018 0,222 0,248 0,061 -0,264 0,708 0,896 0,370 22,72 20,54

4. sinif OZER, 2018 2,283 0,195 0,038 1,900 2,666 11,688 0,000 36,58 21,10

4. sinif CEKER; GURBUZ, 2017 2,044 0,398 0,158 1,264 2,825 5,136 0,000 8,81 18,53

4. sinif KAYA; ELGUN, 2014 1,155 0,275 0,076 0,616 1,694 4,199 0,000 18,44 20,22

Fixed 4. sinif 1,400 0,118 0,014 1,168 1,631 11,847 0,000

Random 4. sinif 1,316 0,428 0,183 0,477 2,154 3,076 0,002

5. sinif SAHIN, 2015 -0,111 0,271 0,074 -0,643 0,421 -0,409 0,683 10,18 9,66

5. sinif TOKGOZ, 2017 0,596 0,228 0,052 0,150 1,043 2,617 0,009 14,44 10,54

5. sinif CELIK, 2017 0,548 0,374 0,140 -0,185 1,282 1,465 0,143 5,35 7,70

5. sinif SURBAHANLI, 2018A 0,777 0,339 0,115 0,114 1,441 2,296 0,022 6,54 8,35

5. sinif SURBAHANLI, 2018B 0,879 0,342 0,117 0,209 1,549 2,570 0,010 6,41 8,28

5. sinif EVMEZ, 2018A 0,828 0,320 0,102 0,202 1,455 2,590 0,010 7,33 8,70

5. sinif EVMEZ, 2018B 0,813 0,316 0,100 0,194 1,432 2,573 0,010 7,51 8,78

5. sinif EVMEZ, 2018C 0,885 0,322 0,103 0,255 1,516 2,753 0,006 7,25 8,67

5. sinif EVMEZ, 2018D 0,559 0,309 0,096 -0,047 1,165 1,808 0,071 7,84 8,91

5. sinif  YAVUZYILMAZ, 2018 -0,076 0,284 0,081 -0,633 0,481 -0,267 0,790 9,29 9,41

5. sinif CAN; YILDIRIM, 2017 1,476 0,205 0,042 1,074 1,878 7,203 0,000 17,85 11,00

Fixed 5. sinif 0,698 0,087 0,007 0,528 0,867 8,057 0,000

Random 5. sinif 0,657 0,159 0,025 0,346 0,968 4,146 0,000

6. sinif GURPINAR, 2017 1,720 0,345 0,119 1,044 2,395 4,991 0,000 19,21 22,69

6. sinif YAZICIOGLU, 2017 0,601 0,280 0,078 0,053 1,149 2,150 0,032 29,16 26,52

6. sinif DUMLUGULER, 2011 0,624 0,285 0,081 0,065 1,184 2,188 0,029 28,02 26,17

6. sinif YILDIZ, SIMSEK, ARAZ; 2016 0,631 0,311 0,097 0,022 1,240 2,030 0,042 23,60 24,63

Fixed 6. sinif 0,830 0,151 0,023 0,534 1,126 5,493 0,000

Random 6. sinif 0,868 0,252 0,064 0,374 1,363 3,444 0,001

7. sinif ELTEM, 2018 1,197 0,423 0,179 0,369 2,025 2,833 0,005 3,60 7,89

7. sinif KORKMAZ, 2018 -0,219 0,336 0,113 -0,878 0,439 -0,653 0,514 5,69 8,82

7. sinif ULUAY, 2017A 1,086 0,382 0,146 0,337 1,835 2,843 0,004 4,40 8,33

7. sinif ULUAY, 2017B -0,122 0,356 0,126 -0,819 0,575 -0,344 0,731 5,08 8,61

7. sinif GENCER, 2016 0,996 0,322 0,103 0,365 1,626 3,095 0,002 6,21 8,96

7. sinif BABAANDAC, 2013 2,676 0,350 0,123 1,990 3,362 7,642 0,000 5,24 8,66

7. sinif COSKUN, 2012 1,393 0,300 0,090 0,805 1,980 4,645 0,000 7,15 9,19

7. sinif YURT, 2007 0,722 0,144 0,021 0,440 1,005 5,016 0,000 30,97 10,54

7. sinif OBUT, 2005 1,633 0,274 0,075 1,097 2,170 5,967 0,000 8,57 9,45

7. sinif CÝL, 2005 0,667 0,215 0,046 0,245 1,088 3,102 0,002 13,92 10,00

7. sinif BAYAT; KILICASLAN, 2014 1,830 0,265 0,070 1,312 2,349 6,919 0,000 9,18 9,54

Fixed 7. sinif 0,998 0,080 0,006 0,841 1,155 12,454 0,000

Random 7. sinif 1,076 0,223 0,050 0,640 1,512 4,833 0,000

8. sinif CAN, 2010 0,668 0,305 0,093 0,071 1,265 2,193 0,028 18,61 24,36

8. sinif ALICI, 2016 1,118 0,275 0,075 0,580 1,656 4,071 0,000 22,90 28,13

8. sinif C. GAZETECI, 2014 0,537 0,172 0,030 0,200 0,874 3,126 0,002 58,49 47,52

Fixed 8. sinif 0,694 0,131 0,017 0,437 0,952 5,285 0,000

Random 8. sinif 0,732 0,178 0,032 0,384 1,081 4,119 0,000

Fixed Overall 0,912 0,045 0,002 0,823 1,000 20,190 0,000

Random Overall 0,809 0,085 0,007 0,641 0,976 9,464 0,000

-3,40 -1,70 0,00 1,70 3,40

Favours A Favours B

Meta Analysis
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8. sınıf 3 0,131 3,224 2 0,199 37,963 0,694 0,437 0,952 

Total Within 

(Sabit Etkiler Modeli) 
164,277 31 <,001    

Total Between 

(Rastgele Etkiler, 

Karışık Etkiler Modeli) 

4,020 5 0,547  0,809 0,641 0,976 

 

Çalışmaya ait heterojenlik testi sonucunda sınıf düzeyleri kategorilerinin grup heterojenlik 

durumları incelendiğinde “p değeri” 3. Sınıf düzeyi için 0,314 ve 8. Sınıf düzeyi için 0,199 

(p>0,05) olarak hesaplanmıştır. Aynı zamanda bu iki düzeydeki Q değerleri χ2 tablosunun %95 

anlamlılık düzeyindeki kritik değerlerinin altında kalmaktadır. Bu sebeple bu gruplar için Sabit 

Etki Büyüklüğü Modeli seçilmiştir. Diğer dört sınıf düzeyi için heterojenlik testi anlamlılık 

düzeyleri (p<0,05) hesaplanmıştır. Ayrıca Q istatistiksel değerine bakıldığında dört sınıf düzeyi 

için χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değerinin üstünde olduğu için çalışmalar 

heterojen özelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple bu sınıf düzeyleri için Rastgele Etki 

Büyüklüğü Modeli seçilmiştir. 

Çalışmanın heterojenlik testi sonuçları incelenirken öncelikle sabit etkiler modeline bakılmıştır. 

Sabit etkiler modeli bölümündeki grup içi heterojenlik testi anlamlılık düzeyi (p<,001) olarak 

hesaplanmış. Ayrıca Q istatistiksel değerine bakıldığında 164,277 ve serbestlik derecesi 31 

olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 43,773 ile 49,802 

değerleri aralığındadır. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 181,414 (p<0,05) ile 31 serbestlik 

derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değeri aştığı gözlenmiştir. Buna göre 

çalışmalar kendi içlerinde aynı yaygın etkiye sahiptir denilmekte ya da çalışmalar kendi 

içlerinde beklenenden yüksek dağılıma sahiptirler. 

Ulaşılan sonuca göre Karışık Etkiler Modeline geçilmiştir ve gruplar arası (between-group) 

heterojenlik testine göre p değeri hesaplanmıştır. Testin anlamlılık düzeyi (p=0,547)>(p=0,05) 

olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın Q istatistiksel değerine bakıldığında 4,020 ve 

serbestlik derecesi 5 olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik 

değeri 11,070’dir. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 4,020 (p<0,05) ile 5 serbestlik 

derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değerin altında kaldığı gözlenmiştir. Bu 

durumda Oyun Temelli Öğrenmenin öğrencilerin fen dersi akademik başarı etki 

büyüklüklerinin oluşturulmuş olan sınıf düzeyi kategorilerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 3.9. Sınıf Düzeyi Moderatörünün Seçilen Modele Göre Akademik Başarı Etki 

Büyüklükleri 

Kategori  

(Sınıf Düzeyi) 
Model 

Çalışma 

Sayısı 

Etki 

Büyüklüğü 

%95 Güven Aralığı 
p 

Alt Limit Üst Limit 

3. sınıf SEM 3 0,779 0,409 1,149 <,001 

4. sınıf REM 5 1,316 0,477 2,154 0,002 

5. sınıf REM 11 0,657 0,346 0,968 <,001 

6. sınıf REM 4 0,868 0,374 1,363 0,001 

7. sınıf REM 11 1,076 0,640 1,512 <,001 

8. sınıf SEM 3 0,732 0,437 0,952 <,001 

Tümü REM 37 0,809 0,641 0,976 <,001 

REM: Rastgele Etkiler Modeli  SEM: Sabit Etkiler Modeli 

 

Çalışmadaki sınıf düzeylerinin etki büyüklükleri incelendiğinde etki büyüklüğü en fazla olan 

sınıf düzeyi 1,316 etki büyüklüğü değeriyle 4. Sınıf olarak hesaplanmıştır. Çalışmada etkililiği 

en az olan sınıf düzeyi ise 0,657 5. Sınıf düzeyi çalışmalardır.  

Cohen (1988) sınıflamasına göre; 

0,50 < 3. Sınıf, 5. Sınıf ve 8. sınıf düzeyi< 0,79 → Orta Düzeyde . 

0,80 ≤ 4. Sınıf, 6. Sınıf ve 7. Sınıf düzeyi → Geniş Düzeyde  

 

Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamasına göre; 

0,40 ≤ 5. Sınıf < 0,75→ Orta Düzeyde 

0,75 ≤  3. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf ve 8. Sınıf Düzeyi < 1,10 → Geniş Düzeyde 

1,10 ≤ 4. Sınıf < 1,45 → Çok Geniş Düzeyde 

 Çalışmanın tüm etki büyüklüğü dikkate alındığında ise geniş etki büyüklüğüne sahip olduğu 

ve pozitif yönde olduğu söylenebilir. Ayrıca her sınıf düzeyinin etki yönünün pozitif yönde 

olduğu hesaplanmıştır. 

 

Coğrafi Bölge Değişkenine Göre Moderatör Analizi 

Yapılan meta analiz çalışmasındaki alt problemlerden “Oyun temelli öğrenmenin coğrafi 

bölgeler (İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, 
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Ege) açısından incelendiğinde akademik başarı açısından etki büyüklüğü arasında fark var 

mıdır?”  sorusu araştırılmıştır.  

 

Şekil 5. Akademik Başarı Coğrafi Bölge İnceleyen Çalışmalar için Hedges’s g Değerine Göre 

Etki Büyüklükleri Dağılımı – Orman Grafiği – Çalışma Ağırlığı 

 

Yapılan analiz sonucunda her iki modele göre etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Coğrafi bölge 

farklılıklarının akademik başarıya olan etkisi için genel etki büyüklüğünü hesaplarken 

yorumlayabilmek için hangi istatistiksel modelin seçileceğini belirlemek amacıyla heterojenlik 

testi yapılmıştır. Testin sonuçları aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Model Group by
Bolge

Study name Statistics for each study Hedges's g and 95% CI Weight (Fixed)

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative Relative Relative 
g error Variance limit limit Z-Value p-Value weight weight weight weight

Akdeniz ATAY, 2018 0,899 0,322 0,104 0,268 1,531 2,792 0,005 42,08 42,08

Akdeniz ALICI, 2016 1,118 0,275 0,075 0,580 1,656 4,071 0,000 57,92 57,92

Fixed Akdeniz 1,026 0,209 0,044 0,616 1,435 4,909 0,000

Random Akdeniz 1,026 0,209 0,044 0,616 1,435 4,909 0,000

Dogu Anadolu CELIK, 2017 0,548 0,374 0,140 -0,185 1,282 1,465 0,143 8,21 8,21

Dogu Anadolu SURBAHANLI, 2018A 0,777 0,339 0,115 0,114 1,441 2,296 0,022 10,03 10,03

Dogu Anadolu SURBAHANLI, 2018B 0,879 0,342 0,117 0,209 1,549 2,570 0,010 9,83 9,83

Dogu Anadolu EVMEZ, 2018A 0,828 0,320 0,102 0,202 1,455 2,590 0,010 11,24 11,24

Dogu Anadolu EVMEZ, 2018B 0,813 0,316 0,100 0,194 1,432 2,573 0,010 11,53 11,53

Dogu Anadolu EVMEZ, 2018C 0,885 0,322 0,103 0,255 1,516 2,753 0,006 11,11 11,11

Dogu Anadolu EVMEZ, 2018D 0,559 0,309 0,096 -0,047 1,165 1,808 0,071 12,02 12,02

Dogu Anadolu DUMLUGULER, 2011 0,624 0,285 0,081 0,065 1,184 2,188 0,029 14,12 14,12

Dogu Anadolu YILDIZ, SIMSEK, ARAZ; 2016 0,631 0,311 0,097 0,022 1,240 2,030 0,042 11,90 11,90

Fixed Dogu Anadolu 0,725 0,107 0,011 0,515 0,935 6,762 0,000

Random Dogu Anadolu 0,725 0,107 0,011 0,515 0,935 6,762 0,000

Ege YURT, 2007 0,722 0,144 0,021 0,440 1,005 5,016 0,000 57,93 37,74

Ege OBUT, 2005 1,633 0,274 0,075 1,097 2,170 5,967 0,000 16,03 29,12

Ege CÝL, 2005 0,667 0,215 0,046 0,245 1,088 3,102 0,002 26,03 33,14

Fixed Ege 0,854 0,110 0,012 0,639 1,069 7,790 0,000

Random Ege 0,969 0,263 0,069 0,454 1,484 3,688 0,000

Ic Anadolu CAN, 2010 0,668 0,305 0,093 0,071 1,265 2,193 0,028 7,75 8,39

Ic Anadolu TOKGOZ, 2017 0,596 0,228 0,052 0,150 1,043 2,617 0,009 13,85 8,83

Ic Anadolu GURPINAR, 2017 1,720 0,345 0,119 1,044 2,395 4,991 0,000 6,06 8,13

Ic Anadolu  YAVUZYILMAZ, 2018 -0,076 0,284 0,081 -0,633 0,481 -0,267 0,790 8,91 8,51

Ic Anadolu OZER, 2018 2,283 0,195 0,038 1,900 2,666 11,688 0,000 18,84 8,98

Ic Anadolu ULUAY, 2017A 1,086 0,382 0,146 0,337 1,835 2,843 0,004 4,93 7,88

Ic Anadolu ULUAY, 2017B -0,122 0,356 0,126 -0,819 0,575 -0,344 0,731 5,68 8,06

Ic Anadolu BOYRAZ, 2015A 0,405 0,315 0,099 -0,212 1,022 1,286 0,198 7,25 8,32

Ic Anadolu BOYRAZ, 2015B 1,068 0,337 0,114 0,407 1,729 3,168 0,002 6,33 8,18

Ic Anadolu BOYRAZ, 2015C 0,914 0,331 0,110 0,265 1,564 2,760 0,006 6,55 8,22

Ic Anadolu BABAANDAC, 2013 2,676 0,350 0,123 1,990 3,362 7,642 0,000 5,86 8,09

Ic Anadolu COSKUN, 2012 1,393 0,300 0,090 0,805 1,980 4,645 0,000 8,00 8,42

Fixed Ic Anadolu 1,133 0,085 0,007 0,967 1,300 13,368 0,000

Random Ic Anadolu 1,053 0,262 0,069 0,538 1,567 4,012 0,000

Karadeniz YAZICIOGLU, 2017 0,601 0,280 0,078 0,053 1,149 2,150 0,032 18,75 17,08

Karadeniz KORKMAZ, 2018 -0,219 0,336 0,113 -0,878 0,439 -0,653 0,514 12,99 16,29

Karadeniz TUT, 2018 0,222 0,248 0,061 -0,264 0,708 0,896 0,370 23,87 17,50

Karadeniz GENCER, 2016 0,996 0,322 0,103 0,365 1,626 3,095 0,002 14,17 16,50

Karadeniz CEKER; GURBUZ, 2017 2,044 0,398 0,158 1,264 2,825 5,136 0,000 9,25 15,35

Karadeniz BAYAT; KILICASLAN, 2014 1,830 0,265 0,070 1,312 2,349 6,919 0,000 20,96 17,28

Fixed Karadeniz 0,851 0,121 0,015 0,614 1,089 7,029 0,000

Random Karadeniz 0,900 0,348 0,121 0,217 1,583 2,584 0,010

Marmara SAHIN, 2015 -0,111 0,271 0,074 -0,643 0,421 -0,409 0,683 15,08 20,02

Marmara ELTEM, 2018 1,197 0,423 0,179 0,369 2,025 2,833 0,005 6,22 16,01

Marmara C. GAZETECI, 2014 0,537 0,172 0,030 0,200 0,874 3,126 0,002 37,62 22,38

Marmara CAN; YILDIRIM, 2017 1,476 0,205 0,042 1,074 1,878 7,203 0,000 26,43 21,66

Marmara KAYA; ELGUN, 2014 1,155 0,275 0,076 0,616 1,694 4,199 0,000 14,66 19,92

Fixed Marmara 0,819 0,105 0,011 0,613 1,026 7,776 0,000

Random Marmara 0,839 0,289 0,084 0,272 1,407 2,900 0,004

Fixed Overall 0,912 0,045 0,002 0,823 1,000 20,190 0,000

Random Overall 0,838 0,079 0,006 0,683 0,994 10,571 0,000

-3,40 -1,70 0,00 1,70 3,40

Favours A Favours B

Meta Analysis
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Tablo 3.10. Coğrafi Bölge Moderatörünün Akademik Başarıya göre Heterojenlik Testi 

Coğrafi 

Bölge 
N 

Standa

rt Hata 

Heterojenlik 
Genel Etki 

Büyüklüğü 

%95 Güven 

Aralığı 

Q df p I2 
Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

Akdeniz 2 0,209 0,266 1 0,606 <,001 1,026 0,616 1,435 

Doğu 

Anadolu 
9 0,107 1,383 8 0,994 <,001 0,725 0,515 0,935 

Ege 3 0,110 9,705 2 0,008 79,391 0,854 0,639 1,069 

İç Anadolu 12 0,085 102,025 11 <,001 89,218 1,133 0,967 1,300 

Karadeniz 6 0,121 40,284 5 <,001 87,588 0,851 0,614 1,089 

Marmara 5 0,105 27,019 4 <,001 85,195 0,819 0,613 1,026 

Total Within 

(Sabit Etkiler Modeli) 
180,681 31 <,001     

Total Between 

(Rastgele Etkiler, 

Karışık Etkiler Modeli) 

2,868 5 0,720  0,838 0,683 0,994 

 

Çalışmaya ait heterojenlik testi sonucunda coğrafi bölge kategorilerinin grup heterojenlik 

durumları incelendiğinde Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi (p>0,05) olarak 

hesaplanmıştır. Aynı zamanda bu iki coğrafi bölgeye ait Q değerleri χ2 tablosunun %95 

anlamlılık düzeyindeki kritik değerlerinin altında kalmaktadır. Bu sebeple bu gruplar için Sabit 

Etki Büyüklüğü Modeli seçilmiştir. Diğer dört coğrafi bölge için heterojenlik testi anlamlılık 

düzeyleri (p<0,05) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Q istatistiksel değerine bakıldığında dört 

coğrafi bölge için χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değerinin üstünde olduğu 

için çalışmalar heterojen özelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple bu gruplar için 

Rastgele Etki Büyüklüğü Modeli seçilmiştir. 

Çalışmanın heterojenlik testi sonuçları incelenirken öncelikle sabit etkiler modeline bakılmıştır. 

Sabit etkiler modeli bölümündeki grup içi heterojenlik testi anlamlılık düzeyi (p<,001) olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca Q istatistiksel değerine bakıldığında 180,681 ve serbestlik derecesi 31 

olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik değeri 43,773 ile 49,802 

değerleri aralığındadır. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 181,414 (p<0,05) ile 31 serbestlik 

derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değeri aştığı gözlenmiştir. Buna göre 

çalışmalar kendi içlerinde aynı yaygın etkiye sahiptir denilmekte ya da çalışmalar kendi 

içlerinde beklenenden yüksek dağılıma sahiptirler. 
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Ulaşılan sonuca göre Karışık Etkiler Modeline geçilmiştir ve gruplar arası (between-group) 

heterojenlik testine göre p değeri hesaplanmıştır. Testin anlamlılık düzeyi (p=0,720)>(p=0,05) 

olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmanın Q istatistiksel değerine bakıldığında 2,868 ve 

serbestlik derecesi 5 olarak hesaplanmıştır. χ2 tablosunun %95 anlamlılık düzeyindeki kritik 

değeri 11,070’dir. Hesaplanan Q istatistiksel değeri 2,868 (p<0,05) ile 5 serbestlik 

derecesindeki ki-kare dağılımında belirlenmiş kritik değerin altında kaldığı gözlenmiştir. Bu 

durumda oyun temelli öğrenmenin öğrencilerin fen dersi akademik başarı etki büyüklüklerinin 

oluşturulmuş olan coğrafi bölge kategorilerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

Tablo 3.11. Coğrafi Bölge Moderatörünün Seçilen Modele Göre Akademik Başarı Etki 

Büyüklükleri 

Kategori  

(Coğrafi 

Bölge) 

Model 
Çalışma 

Sayısı 

Etki 

Büyüklüğü 

%95 Güven Aralığı 

p 
Alt Limit Üst Limit 

Akdeniz SEM 2 1,026 0,616 1,435 <,001 

Doğu Anadolu SEM 9 0,725 0,515 0,935 <,001 

Ege REM 3 0,969 0,454 1,484 <,001 

İç Anadolu REM 12 1,053 0,538 1,567 <,001 

Karadeniz REM 6 0,900 0,217 1,583 0,010 

Marmara REM 5 0,839 0,272 1,407 0,004 

Tümü REM 37 0,838 0,683 0,994 <,001 

REM: Rastgele Etkiler Modeli  SEM: Sabit Etkiler Modeli 

 

Çalışmadaki sınıf düzeylerinin etki büyüklükleri incelendiğinde etki büyüklüğü en fazla olan 

coğrafi bölge 1,053 etki büyüklüğü değeriyle İç Anadolu Bölgesi olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmada etkililiği en az olan coğrafi bölge ise 0,725 etki büyüklüğü değeri ile Doğu Anadolu 

Bölgesi çalışmalardır. Ayrıca her coğrafi bölgenin etki yönünün pozitif yönde olduğu 

hesaplanmıştır. 

Cohen (1988) sınıflamasına göre; 

0,50 < Doğu Anadolu< 0,79 → Orta Düzeyde . 

0,80 ≤ Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara → Geniş Düzeyde  

Thalheimer ve Cook (2002) sınıflamasına göre; 

0,40 ≤ Doğu Anadolu < 0,75→ Orta Düzeyde 
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0,75 ≤ Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara < 1,10 → Geniş Düzeyde 

Çalışmanın genel etki büyüklüğü dikkate alındığında etki büyüklüğü 0,683 ile 0,994 aralığında 

değer almaktadır. Çalışmanın etki büyüklüğü ise geniş etki büyüklüğüne sahip olduğu ve pozitif 

yönde olduğu söylenebilir.  

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Ülkemizde fen okur-yazarlığını, akademik başarısını ve tutumu gibi değişkenleri geliştirmek 

için birçok çalışma gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda 2013 ve 2018 de yeni eğitim öğretim 

programları geliştirilmeye devam etmektedir. Öğrenme ve öğretme süreçlerinde öğreticiyi 

merkeze alan sistem yerini zamanla öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrendiği ve aktif olduğu 

bir sisteme bırakmaktadır (MEB, 2018). Oyun temelli öğrenmenin de yaparak yaşayarak 

öğrenmeye olanak sağladığı literatürde yer almaktadır (Aksoy, 2014). Yapılandırmacı 

yaklaşımda kullanılan yöntem ve teknikler arasında yer alan oyun temelli öğrenme çalışmaları 

da bu duruma paralellik göstermektedir. Bu doğrultuda “Fen eğitiminde kullanılan oyun temelli 

öğrenmenin öğrencilerin akademik başarısına olumlu etkisi var mıdır?” sorusunun yanıtı 

aranırken öncelikle analize dahil edilen 30 çalışma (37 veri) etki büyüklükleri ile incelenmiştir. 

Yapılan etki büyüklüğü analizine göre etki büyüklüğü 2,676 değeri ile en yüksek çalışma 

Babaandaç (2013)’a aittir. Etki büyüklüğü en düşük çalışma ise -0,219 değer ile Korkmaz 

(2018)’a aittir. Bireysel çalışmaların geneline bakıldığında Çalışmanın %89,19 ‘u pozitif yönde 

etki göstermektedir. Çalışmaların %10,81’i ise negatif yöndedir. Çoğunluğun pozitif yönde 

olması oyun temelli öğrenmenin programda öngörülen eğitim yöntemine kıyasla akademik 

başarıları üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu söylenebilir. Çalışmaların bireysel etki 

büyüklükleri hesaplandığında 37 çalışma arasından Cohen etki büyüklüğü sınıflamasında 

%54,05lik dilimin büyük etki büyüklüğüne sahip olduğu ve Thalheimer ve Cook (2002) 

sınıflandırmasında %30,56’lık dilimin orda düzeyde olduğu görülmektedir. 

Bireysel çalışmaların dağılımına bakmak için gerçekleştirilen Heterojenlik testi sonucunda Q 

istatistiksel değeri 192,142 (p<0,05) ile 36 serbestlik derecesindeki ki-kare dağılımında 

belirlenmiş kritik değeri aştığı gözlenmiştir. Bu da çalışmaların heterojen bir dağılım 

gösterdiğini açıklamaktadır. Oyun temelli öğrenmenin akademik başarıya olan etki büyüklüğü 

pozitif yönde 0,913 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin etki büyüklüğü sınıflandırmasındaki 

karşılığı geniş düzey olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak oyun temelli öğrenmenin akademik 

başarıya olan etkisi programda öngörülen yöntemin akademik başarıya olan etkisinden daha 

fazladır. Oyun temeli öğrenme için literatürde kayıtlı yurt içinde veya yurt dışında meta analiz 

çalışması yok denecek kadar azdır. Ancak oyun temelli öğrenmenin akademik başarıyı olumlu 

yönde etkilediği konusundaki bireysel çalışmalar tarafından da desteklenmektedir(Alıcı, 2016; 

Altunay, 2004; Babaandaç, 2013; Bayat ve ark., 2014; Bayırtepe ve Tüzün, 2007; Baykal, 1994; 

Baykara, 2000; Beyazitoğlu, 1996; Bilsoy, 1992; Budak, Kanlı ve Köseoğlu, Yağbasan, 2006; 

Bulman, 1999; Can, 2010; Charlton, Williams, ve Mc Laughlin, 2005; Chuang ve Chen, 2007; 

Coşkun ve ark., 2012; Çalışkan, 1999; Çavuş ve ark., 2011; Demir, 2012; Divjak ve Tomic, 
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2011; Doğanay, 2002; Gedik, 2012; İflazoğlu, 1999; Kalender, 1999; Kaptelinin, 1998; 

Karamustafaoğlu ve Kaya, 2013; Köroğlu ve Yeşildere, 2003; Nakiboğlu, 2001; Pehlivan, 

1997; Piano, 2001; Seo, 2003; Song, 1993; Susüzer, 2006; Şaşmaz, Ören ve Erduran-Avcı, 

2004; Yeşilyurt, 2004). Oyunun akademik başarıyı arttırmasının sebepleri olarak eğitsel 

oyunların etkili öğrenmeyi sağlaması olabilir (Bilsoy, 1992; Can, 2010; Çil, 2005).  

Çil (2005) yaptığı çalışmada oyun ile öğrenmenin takım çalışması ve işbirliği sayesinde 

başarıyı arttırabileceğini söylemektedir. Kontrol grubu programda öngörülen eğitim yöntemine 

göre işlenen derslerde akademik başarılarının oyun temelli öğrenmeye göre daha az olmasının 

sebebi olarak sunuş yoluyla yapılan öğretimin de olabileceği sonucuna ulaşmıştır. Programda 

öngörülen öğretim yöntemleri, öğretmeni merkeze alan, daha çok sunuş yoluyla gerçekleşen 

eğitimin olduğu ve öğrencinin bilgiyi hazır aldığı durumlar başarının artmasında daha az etkili 

olabilir. 

Öğrencilerin oyun temelli öğrenme sayesinde derse aktif katılımı, daha rahat tavırlar 

sergilemeleri, daha canlı bir ruh halinde olmaları da akademik başarı değişkeni üzerindeki 

etkililiği arttırıyor olabilir (Bağcı, 2011; Baykal, 1994; Budak vd., 2006; Can, 2010; Kaptelinin, 

1998; Patrice Julien, 1998; Yurt, 2007). 

Çalışmaların istatistiksel olarak anlamlı sonuçların elde edildiği çalışmaların yayınlanma 

olasılığı daha yüksek görülmektedir. Bu sebeple çalışmaların da ortalama etkileri beklenen 

değerden daha üst düzeyde çıkmaktadır (Rosenthal, 1991; Cooper ve Hedges, 1994). Bu 

durumda Meta analiz çalışmasına dahil edilen çalışmaların yayın yanlılığı incelendiğinde analiz 

değerlerine bakılmış ve yayın yanlılığının olmadığı saptanmıştır. Bu da çalışmaların analize 

uygunluğunu bizlere sunmaktadır. 

 

Fen Alanı Değişkenine Göre Moderatör Analizine ait Sonuç ve Tartışma 

Fen alanında yapılan çalışmaların akademik başarı üzerindeki etkisi incelenirken Fizik Kimya 

ve Biyoloji branşlarındaki etkisine de bakılmıştır. Çalışmalar incelendiğinde etki büyüklükleri 

hesaplanmış ve genel etki büyüklüklerinin arasında çok büyük farklılıklar meydana 

gelmemiştir. Ayrıca çalışmaların etki yönleri pozitif yöndedir. Cohen (1988) ve Thalheimer ve 

Cook (2002) sınıflamalarına göre çalışmaların her alan için etki büyüklüğü geniş düzeydedir. 

Etki büyüklükleri incelendiğinde etki büyüklüğü en fazla olan alan 1,081 değeri ile Kimya 

olarak hesaplanmıştır. Ancak çalışmanın genel etki büyüklüğü ve anlamlılık düzeyi 

incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu sonuca göre fen alanlarının 

akademik başarı açısından bir farklılığı bulunmamaktadır.  

Kimya derslerinde etki büyüklüğünü diğerlerinden daha fazla olmasının sebebi kimya dersleri 

için uygulanan oyunların daha ilgi çekici olması, oyunların öğrenmeyi kolaylaştırması ya da 

kimya kavramlarının oyunla daha kolay öğretilmesi olabilir (Isenberg ve Quisenberry,  2018). 

Aynı zamanda oyun türünün veya oyunun uygulanış biçimi de etkilemiş olabilir. 
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Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Moderatör Analizine ait Sonuç ve Tartışma 

Fen alanında yapılan çalışmaların akademik başarı üzerindeki etkisi incelenirken sınıf 

düzeyinin etkisine de bakılmıştır. Sınıf düzeyleri 3. Sınıf düzeyinden 8. Sınıf düzeyine kadar 

çalışmada mevcuttur. Sınıf düzeylerinin her birinin etki büyüklüğü pozitif yöndedir. Heterojen 

dağılım gösteren bu çalışmalardaki sınıf düzeylerinde en yüksek etki büyüklüğü 1,316 değer 

ile 4. Sınıflara aittir. Ancak çalışmaların arasındaki farklılıklar gözlendiğinde anlamlı bir fark 

olmadığı gözlenmiştir. Bunun sebebi oyun temelli öğrenmenin sadece okul öncesi ve küçük 

sınıf düzeylerinde değil her sınıf düzeyinde kullanılabilir olması olabilir (Kaptelinin, 1998; 

Köroğlu ve Yeşildere, 2003; Song, 1993; Yurt, 2007). Oyunların sınıf düzeyi moderatöründe 

sınıflar arasındaki etki büyüklüklerinin de birbirine yakınlık göstermesinin sebebi her yaşta 

bireyin oyun oynamayı sevmesi ve istemesi sonucunda daha başarılı olması olabilir.  

 

Coğrafi Bölge Değişkenine Göre Moderatör Analizine ait Sonuç ve Tartışma 

Fen Bilgisi öğretiminde kullanılan oyun temelli öğrenmenin etki büyüklüğünün coğrafi 

bölgeler arasındaki ilişkisine bakmak üzere etki büyüklüğü analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

çalışmaya göre bölgelere göre dağılım heterojendir. Ayrıca çalışmanın etki büyüklüğü analizi 

sonucunda etki büyüklüğü en fazla olan bölge 1,053 değer içe İç Anadolu bölgesindedir. Ancak 

çalışmaların gruplar arası etki büyüklüğü analizine bakıldığında bölgeler arasında oyun temelli 

öğrenmenin akademik başarıya olan etkileri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bölgeler 

arasında fark bulunmamasının sebebi çocukların her yaşta ve ortamda oyunları ve dolayısıyla 

dersleri sevmeleri olabilir. Öğrencilerin dersi sevmesi, akademik başarıyı arttırıcı bir etmen 

olarak görülebilir.(Köseoğlu  ve Yeşildere, 2003; Yurt, 2007). 
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Banka Sektöründe Çalışanların İş Stresi 

Düzeylerinin İncelenmesi: Mersin İli 

Örneği 
 

 

Investigation of Job Stress Levels of Employees in Bank Sector: Mersin Province Example 

 

Ferah KEKLİK OKUL52  

 

 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe istihdam edilen işgörenlerin iş stresini değerlendirmek ve 

iş stresinin cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş, çocuk sayısı, çalışma süresi ve aylık gelire göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmanın evrenini 2020 yılında Mersin ilindeki banka 

çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma evrenini temsil edebilecek örneklem büyüklüğüne ulaşabilmek 

amacıyla Mersin ilindeki banka şubelerinden kolayda örnekleme yöntemiyle veri toplanmıştır (n=166). 

Çalışmada veri toplamak amacıyla Huselid ve Day (1991) tarafından geliştirilen ve Efeoğlu (2006) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘’İş Stresi Ölçeği’’ kullanılmıştır. Veri analizlerinde SPSS 23 paket 

programı kullanılmıştır. Veri analizlerinde tanımlayıcı istatistikler (frekans, aritmetik ortalama, standart 

sapma), bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) analizlerinden yararlanılmıştır. 

Araştırma sonucunda çalışanlarının iş stresi seviyelerinin ortalamanın üzerinde olduğu ve iş stresinin 

medeni durum, cinsiyet, çocuk sayısı, yaşa göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Diğer 

yandan iş stresinin eğitim durumu, aylık gelir ve çalışma süresine göre farklılaşmadığı bulgulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: İş stresi, Demografik faktörler, Bankacılık sektörü 

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the job stress employees employed in the banking sector and to 

determine whether job stress differs according to gender, marital status, educational status, age, number 

of children, working time and monthly income. The population of the research is of bank employes in 

Mersin province in 2020. In order to reach the sample size that can represent the population of the study, 

data were collected from bank branches in Mersin province by using convenience sampling method 

(n=166). “Job Stress Scale”, developed by Huselid ve Day (1991) and adapted into Turkish by Efeoğlu 

(2006) was used in the study to collect data. SPSS 23 package program was used in data analysis. 
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Descriptive statistics (frequency, arithmetic mean, standard deviation), t test in independent groups, one-

way analysis of variance (Anova) were used data analysis. As a result of the research, it was determined 

that the job stress levels of the employees were above average and that the job stress differed 

significantly according to marital status, gender, number of children and age. On the other hand, it was 

found that job stress does not differ by educational status, montly income and working time. 

Keywords: Job stress, Demographic Factors, Banking Sector 

 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde ekonomik, sosyal ve teknik anlamda yaşanan hızlı değişim ve yoğun rekabet ortamında 

hem örgütlerin hem de işgörenlerin varlığını sürdürebilme çabası neredeyse tüm sektörlerde iş stresinin 

belirli düzeylerde yaşanmasına neden olmaktadır.  Dolayısıyla strese her zaman elverişli olan iş 

ortamında çalışanlar; bulunduğu sektöre, yapılan işin niteliğine, işin yoğunluğuna, çalışma ortamının 

fiziksel koşullarına, işin gerektirdiği bilgi ve uzmanlık seviyesine, görev ve sorumlulukların karmaşıklık 

derecesine ve sosyal ilişkilere göre farklı düzeylerde strese maruz kalmaktadır. Hargreaves ‘a göre 

(1999) stres çağın modern bir hastalığı haline gelmiştir. Bütün meslekler belirli ölçüde strese neden 

olmaktadır ve bazı meslekler diğerlerine göre daha yüksek seviyede streslidir. Bu konuyla ilgili yapılan 

çalışmalar; en stresli mesleklerin polis, gardiyanlık, öğretmenlik, hemşirelik, doktorluk, diş hekimliği, 

itfaiyecilik, ambulans şoförlüğü, maden işçiliği, askerlik gibi meslekler olduğunu, en az stresli 

mesleklerin ise gökbilimcilik, kütüphanecilik, çevrecilik, seracılık, güzellik uzmanlığı, berberlik, spor 

kulübü vs. yöneticiliği, göz doktorluğu ve din adamlığı gibi meslekler olduğunu göstermektedir 

(Hargreaves, 1999: 35). 

Fiziksel ve sosyal çevredeki uyumsuzluğa neden olan koşullar sonucunda bireyin bedensel ve psikolojik 

sınırlarının ötesinde gayret harcaması strese neden olmaktadır.  Bu durumda stres,  bireyin rahatsız 

olduğu koşullara uyum sağlama gayreti ile birlikte ortaya çıkan rahatsız edici duygusal durumdur 

(Gökler ve Işıtan, 2012:154). 

Stres, genelde olumsuz bir durum olarak algılanmaktadır ve “bireyin, tehdit edici çevre özelliklerine 

karşı gösterdiği bir tepki” olarak ifade edilmektedir (Aytaç, 2009: 12). Örgütsel stres ya da iş stresi 

çalışanın işini yaparken kişisel özelliklerinden ve işinden kaynaklanan uyuşmazlık ile normal 

işlevlerinden farklılaşmaya zorlayan, onların işleriyle, diğer insanlarla etkileşiminden kaynaklanan 

durum ve bu durum karşısında bireyin gösterdiği tepki olarak tanımlanmaktadır (Pehlivan, 1995: 12; 

Şenyiğit, 2004: 449). Stres, örgüt ortamında çalışanları doğrudan olumsuz yönde etkilediği, onların 

davranışlarını, performanslarını ve diğer kurum çalışanlarıyla ilişkilerini belirlediği için işletme 

yönetimi açısından ele alınması gereken bir kavramdır (Ceylan ve Ulutürk 2006: 48-58). 

Bireylerin özel ve iş yaşamında önemli etkilere sebep olan iş stresinin; hizmet sektöründe bulunan 

bankalarda müşterilerle sürekli temas halinde olunması, duygusal emek gösteriminin neredeyse zorunlu 

olması, müşteri yoğunluğunun sürekli olması, aşırı iş yüküyle birlikte çalışanların yapabilecekleri en 

küçük bir hatanın büyük kayıplara sebebiyet verebilmesi, belirli bir zaman dilimi içerisinde istenilen 

hedeflere ulaşma gerekliliği, yüksek performans beklentisi ve aynı zamanda işini kaybetme korkusu gibi 

nedenlerden dolayı banka çalışanları tarafından yoğun bir şekilde yaşanması mümkündür. Çalışanların 

yaşadıkları iş stresi fiziksel ve ruhsal yönden çeşitli rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu kapsamda 
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banka sektörü çalışanlarının iş stresi seviyelerinin belirlenmesi ve iş stresinin cinsiyet, medeni durum, 

eğitim durumu, yaş, çalışma süresi, aylık gelir ve çocuk sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit 

etmek amaçlanmıştır. İş stresinin birey ve örgüt düzeyinde incelenmesinin, örgütlerde verimliliğin 

arttırılması, çalışan davranışlarının etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi konusunda ilgili çevrelere 

farkındalık yaratmak açısından alan yazına ve uygulayıcılara katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.  İş Stresi 

Stres, 17. yüzyılda felaket, bela, musibet, dert, keder, zorlanma, gerilme, baskı, elem gibi anlamlarda 

kullanılmıştır ve köken olarak Latince “estrictia”, eski Fransızca‟da ise "estrece” sözcüğünden 

gelmektedir (Onay ve Kılcı 2011; Serinkan, Kaymakçı, Alişan ve Avcık, 2012: 23). Kavramsal açıdan 

ilk olarak fizyoloji bilgini Dr. Hans Selye tarafından kullanılan stres, kişinin çevreye uyum sağlama 

sürecinde verdiği bir çeşit tepki’ olarak değerlendirilmiştir (Selye, 1977: 27). Stres; istek ve kaynaklar 

arasındaki dengesizlik veya bireyin kapasitesini aşan baskı durumudur (Lazarus ve Folkman, 1985: 19).  

Günümüzde modern bir hastalık haline gelen stres, bireylerin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklarını tehdit 

eden aynı zamanda bireyin duygu ve düşünce durumunu, davranışlarını, verimliliklerini ve diğer 

insanlarla ilişkilerini de olumsuz yönde etkileyen psikolojik bir durumdur (Hargreaves, 1999: 35).  

Alanyazında görüleceği üzere stresle ilgili çok fazla tanım bulunmaktadır. Stresle ilgili yapılan 

tanımların ortak özellikleri:  

Stres, bireyin çevre ile etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır,  

Stres,  bireyi motive eden bir durumdan daha aşırı bir şekilde harekete geçirmektedir,  

Streste,  yüksek düzeyde tehlike algısı söz konusudur,  

Stres canlı organizmanın tamamını etkilemektedir,  

Stres, normal yollarla kontrol altında tutulabilecek bir tepki değildir (Okutan, 2002).  

Stres canlı organizmaların fiziki ve psikolojik olarak tehdide, zorlu durumlara maruz kaldıklarında 

ortaya çıkan davranışsal sonuçlara verilen ortak bir ad olarak ifade edilmektedir. Canlı organizma bu 

durumlarda tehlikeyi ortadan kaldırmak için kendini savunma mekanizmasıyla çeşitli eylemler içerisine 

girmektedir. Bu organizmanın doğal bir tepkisidir ve tehdit karşısında organizma savaşmaya veya 

kaçmaya karar vererek bu süreci sonuçlandırmaktadır. Canlı organizma tehdidi bertaraf edebileceğine 

inanırsa savaşır ve onu yok eder aksi durumda canlı organizma kaçarak kendini korumaktadır (Tekgöz, 

2011: 3).10 

İş stresi, çalışanların iş ortamında maruz kaldıkları aşırı baskılara veya diğer talep türlerine olumsuz 

tepki verdiği çok katmanlı birden fazla perspektif kullanarak sistemik veya çevreyle ilgili analiz 

gerektiren bir fenomendir (Kenny ve Mclntyre, 2005: 21). Bireyin işini yaparken kişisel özellikleri ve 

iş ile ilgili özelliklerden kaynaklanan uyuşmazlık ve bu durum karşısında bireyin gösterdiği tepkidir 

(Şenyiğit, 2004: 449). Başka bir ifadeyle, iş stresi, bireylerin iş ortamında maruz kaldıkları zorlanma ve 

aşırı baskılara veya diğer talep türlerine karşı gösterdiği olumsuz tepkidir (Leka, Griffiths ve Cox, 2005: 

52).10 
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Bhuin ve arkadaşlarına göre (2005), iş ortamında strese neden olan pek çok faktör bulunmaktadır. Stres 

faktörlerini bireyin kendisi ile ilgili ve bireyin iş çevresinden kaynaklanan stres faktörleri olmak üzere 

iki grupta toplamak mümkündür. Bireyin kendisi ile ilgili stres faktörleri; biyolojik ve bedensel, maddi 

faktörler, yaşam tarzı, A ve B tipi kişilik özellikleri, yaşam ve kariyer ile ilgili değişikliklerdir. Amerika 

İş Araştırma Ajansı’nın geliştirdiği sınıflamaya göre bireyin iş çevresinden kaynaklanan stres faktörleri 

ise kişilerarası çatışma, aşırı iş yükü, yönetim tarzı, yapılan işin sıkıcı ve monoton olması, kariyer 

engelleri, fiziki çevre koşulları ve performans değerlendirme yöntemleri şeklinde sıralamak mümkündür 

(Bhuin ark., 2005: 148). Diğer yandan iş ortamının yapılan işle uyumlu olmaması, gürültülü ve havasız 

bir ortam, araç gereçlerin yeterli olmaması; olumsuz çalışma koşulları, iş ortamındaki sosyal ilişkiler, 

aşırı sorumluluğa karşılık yetkinin az olması veya yetkisizlik, cinsiyete, dine, yaşa bağlı olarak yapılan 

önyargılar, ücretlendirmenin adil olmaması ve ücret yetersizliği, örgütte kararlara katılamama, iş 

tanımlarının yetersiz olması, rol belirsizliği ve örgütsel destek eksikliği ve benzeri nedenler iş yaşamına 

strese neden olan faktörlerden bazılarıdır (Şahin, 2005: 54; Rosch ve Kenneth, 1987: 147). Ayrıca 

örgütsel süreçler, örgütlerin yapısal özellikleri, örgüt içi politikalar ya da çalışma koşulları strese neden 

olabileceği gibi bu etkenlerin zamanla değişmesi de stres oluşumunu tetikleyebilmektedir (Durna, 

2004:193).  

İş ortamında stres, çalışanların verimliliklerinin ve performanslarının düşmesine, işten ayrılma, işgören 

devamsızlığının artmasına, motivasyon eksikliği, kazalara, yaralanmalara neden olmasının yanı sıra 

çalışanlarda fiziksel ve ruhsal açıdan çeşitli hastalıkların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca 

sigara, alkol, ilaç, uyuşturucu madde vb. kullanımını tetiklemektedir (Çınar, 2010: 102; Campbell, 

1995:22).  

 

2.2. İş Stresi ile İlgili Çalışmalar 

Unur ve Pekerşen (2017) yaptıkları çalışmada iş stresinin toksik davranışlar (iğneleyici, alaycı sözler, 

saldırgan, kaba davranışlar, tehdit ve gözdağı verme, aşırı kıskançlık, üstünlük ve sindirme vurgusu, 

aşırı denetim vs.) ile pozitif yönlü anlamlı ilişki içinde olduğu ve iş stresinin toksik davranışlardaki 

değişimlerin % 61’ini açıkladığını tespit etmişlerdir. 

Kim, Ro, Hutchinson ve Kwun (2014) konaklama sektöründe yaptıkları çalışmada müşteri 

nezaketsizliği ve iş stresi arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca 

çalışmada iş stresi ile iş tatmini arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu bulgulanmıştır. 

Tomruk’un (2014) yaptığı çalışmada evli, kadın, araştırma görevlisi, doktor, 36-45 yaş aralığında 

olanların, teknik bölümlerde çalışanların ve 1-5 yıl arası süre ile çalışanların daha çok stres yaşadığını 

bulgulamıştır. Diğer yandan stres durumunda çalışanların iş birliği eksikliği ve işten kaçma 

davranışlarında bulundukları tespit edilmiştir.  

Günbayı ve Tokel (2012) eğitim sektöründe yaptıkları çalışmada iş doyumu ve iş stresi arasında anlamlı 

negatif yönlü bir ilişki olduğunu, iş doyumu düştükçe iş stresinin arttığını tespit etmişlerdir.   

Cheng ve Ren (2010) Tayvan’da yaptıkları çalışmada işyerindeki çalışma koşullarının ve çalışanların 

eğitim seviyelerinin iş stresinde temel belirleyici etkenler olduğunu, çalışma şartları kötüleştikçe iş 

tatmininin azaldığını ve eğitim düzeyinin artmasının ise iş tatminini arttırdığını tespit etmişlerdir. 
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Çınar (2010) eğitim ve sağlık sektöründe yaptığı çalışmada sağlık alanında çalışanlarının iş stresi 

düzeylerinin öğretmenlere göre, kadınların iş stresi düzeylerinin ise de erkeklere göre daha yüksek 

olduğunu tespit etmiştir. 

Barkhuizen ve Rothmann (2008) tarafından Güney Afrika’da akademisyenler üzerinde yapılan 

araştırmada örgütsel strese neden olan etmenlerin analiz edilmesi, örgütsel stresin demografik 

değişkenlere göre farklılıklarının analiz edilmesi ve stresin sağlığa ve örgütsel bağlılığa etki edip 

etmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucuna göre ücretin, iş yükünün, iş-yaşam 

dengesinin akademisyenlerde yüksek seviyede strese neden olduğu bulgulanmıştır. Diğer yandan, iş 

yükü, iş kontrolü, kaynaklar ve iletişim, işin karakteristikleri gibi etmenlerin örgütsel bağlılık üzerinde 

etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Sökmen (2005), konaklama işletmeleri yöneticileri ile yaptığı çalışmada erkek yöneticilerin kadın 

yöneticilerden daha yüksek seviyede stresli olduklarını bulgulamıştır. Ayrıca çalışma saatlerinin 

uzunluğu, haksız müşteri talepleri, dedikodu, üstlerle anlaşmazlık, yöneticilerin teşvik etmemesi, iş 

ortamındaki huzursuzluk, çalışma ortamındaki gürültülü ve moral bozukluğunun konaklama 

işletmelerinde stres kaynağı olduğu tespit edilmiştir. 

Chandraiah, Agrawal, Marimithu ve Manoharan (2003) yaptıkları çalışmada 25-35 yaş arasındaki 

yöneticilerin iş stresi seviyelerinin 36-45 ve 46-55 yaş grubundaki yöneticilerden daha yüksek seviyede 

olduğunu ve iş tatminlerinin daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca çalışmada iş tatmininin 

yaşla pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. 

 

3. YÖNTEM 

 

3.1. Amaç ve Hipotezler 

Bu çalışmanın amacı, banka sektörü çalışanlarının iş stresi düzeylerini incelemek ve iş stresinin cinsiyet, 

medeni durum, çocuk sayısı, yaş, eğitim durumu, aylık gelir ve çalışma süresi ve gibi demografik 

faktörler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir.  

 Bu amaçla oluşturulan hipotezler şunlardır: 

H1: Katılımcıların iş stresi cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır. 

H2: Katılımcıların iş stresi medeni durumlarına göre farklılaşmaktadır. 

H3: Katılımcıların iş stresi çocuk sayısına göre farklılaşmaktadır. 

H4: Katılımcıların iş stresi yaşa göre farklılaşmaktadır. 

H5: Katılımcıların iş stresi eğitim durumlarına göre farklılaşmaktadır. 

H6: Katılımcıların iş stresi aylık gelir durumlarına göre farklılaşmaktadır. 

H7: Katılımcıların iş stresi çalışma sürelerine göre farklılaşmaktadır. 

 

3.2.  Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamak amacıyla çalışanlara 2 bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır. Birinci 

bölümde işgörenlerin kişisel bilgilerine ilişkin 7 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde Huselid ve Day 
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(1991) tarafından geliştirilen ve Efeoğlu (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 7 ifadelik ‘’İş Stresi 

Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından yapılan güvenilirlik analizi ile ölçeğin Cronbach’s alfa 

güvenirlilik katsayısı 0.84 olarak tespit edilmiştir. Ölçek, Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 

3= Kararsızım 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum şeklinde beş kategoride derecelendirilmiştir.  

 Bu araştırma kapsamında yapılan güvenirlik analizi ile iş stresi ölçeğinin genel 

Cronbach’s Alfa değerinin 0,785 olduğu tespit edilmiştir. 

3.3. Verilerin Analizi 

Araştırma verileri SPSS 23 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılıma 

uygunluğu çarpıklık ve basıklık değerleri ile incelenmiştir. İş stresi ölçeğinin çarpıklık değeri 0,188 

basıklık değeri ise 0,375 olarak hesaplanmıştır. Verilerden elde edilen basıklık ve çarpıklık değerlerinin 

+3 ile -3 arasında olması verilerin normal dağılıma uygun olduğunu göstermektedir (Kline, 2016). Buna 

göre iş stresi ölçeğine ilişkin verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir ve analizlerde 

parametrik testler kullanılmıştır. Veri analizlerinde değişkenlerin yüzde, frekans, aritmetik ortalama, 

standart sapma değerleri gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. İş stresi ölçek ortalamasının cinsiyet 

ve medeni duruma göre farklılıklarını test etmek amacıyla bağımsız gruplarda t testi, çocuk sayısı, yaş, 

eğitim durumu, aylık gelir ve çalışma süresi demografik değişkenlerindeki farklılıkların tespiti için ise 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır.  Belirlenen farklılıkların hangi gruplardan 

kaynaklandığını tespit etmek amacıyla çoklu karşılaştırma (Post Hoc) testlerinden Scheffe testi 

kullanılmıştır. Araştırmadaki tüm analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. 

 

4. BULGULAR 

4.1.  Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 Banka işgörenlerinin cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, yaş, eğitim durumu, aylık gelir ve 

çalışma süresine göre frekans ve yüzdelik dağılımları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
220 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Değişken Kategori Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

77 

89 

166 

46,4 

53,6 

100 

Medeni Durum 

Evli 

Bekar 

Toplam 

95 

71 

166 

57,2 

42,8 

100 

Çocuk Sayısı 

1 

2 ve üzeri 

Çocuğum yok 

Toplam 

62 

34 

70 

166 

37,3 

20,5 

42,2 

100 

Yaş 

18-29 yaş arası 

30-39 yaş arası 

40-49 yaş arası 

50 ve üzeri 

Toplam 

43 

81 

25 

17 

166 

25,9 

48,8 

15,1 

10,2 

100 

Eğitim Durumu 

Ön lisans 

Lisans 

Lisans üstü 

Toplam 

14 

131 

21 

166 

8,4 

78,9 

12,7 

100 

Aylık Gelir 

2000-3000 TL 

3001-4000 TL 

4001 TL ve Üzeri 

Toplam 

45 

58 

63 

166 

27,1 

34,9 

38,0 

100 

Çalışma Süresi 

1-8 yıl arası 

9-15 yıl arası 

16 yıl ve üzeri 

Toplam 

67 

55 

44 

166 

40,4 

33,1 

26,5 

100 
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Tablo 1’de görüleceği üzere ankete cevap verenlerin % 46,4’ü kadın, % 53,6’sı ise erkek çalışan, % 

57,2’si evli, % 42,8’i ise bekârdır. Katılımcıların %37,3’ünün 1 çocuğu, %20,5’inin 2 çocuğu olduğu ve 

% 42’sinin ise çocuğu olmadığı görülmektedir. Katılımcıların %25’9’u 18-29 yaş aralığında, % 48,8’i 

30-39 yaş aralığında, %15,1’i 40-49 yaş aralığında % 10,2’si ise 50 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların 

% 8,4’ü ön lisans % 78,9’u lisans ve % 12,7’si ise lisansüstü programlardan mezundur. Katılımcıların 

% 27,1’i 2000-3000 TL arası, % 34,9’u 3001-4000 TL arası ve % 38’i ise 4001 TL ve üzeri aylık maaş 

almaktadır. Diğer yandan katılımcıların % 40,4’ü 1-8 yıl arası, % 33,1’i 9-15 yıl arası ve % 26,5’i ise 

16 yıl ve üzeri sürelerde çalışmaktadır. 

  

4.2.  Katılımcıların İş Stresi Seviyelerinin Belirlenmesine Yönelik Açıklayıcı İstatistikler 

Banka çalışanlarının iş stresi seviyelerinin belirlenmesine yönelik yapılan açıklayıcı istatistikler Tablo 

1’de yer almaktadır.  

 

Tablo 2. İş Stresi Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı İstatistikler 

İŞ STRESİ  

N Ort. SS. 

166 3,065 ,84312 

1-İşim sağlığımı doğrudan etkilemeye yatkındır. 166 

 

3,4940 

 

1,19973 

2-Oldukça büyük bir gerilim altında yaşıyorum. 166 

 

3,1627 

 

 

1,35872 

 

3-İşimden dolayı kendimi asabi hissediyorum. 166 

 

2,8976 

 

 

1,43392 

 

4-Farklı bir işte çalışıyor olsam sağlığım muhtemelen daha iyi olur. 166 

 

2,9699 

 

 

1,41175 

 

5-İşimle ilgili sorunlar uyku sorununu yaşamama neden oluyor. 166 

 

2,7530 

 

 

1,30471 

 

6-Kurumumuzda düzenlenen toplantılar öncesi kendimi gergin 

hissediyorum. 
166 

 

3,2169 

 

 

1,18115 

 

7-Evde olduğum zamanlar başka işler yapıyor olsam da sıklıkla 

işimle ilgili konuları düşünüyorum. 
166 

 

2,9639 

 

 

1,18522 

 

 

Tablo 2’de katılımcıların iş stresi genel seviyelerinin ortalamanın üzerinde olduğu  (3,065) olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların iş stresi ile ilgili ifadelere verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde en 

düşük ortalama değere sahip ifadenin “İşimle ilgili sorunlar uyku sorununu yaşamama neden oluyor” 

(2,753) ve en yüksek ortalama değere sahip ifadenin ise “İşim sağlığımı doğrudan etkilemeye yatkındır” 

(3,4940) olduğu görülmektedir. 



 

  
222 

4.3.  Katılımcıların Demografik Faktörlere Göre Farklılıklarının Analizine İlişkin Bulgular 

4.3.1. T Testi Bulguları 

Banka çalışanlarının iş stresi düzeylerinin cinsiyete göre farklılıkların tespiti için yapılan t testi sonuçları 

Tablo 3’te yer almaktadır.  

Tablo 3. İş Stresinin Cinsiyete Göre Farklılıklarının Tespiti İçin t testi 

 Cinsiyet N Ort. SS. t P 

İŞ STRESİ 
Kadın 77 2,6827 ,78405 

 

-5,986 

 

,000 

Erkek 89 3,3965 ,75031   

p<0,05 

Tablo 3’te görüleceği üzere çalışanların iş stresinin cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde 

farklılaştığı tespit edilmiştir (p<0,05). Kadın çalışanların iş stresi genel seviyelerinin erkeklerden daha 

düşük düzeyde olduğu gözlenmiştir. 

Tablo 4. İş Stresinin Medeni Duruma Göre Farklılıklarının Tespiti İçin t testi 

 Medeni Durum N Ort. SS. t P 

İŞ STRESİ 
 Evli 95 2,8105 ,76802 

 

-4,796 

 

,000 

 Bekar 71 3,4064 ,82301   

p<0,05

Tablo 4’te görüleceği üzere çalışanların iş stresi genel seviyelerinin medeni durumlarına göre anlamlı 

bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir (p<0,05). Buna göre evli çalışanların iş stresi genel seviyelerinin 

bekar olanlardan daha düşük düzeyde olduğu gözlenmiştir. 

 

4.3.2. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Bulguları 

Banka çalışanlarının iş stresi genel seviyelerinin çocuk sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit 

etmek için yapılan tek yönlü varyans (ANOVA) sonuçları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Tablo 5. İş Stresinin Çocuk Sayısına Göre Farklılıklarının Tespiti İçin Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Çocuk Sayısı N Ortalama Standart 

Sapma 

F Sig. 

 

 

İŞ 

STRESİ 

1 

2 ve üzeri 

Çocuğum yok 

Toplam 

62 

34 

70 

166 

2,4724 

3,4370 

3,4102 

3,0654 

,66333 

,87354 

,66426 

,84312 

 

34,414 

 

,000 
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Tablo 5’te çalışanların iş stresi genel seviyelerinin çocuk sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı 

gözlenmiştir. Farklılıkların hangi gruplardan kaynakladığını tespit etmek için yapılan scheffe test 

sonuçları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. 

 

Tablo 6. İş Stresi Ölçeği Bazında Çocuk Sayısına Göre Çoklu Karşılaştırma 

 I (Çocuk 

Sayısı) 

J (Çocuk Sayısı) Ortalama Farkı 

(I-J) 

St. Hata p 

 

 

İŞ STRESİ 

 

1 

 

2 ve üzeri 

Çocuğum yok 
-,96462* 

-,93785* 

,15179 

,12405 

,000 

,000 

Tablo 6’da görüleceği üzere 1 çocuğu olan çalışanların iş stresi genel seviyelerinin 2 ve üzeri çocuğu 

olanlar ile çocuğu sahibi olmayanlardan daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 7. İş Stresinin Yaş Gruplarına Göre Farklılıklarının Tespiti İçin Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Yaş N Ortalama Standart 

Sapma 

F Sig. 

 

 

İŞ STRESİ 

 

18-29 yaş arası 

30-39 yaş arası 

40-49 yaş arası 

50 yaş ve üzeri 

Toplam 

43 

81 

25 

17 

166 

3,0764 

3,1764 

2,2114 

3,7647 

3,0654 

,89451 

,53370 

,89701 

,93670 

,84312 

 

16,576 

 

 

,000 

 

p<0,05 

 

Tablo 7’de görüleceği üzere çalışanların iş stresi genel seviyelerinin yaş gruplarına göre anlamlı bir 

şekilde farklılaştığı gözlenmiştir (p<0,05).  

Farklılıkların hangi gruplardan kaynakladığını tespit etmek için yapılan çoklu karşılaştırma test 

sonuçları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.  
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Tablo 8. İş Stresi Ölçeği Bazında Yaş Gruplarına Göre Çoklu Karşılaştırma 

 I (Yaş) J (Yaş) Ortalama Farkı 

(I-J) 

St. Hata p 

 

 

 

 

 

İŞ STRESİ 

 

 

40- 49 yaş arası 

 

20-29 yaş arası 

30-39 yaş arası 

50 yaş ve üzeri 

-,86498* 

-,96494* 

-1,55328* 

,18719 

,17029 

,23398 

,000 

,000 

,000 

 

 

50 yaş ve üzeri 

 

20-29 yaş arası 

30-39 yaş arası 

40-49 yaş arası 

,68829* 

,58834* 

1,55328* 

,18719 

,17029 

,23398 

,018 

,035 

,000 

 *p<0,05  

 

Tablo 8’de, çalışanlardan 40- 49 yaş arası olanların iş stresi seviyelerinin diğer gruplardan daha düşük 

düzeyde olduğu ve 50 yaş ve üzerinde olan çalışanların iş stresinin diğer gruplardan daha yüksek 

seviyede olduğu tespit edilmiştir (*p<0,05). 

Tablo 9. İş Stresinin Eğitim Durumuna Göre Farklılıklarının Tespiti İçin Tek Yönlü Varyans Analizi 

 Eğitim Durumu N Ortalama Standart 

Sapma 

F Sig. 

 

 

İŞ STRESİ 

Ön lisans 

Lisans 

Lisansüstü 

Toplam 

14 

131 

21 

166 

2,3571 

3,1600 

3,1250 

3,1061 

1,07222 

,73619 

,98406 

,82467 

 

 

1,802 

 

 

,173 

Tablo 9’da görüleceği üzere işgörenlerin iş stresi genel seviyelerinin eğitim durumuna göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).  

 

Tablo 10. İş Stresinin Aylık Gelir Durumuna Göre Farklılıklarının Tespiti İçin Tek Yönlü Varyans 

Analizi 

 Aylık Gelir N Ortalama SS F Sig. 

 

 

İŞ STRESİ 

2000-3000 TL 

3001-4000 TL 

4001 TL ve üzeri 

Toplam 

44 

30 

67 

166 

2,0752 

2,2103 

2,7302 

3,0654 

,45629 

,42467 

,83853 

,84312 

 

3,037 
 

,051 

p<0,05
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Tablo 10’da görüleceği üzere çalışanların iş stresi genel seviyelerinin aylık gelir durumuna göre anlamlı 

bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).  

 

Tablo 11. İş Stresinin Çalışma Süresine Göre Farklılıklarının Tespiti İçin Tek Yönlü Varyans 

Analizi 

 Çalışma Süresi N Ortalama Standart 

Sapma 

F Sig. 

 

 

İŞ STRESİ 

1-8 yıl arası 

9-15 yıl arası 

16 yıl ve üzeri 

Toplam 

67 

55 

44 

166 

3,0938 

3,0494 

3,0422 

3,0654 

,0897 

,1014 

,1641 

,0654 

 

 

0,64 

 

 

,938 

 

Tablo 11’de görüleceği üzere çalışanların iş stresi seviyelerinin çalışma süresine göre anlamlı bir şekilde 

farlılaşmadığı tespit edilmiştir (p<0,05).  

 

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı, iş stresinin banka sektörü çalışanları bağlamında incelenmesi ve iş stresinin 

demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu amaçla yapılan çalışma 

sonucunda katılımcıların iş stresi seviyelerinin ortalamanın üzerinde (3,065) olduğu bulgulanmıştır. 

Çalışanların iş stresinin cinsiyet ve medeni duruma göre farklılıklarının tespiti için yapılan t testi 

sonucuna göre erkek çalışanların iş stresi seviyelerinin kadın çalışanlardan daha yüksek düzeyde olduğu 

saptanmıştır ve H1 hipotezi kabul edilmiştir. Medeni duruma göre evli çalışanların iş stresi genel 

seviyelerinin bekar olanlardan daha düşük düzeyde olduğu gözlenmiştir. Buna göre H2 hipotezi kabul 

edilmiştir. Diğer yandan çalışanlardan 1 çocuğu olanların iş stresi genel seviyelerinin 2 ve üzeri çocuğu 

olanlar ile çocuğu olmayanlardan daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir ve H3 hipotezi kabul 

edilmiştir. Çalışanlardan 40- 49 yaş arası olanların iş stresi seviyelerinin diğer gruplardan daha düşük 

seviyede olduğu, 50 yaş ve üzerinde olan çalışanların iş stresinin diğer gruplardan daha yüksek seviyede 

olduğu tespit edilmiştir ve H4 hipotezi kabul edilmiştir. Bu sonuç iş stresini en yoğun yaşayan grubun 

en yaşlı grup olduğunu göstermektedir. Bu durumu çalışma yaşamında yılların verdiği tükenmişliğe, 

monotonluğa, yorgunluğa, olumsuz iş koşullarına uzun süre maruz kalma gibi nedenlere bağlamak 

mümkündür. Diğer yandan 50 yaş ve üzeri çalışanların alternatif iş bulma olanakları da yaşa bağlı olarak 

kısıtlıdır. Eğitim durumuna göre çalışanların iş stresi seviyelerinin anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 

tespit edilmiştir ve H5 hipotezi reddedilmiştir. Araştırma kapsamında aylık gelire göre iş stresinin 

anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı bulgulanmıştır. Buna göre H6 hipotezi reddedilmiştir. Diğer yandan 

çalışanların iş stresi genel seviyelerinin çalışma süresine anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 

bulgulanmıştır. H7 hipotezi red edilmiştir.  

Banka sektöründe müşteri memnuniyetini sağlayabilmek sürdürülebilirliğin sağlanmasında kritik 

öneme sahiptir. Örgütlerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesinin yolu öncelikle mutlu çalışanlara sahip 

olmaktan geçmektedir. İş stresini azaltabilmek için strese neden olan birey ve örgüt düzeyindeki 

etkenlerin kaynağının araştırılması, strese neden olan sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir.  
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Daha sonra yapılacak çalışmalarda iş stresinin öncülleri ve ardılları ile ilgili çalışmaların yapılması, iş 

stresine etkisi olabilecek birey ve örgüt düzeyindeki değişkenlerin incelenmesinin alanyazına ve 

uygulayıcılara fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda kişilik özelliklerinin iş stresiyle 

ilişkilerinin incelenmesi ayrıca örgütsel adalet, örgüt kültürü, algılanan örgütsel destek, örgütsel 

öğrenme, örgütsel güven, örgütsel politika ile iş stresi arasındaki ilişkilerinin incelenmesi 

önerilmektedir. Diğer taraftan bu alanda yapılan araştırmaların özel ve kamu kurumlarında, farklı 

mesleklerde ve farklı sektörlerde tekrarlanmasının alan yazına ve uygulayıcılara katkı sağlayacağı 

öngörülmektedir.  
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Abstract 

The Corona Virus (COVID_19) pandemic have had a significant effect on tourism and hospitality 

industry. Though Crises are by no means new to the tourism industry (Blake, 2003) however, the impact 

of Covid_19, at least from an economic point of view, has so far been more devastating than any other 

crises in recent history. Tourism destinations have adopted an emergency health care measures and 

restrictions imposed on human movement and travel around the world. Beaches, hospitality homes and 

resorts are empty, people’s mobility have stopped and travelling between territories is strictly controlled 

by the authorities.  The COVID_19 lockdown around the world has imposed some negative impact on 

the livelihood of people and world economy as well. Hence this study attempts to investigate and 

examine these impacts and thus propose ways for sustainable tourism development in near future from 

the consequences of social, economic, and environment in COVID-19 pandemic situation. 

Keywords: COVID-19, Corona Virus, Pandemic, Tourism, Hospitality, Travel, Sustainable 

Development. 

 

 

1.0 Introduction 

This chapter includes information regarding background study, research philosophy, aim and objectives 

of the study. It is aimed to introduce the key terminologies and concepts together with background to 

this work. 

1.1 Background of Study  

Crises are by no means new to the tourism industry (Blake and Sinclair 2003; Sönmez et al. 1999); 

however, the impact of Covid_19, at least from an economic point of view, has so far been more 

devastating than any other crises in recent history (Hall et al. 2020; UNWTO 2020).  The Covid_19 
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pandemic took the whole world by storm bringing it to a virtual standstill. One of the economic sectors 

most affected is the travel and tourism industry. That is not surprising given that a record 1.5 billion 

tourists traveled internationally in 2019.   The worldwide pandemic of novel Coronavirus brought the 

whole socio-economic structures into a stop and has likewise tested the globalization and worldwide 

activities of ventures. Paradoxically, potential repercussions and alternative way outs are yet volatile. 

The outbreak of the disease and its rapid spread across the globe saw heightened uncertainty in the sector 

as travelers required up-to-date and reliable information before deciding on their next destinations and 

itineraries. 

The various operators in the sector had no option but to cooperate closely with the World Health 

Organization (WHO), the lead UN agency for the management of the COVID-19 outbreak. As indicated 

by the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2020), worldwide the travel industry 

has recorded exceptional development for the 10th back to back year (UN News, 2017).  

The Covid-19 outbreak began in Wuhan City of Hubei territory in China in November, 2019 and spread 

everywhere on the world like wide fire. By March, 2020, the novel coronavirus, Covid_19, had earned 

the enviable position in world history as the most challenging tragedy since World War II. The 

significant interruptions on the worldwide economy from the transmission of the infection particularly 

to the movement and the travel industry are endless and more extreme than prior anticipated. The 

movement and the travel industry all through the world has been antagonistically influenced by the 

pandemic in various manners.  Aircrafts have been grounded, inns have shut, and exacting travel 

limitations have been forced by virtually all nations.  

As indicated by the UNWTO gauges, the pandemic has managed an exceptional hit to the movement 

and the travel industry area by radically decreasing global traveler appearances in the principal quarter 

of 2020 to a simple division of what they were in the principal quarter of 2019.  

As per UNWTO's Report on Covid_19 related travel limitations, by twentieth April, 2020, all overall 

objections had acquainted travel limitations accordingly with the pandemic.  About 45% of the world's 

objections absolutely or somewhat shut their fringes for vacationers, 30% suspended absolutely or 

mostly global flights, and a further 18% restricted passage for travelers from specific countries of origin. 

The overall result of all these travel restrictions was total disruption and paralysis of the international 

travel and tourism industry worldwide. 

1.2 Purpose of Study  

The main purpose of this study is to extensively explore the concept of and tourism and hospitality 

industry, Coronavirus concept, the Covid_19 pandemic and empirical analysis of the Past studies on 

coronavirus pandemic and the negative effects of the Covid_19 pandemic on the tourism industry. And 

more so the study investigated on the long term impact of the pandemic, damages the outbreak has 

caused on the tourism industry and how it impacts the sustainability of the industry going forward.  

 

1.3 Objectives of study  

● To create a valid documentation (reference material) of this study.  

● To outline the negative effects of the covid_19 pandemic on the sustainability of the tourism 

industry.  
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● To extensively analyze the concept of tourism and hospitality industries, Coronavirus concept, 

the Covid_19 pandemic and empirical analysis of the Past studies.  

● To increase public awareness on these impacts and what can be done on the road to recovery in 

the sustainability of the tourism and hospitality industry.  

 

1.4 Significance of study 

Findings of this work will be of great importance tourism and hospitality industry and the word at large, 

as it highlights some of the adverse effects of the covid_19 pandemic and how these effects directly 

impacts the tourism and hospitality industry and the global economic market at large. 

This work therefore tends to open up ways through which these effects can be resolved in other to 

achieve a long term sustainability of the tourism and hospitality industry and it will furthermore serve 

as a reference material in this field of study on subsequent research that will be carried out in future. 

 

2.0 Literature Review  

This chapter reviews the literature and related models to research problems. The chapter introduces the 

key concepts on tourism, relationships between innovation and tourism, Coronavirus concept, the 

Covid_19 pandemic and empirical analysis of the past studies. Also it shows the research gap, 

conceptual framework and theoretical framework. 

2.1 Tourism  

According to the World Tourism Organization (WTO), tourism comprises ‘the activities of persons 

travelling to and staying in places outside their usual environment for leisure, business and other 

purposes’. The view taken in this Dictionary is that conceptually tourism denotes a temporary short-

term movement of people to destinations outside  their normal environment and their activities; within 

this broad concept ‘technical’ definitions are formulated for particular purposes, to include or exclude 

particular trips and visits, mainly by reference to purpose, time and distance criteria. (WTO, 2008). 

Tourism is a collection of activities, services and industries which deliver a travel experience comprising 

transportation, accommodation, eating and drinking establishments, retail shops, entertainment 

businesses and other hospitality services provided for individuals or groups traveling away from home. 

Tourism plays a crucial role for national economies throughout the world today. It comprises a wide 

variety of products and destinations and many different stakeholders are involved (both public and 

private) with much decentralized areas of competence, often at regional and local levels. It is one of the 

focal points for economic growth and development in most nations of the world, Tourism has great 

potential as regards contributing to the achievements of objectives of most countries, such as economic 

growth, employment, sustainable development and economic and social cohesion amongst other 

benefits.  

2.2 Hospitality  

Hospitality is the friendly and generous reception and entertainment of guests, visitors, or foreigners. 

Hospitality is the act of kindness in welcoming and looking after the basic needs of customers or 

strangers, mainly in relation to food, drink and accommodation. As lashley (2000) states, ‘hospitality 
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requires the guest to feel that the host is being hospitable through feelings of generosity, a desire to 

please and a genuine regard for the guest as an individual’. Looking at hospitality in this way leads to 

consideration of concepts such as generosity, friendliness, the host-guest relationship, entertainment, 

and experiences given freely (King 1995).  

2.3 Sustainable Development  

Sustainable development is the organizing principle for meeting human development goals while 

simultaneously sustaining the ability of natural systems to provide the natural resources and ecosystem 

services on which the economy and society depends . Sustainable development has become a popular 

catchphrase in contemporary development discourse. The concept of sustainable development has 

undergone various developmental phases since its introduction. The historical development of the 

concept saw participation of various organizations and institutions, which nowadays work intensely on 

the implementation of its principles and objectives. 

One of key elements that can help achieve sustainability and a World sustainable development project 

is Unity, fairness and equality, hence that's why it becomes imperative to be discussed in this study. 

Although many definitions abound, the most often used definition of sustainable development is that 

proposed by the Brundtland Commission (Cerin, 2006; Dernbach J. C., 1998; Dernbach J. C., 2003; 

Stoddart, 2011). The overall goal of sustainable development is the long-term stability of the economy 

and environment; this is only achievable through the integration, equity and acknowledgement of 

economic, environmental, and social concerns throughout the decision making process. 

The concept of conserving resources for future generations is one of the major features that distinguish 

sustainable development policy from traditional environmental policy, which also seeks to internalize 

the externalities of environmental degradation. 

The broad concept of sustainable development (Pearce and Barbier 2000) takes into consideration 

equality and human rights and cuts across and within generations, taking a longer-term perspective and 

accounting for the value of the environment in decision-making (Pearce et al. 1989). 

2.4 Coronavirus 

Coronavirus disease is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

(SARS-CoV-2).  

Coronaviruses can cause a variety of illnesses in animals, but in people coronaviruses cause one-third 

of common colds and sometimes respiratory infections in premature infants. (Rob, 2020) 

Coronaviruses are enveloped positive sense RNA viruses ranging from 60 nm to 140 nm in diameter 

with spike-like projections on its surface giving it a crown-like appearance under the electron 

microscope; hence the name coronavirus. Four corona viruses namely HKU1, NL63, 229E and OC43 

have been in circulation in humans, and generally cause mild respiratory disease (Tanu, 2020). 

Coronaviruses make up a large family of viruses that can infect birds and mammals, including humans, 

according to the world health organization (WHO). These viruses have been responsible for several 

outbreaks around the world, including the severe acute respiratory syndrome (SARS) pandemic of 2002-

2003 and the Middle East respiratory syndrome (MERS) outbreak in South Korea in 2015. While some 

coronaviruses have caused devastating epidemics, others cause mild to moderate respiratory infections, 

like the common cold. 
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There have been two events in the past two decades wherein crossover of animal beta corona viruses to 

humans has resulted in severe disease. The first such instance was in 2002–2003 when a new coronavirus 

of the β genera and with origin in bats crossed over to humans via the intermediary host of palm civet 

cats in the Guangdong province of China. This virus, designated as severe acute respiratory syndrome 

coronavirus, affected 8422 people mostly in China and Hong Kong and caused 916 deaths (mortality 

rate 11%) before being contained. Almost a decade later in 2012, the Middle East respiratory syndrome 

coronavirus (MERS-CoV), also of bat origin, emerged in Saudi Arabia with dromedary camels as the 

intermediate host and affected 2494 people and caused 858 deaths (fatality rate 34%). These numbers 

are possibly an underestimate of the infected and dead due to limitations of surveillance and testing. 

Though the SARS-CoV-2 originated from bats, the intermediary animal through which it crossed over 

to humans is uncertain. Pangolins and snakes are the current suspects. 

2.5 Covid_19 Pandemic  

2.5.1 The Outbreak of the Covid_19 pandemic  

A novel coronavirus, designated as 2019-nCoV, emerged in Wuhan, China, at the end of 2019. 

According to the World health organization(WHO) the first case was traced back to 17 November 2019 

and later declared as a pandemic by the WHO on March 11, 2020 (WHO 2020). As of 6 June 2020, 

more than 6.8 million cases have been reported across 188 countries and territories, resulting in more 

than 362,000 deaths. More than 2.78 million people have recovered (Wikipedia, 2020)  

At the beginning of January, 2020, at least 830 cases were diagnosed in nine countries: China, Thailand, 

Japan, South Korea, Singapore, Vietnam, Taiwan, Nepal, and the United States. Twenty-six fatalities 

occurred, mainly in patients who had serious underlying illness. Although many details of the emergence 

of this virus, such as its origin and its ability to spread among humans remain unknown, an increasing 

number of cases appear to have resulted from human-to-human transmission. Given the severe acute 

respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) outbreak in 2002 and the Middle East respiratory 

syndrome coronavirus (MERS-CoV) outbreak in 2012, 2019-nCoV is the third coronavirus to emerge 

in the human population in the past two decades an emergence that has put global public health 

institutions on high alert. 

China responded quickly by informing the World Health Organization (WHO) of the outbreak and 

sharing sequence information with the international community after discovery of the causative agent. 

The WHO responded rapidly by coordinating diagnostics development; issuing guidance on patient 

monitoring, specimen collection, and treatment; and providing up-to-date information on the outbreak. 

Several countries in the region as well as the United States were screening travelers from Wuhan for 

fever, aiming to detect 2019-nCoV cases before the virus spreads further. Updates from China, Thailand, 

Korea, and Japan indicate that the disease associated with 2019-nCoV appears to be relatively mild as 

compared with SARS and MERS. Most recently, a novel coronavirus (SARS-CoV-2, also known as 

Covid_19) triggered an outbreak in China in December 2019, sparking international concern.), the 

Covid_19 virus, within a short period of only several months, has caused an unprecedented global crisis 

with enormous impacts on our political, social, and economic systems (Carlsson-Szlezak et al. 2020; 

Fuchs 2020). As its negative effects continue to ripple throughout the world, governments at both 

regional and national levels had to issue and implemented policies involving travel bans, community 

lock-down, stay-at-home orders, self- or mandatory-quarantine, and other business-specific restraints to 

varying degrees (Gössling et al. 2020). As a result, travel and tourism have literally come to a halt, and 



 

  
234 

the economic activities of the airline industry and hospitality sector have been reduced to a small fraction 

of what they used to be prior to the pandemic. While some economies are gradually reopening, the 

overall situation remains volatile due to the high contagiousness of the virus and the lack of an 

immediate treatment or vaccine. 

 

2.5.2 Covid_19 Transmission 

Limited research is available on how HCoV spreads from one person to the next. However, researchers 

believe that the viruses transmit via fluids in the respiratory system, such as mucus. Coronaviruses can 

spread in the following ways: Coughing and sneezing without covering the mouth can disperse droplets 

into the air. Touching or shaking hands with a person who has the virus can pass the virus between 

individuals. Making contact with a surface or object that has the virus and then touching the nose, eyes, 

or mouth. Some animal coronaviruses, such as feline coronavirus (FCoV), may spread through contact 

with feces. However, it is unclear whether this also applies to human coronaviruses. The National 

Institutes of Health (NIH) suggest that several groups of people have the highest risk of developing 

complications due to Covid_19.  

These groups include: 

1. Young children 

2. People aged 65 years or older 

3. Women who are pregnant 

Coronaviruses will infect most people at some time during their lifetime. Coronaviruses can mutate 

effectively, which makes them so contagious. To prevent transmission, people should stay at home and 

rest while symptoms are active. They should also avoid close contact with other people. Covering the 

mouth and nose with a tissue or handkerchief while coughing sneezing can also help prevent 

transmission. It is important to dispose of any tissues after use and maintain hygiene around the home. 

In 2019, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) started monitoring the outbreak of a 

new coronavirus, SARS-CoV-2, which causes the respiratory illness now known as Covid_19. 

Authorities first identified the virus in Wuhan, China. More than 74,000 people have contracted the 

virus in China. Health authorities have identified many other people with Covid_19 around the world, 

including many in the United States. On January 31, 2020, a virus passed from one person to another in 

the U.S. The World Health Organization (WHO) have declared a public health emergency relating to 

Covid_19. Since then, this strain has been diagnosed in several U.S. residents. The CDC has advised 

that it is likely to spread to more people. Covid_19 has started causing disruption in at least 25 other 

countries. The first people with Covid_19 had links to an animal and seafood market. This fact suggested 

that animals initially transmitted the virus to humans. However, people with a more recent diagnosis 

had no connections with or exposure to the market, confirming that humans can pass the virus to each 

other. 
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3.0 DISCUSSION 

This chapter discusses and analyzes the negative impact of covid_19 on the sustainability of tourism 

development. Hence the study presents solutions for activation and improvements in the sustainability 

of tourism industry, divided into practical solutions and other recommendations that can be harnessed, 

by tourism industry as well as other sectors such as businesses, companies, financial institutions, 

commercial, administrative and communication fields which when properly implemented can form a 

catalyst in the bounce back process from the effects of Covid_19 pandemic. 

 

3.1 Negative Impact of COVID_19 on The Sustainability of Tourism Development 

Negative impact The damages done to the industry by the pandemic cannot be overemphasized as it has 

caused a great and grave decline in the patronage of tourism activities in the world as so many people 

are scared to get themselves involved or indulge themselves in tourism activities due to the scare for 

their health, restrictions by government, ban to airline declining economy that has caused so many strain 

in many tourist pockets, so we would be discussing about all these problems as we move ahead in the 

text.  

1. Scare for lives by tourist: So many tourist are so scared to get themselves engaged or involved in so 

many tourism and hospitality industry and activities due to the high spread of the virus and the way it 

easily spreads and we all know in tourism activities it’s difficult for people not to touch themselves or 

use the same facilities other tourist makes use of such as the lifts, escalators swimming pools restaurants 

etc, and this would surely and definitely make tourist not want to get involved in tourism activities and 

hospitality industries and this would surely bring a decline in the growth of tourism activities for the 

time being till innovation is been introduced into the tourism activities.  

2. Ban to aviation activities by the various FGs: the ban to aviation activities by various FGs due to 

the pandemic has surely brought about the decline in the tourism activities and hospitality industry 

involvement by various tourists and is imperative to know that without the aviation industry tourism 

activities would be very minimal and a decline is certain and due to this most tourism activities and 

industry might seize to function or operate so the role of innovation to ending this or finding a way to 

make this work cannot be overemphasized.  

3. Restrictions by Government: So in an act and preventive measures by the government to spread the 

increase rate and spread of the virus in their country they’ve placed so many restrictions in the country 

especially in the movement of their citizens or people who lives in that country.  

4. Declining economy:  With the way so many nation’s has been hit with this Pandemic without any 

prior notice or any foreseen forecast about this as really crippled so many economy as most private firms 

and companies have laid off their workers due to them not been able to keep up with the payment of 

workers and staffs salaries and when this happens it would be difficult for so many tourist to get engage 

in tourism activities and even so many countries government as announced a decline in their economy 

and some days back i read on (Punch news) a Nigeria well read newspaper said there was over 20billion 

drop in the stock market and so many shareholders and organizations as lost a lot of money and due to 

this money won’t be so much in circulation and also the government of the day in various countries as 

spent a lot on the importation of equipment for the betterment of the situation of people that were 
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affected by the Corona virus and due to this a lot of money as also been pumped into the economy just 

to sustain it for the main time and most citizens as also panicked buy lot of goods and which it has left 

a detriment in their pockets and without enough money in circulation it would be difficult for tourism 

activities to be fully engaged in and due to this it would bring about a decline in the tourism and 

hospitality industry and it would surely need innovation to play its role in a way to attract tourist back 

even with the little money they’ve.  

5. Scare in the reuse policy of so many tourism organizations such as the restaurants, hotels : So 

many tourist would be scared because of the high usage and the high tendency of tourism and hospitality 

industry in making use of so many products that has been already used by some other customers or 

consumers of the tourism and hospitality industry and this scare would surely drive away tourist for the 

time being until they know everywhere in the world is save and they can actually travel freely and 

smoothly.  

6. Difficulty in travel processes: So many countries would put stricter policies in place to make sure 

travelling to their country is quite difficult and even a Corona virus test result might now be required by 

so many embassies before they grant visas to intending visitors into their various countries and with this 

it would be difficult for so many to put up or keep up with and also the 14 days isolation so many 

countries are putting in place that all travelers and visitors must submit to would also put tourist off and 

this would lead to a decline in the tourism activities in any country or countries. The pandemic as 

affected the tourism and hospitality industry in more than one way as it has really brought a decline to 

tourism activities even if it has not stopped it finally for the time being so this as to be quickly looked 

into as tourism was gradually rising as a very big internally generated revenue (IGR) for so many 

countries and with this set back now so many countries would’ve to start looking the other way in other 

for them to sustain their economy and if this is done and there’s no everlasting solution to the pandemic 

and enough innovation is not been created to play its role in revitalizing the tourism and hospitality 

industry it would be very difficult to hit the high point tourism was and the hospitality industry was 

trying to hit before and with this it would continue to decline. So in the subsequent text we would look 

at some innovation that could be used by tourism and hospitality industry to sustain the development of 

the tourism and hospitality industry.  

 

3.2 Possible Solutions on the Sustainability of Tourism Industry after Covid_19 Pandemic 

From technology to ideology to local solutions that has been paraded by the world health organization 

they should be followed strictly and adhered to completely so has not to jeopardize the lives of tourist, 

workers and also citizens at large.so we would look at some innovations that could be used or try to be 

used by the various tourism sectors. 

1.  Usage of Robotics: The use of robotics at strategically places that can detect or that would act as a 

replacement where a lot of body contacts would surely be done. Like in the NBA they’re asking all their 

players to wear a smart ring that can detect Covid-19 symptoms and with this it would surely reduce the 

spread of the virus if this can also be used by flight attendants, hotel staffs, tourist guards and even the 

tourist themselves. If the high level of technology is been used to its full potentials and definitely it 

would surely play its role in the spread of the virus and serves as an hope for the tourism and hospitality 



 

  
237 

industry and this would surely attracts back the tourist into the sector as they know they’re measures 

already been put in place to guarantee their safety.  

2.  Full and complete Corona virus test results of 14days and a day before traveling should now be made 

mandatory for travelers to provide especially the non-visas travelers it should be made compulsory for 

them to provide this test results as it would help in the aid of not spreading the virus and would surely 

help the tourism sectors.  

3. Promos, discounts and paying by installment should be introduced to already tourist customers or 

intending customers E.g. Airlines can give their membership card holders discounted prices for flights 

or allow them pay installment or just create a promo platform that would surely entice them to want to 

fly again and likewise the hotels can make advert placements for price reduction for couples or people 

who spend certain amount of days in their hotels likewise the restaurants also can also reduce their prices 

just to attract the customers back, with this I believe a lot of customers would surely want to get 

themselves engaged with this tourism and hospitality industry activities.  

4. All preventive guidelines by WHO must be surely adhered to and followed to the very end all tourist 

must have their preventive mask on and sane goes to tourism workers and staffs too so as to prevent the 

easy spread of the virus and to safeguard lives also.  

5. Healthy foods and fruits that boost the immune system should be introduced as confectioneries at 

airports, airlines, hotels, restaurants etc. foods and fruits that boost the immune systems in combating 

the virus should be duly added for everybody that engages in tourism and hospitality industry activities 

both the tourists and staffs.  

6. Domestic tourism should be encouraged by the government by trying to come in consensus with 

tourism and hospitality industry stakeholders and shareholders in trying to improve the Inbound tourism 

and hospitality industry activities so as to attracts the citizens in engaging themselves in tourism and 

hospitality industry activities in their country by creating discounted fees for them so as for them to be 

get engaged in tourism and hospitality industry activities and due to this the tourism sectors in each 

country can at least sustain themselves till everything gets back to normal in the world. 

7. Another role in which innovation can play in helping the tourism and hospitality industry activities is 

whereby two or more tourism sectors have a merger or a one to two years plan such as where an airline 

merges with an hotel and also a restaurant or any other tourism sectors such as tourism centers or 

attraction sites using Fly Emirates Burj khalifa Kush as an example for tourist who are willing to use 

this airlines and are going on tour in the UAE and they choose to rest in Burj khalifa Kush they would 

be given discounts on both the airline tickets and also the amount of money they pay in the hotel and 

due to this it would surely attract a lot of tourist back into the country and this could also be used in so 

many other countries just for the time being so as to get the tourism sector working again. Other 

innovation could also be used and the above mentioned innovations are also opened for scrutiny and 

add-ons but if this innovations both the technological aspects and the ideological aspects are been 

followed then theirs every certainty that the tourism sector would get back on its feet as time goes on. 
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4.0 CONCLUSION 

In conclusion the pandemic as really crippled the development, sustainability, advancement and growth 

of all tourism sectors as it took so many years and strategically planning for the tourism sector to get to 

the stage it is today and if immediate and accurate solutions are not been provided, found and introduced 

as soon as possible then the tourism industry could go back to the early dark days and ages of when 

tourism was just beginning to surface and this is due to the collapsed economy, fear for life by most 

tourist, and strict governments restrictions set in place. so for an avoidance of this various solutions 

should be quickly introduced and suggested to the tourism and hospitality industry activities as so not 

to make the tourism sector suffer a great decline as it is a well-known fact that for years that the tourism 

industry has been a major economy booster and internal generated revenue (IGR) for so many European, 

Asian, American and Middle east countries not forgetting some African countries such as Rwanda, 

Kenya, South Africa to mention but a few and some countries solely depends on the tourism industry 

has their major Internal generated revenue (IGR) and major force in the employment of labor so a 

solution must be harnessed soon so as this countries that solely depends on the tourism industry can get 

their economy back up again because a failure to do this could crumble such countries economy and 

when this happens the sustainability of the tourism industry cannot be guaranteed or assured. 
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Аннотация 

Данная статья посвещена великому поэту узбекского народа и всех туркоязычных народов. В 

статье рассмотрены его жизненный  путь и его творчество. 
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Алишер Навои (1441-1501) - великий поэт и мыслитель, государственный деятель. Полное имя-

Низомиддин Мир Алишер. Под псевдонимом Навои работал в Чигатае (на узбекском языке) и в 

Персии (на персидском языке). На Западе чигатайская литература является крупнейшим 

представителем узбекской литературы. Вообще, среди всех тюркских народов  нет такой 

большой личности, как он. 

С юности Навои был дружен с будущим правителем Хорасана (Трансоксании) Хусейном 

Бойкаро (1469-1506). Начал писать стихи с 10-12 лет. По сведениям, оставленным 

современником Навои, историком Хондамиром (1473(76) -1534), известный узбекский поэт 

Лутфий (1369-1465) в преклонном возрасте видит мальчика Навои и высоко оценивает его 

поэтический талант. 

За свою жизнь Навои побывал в разных странах мусульманского Востока, увиделся с известными 

личностями своего времени. Совершенствует свои поэтические навыки. В 1464-1465 годах 

знатоки творчества Навои готовят его первый поэтический сборник (девоны). Из этого видно, 
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что Навои, как и в те времена, успел стать известным поэтом. До 1469 года из-за внутренних 

конфликтов между темуридами Навои был вынужден жить вдали от родного города Герата. 

В 1469 году темурий Хусейн Байкаро занял Герат и стал правителем Хорасана. С этого времени 

начинается новый этап жизни Навои. Он активно участвует в политической жизни страны. В том 

же году правитель Хорасана Навои назначил его государственным советником, а в 1472 году стал 

везиром. За свою карьеру он оказал большую помощь в культурном и научном развитии страны. 

В 1480 году в  Герате и других областях за свой счет построят несколько медресе, 40 

карвансарайов (остановка для пассажиров), 17 мечетей, 10 суфийских общежитий (хонакох), 9 

бань, 9 мостов и др. Однако дворцовым чиновникам не нравится такая деятельность Навои и 

через различные заговоры они портят отношения с Хусейном Бойкаро. 

Таким образом, Навои был освобожден от занимаемой должности и в 1487 году отправлен 

правителем в город Астрабад. Здесь он прослужит два года. Как  только этот срок истекает, H. 

Бойкаро позволяет ему вернуться в Герат и получить карьеру у власти. Но Навои отвергает это 

предложение. Несмотря на отказ, Бойкаро предлагает должность близкого человека султана 

(“неизбежный Хазрати султан”). На такой должности Навои имел право принимать решения по 

всем государственным делам. С этого времени начинается новый этап жизни Навои, и он больше 

занимается творчеством. Большая часть его произведений относится именно к этому периоду. 

Навои жил  в последние годы правления Тимуридов (1370-1506). Поэтому в его произведениях 

преобладает общественный дух, важные проблемы, присущие эпохе. В 1490-1501 годах Навои 

создал самые изящные, социально-философские и научные произведения. 

Творчество Алишера Навои велико. Объем шести дастанов составляет около 60 000 египетских. 

В 1483-1485 годах Навои создал пять дастанов: “Хамса” (“восхищение добрых людей”), “Фархад 

и Ширин”, “Лейли и Маджнун”, “Сабаи сайор” (“семь планет”), “Садди Искандарий” (“стена 

Искандера”). 

“Хамса”Навои является первым произведением на турецком языке, созданным в этом жанре. Он 

доказал, что на турецком языке может быть создано такое масштабное произведение. 

Действительно, Навои пытался доказать, что на чигатайском языке (Старо узбекском) также 

можно создать произведение, стоящее на одном уровне с персидско-таджикской литературой.  

Навои пробует свое перо практически во всех жанрах мусульманского Востока и показывает 

свой голос, свой стиль. В восточной литературе создано более 120 эпосов на тему "Лейли и 

Маджнун". Навои также пишет поэму на эту тему с личным подходом. В поэме рассказывается 

о любви Лейли и Маджнуна. В своем выражении Навои пытался интерпретировать любовь к 

человечности и суфизму. Свои суфийские взгляды Навои изложил также в поэмах “Фархад и 

Ширин”, “Хайрат уль-Аброр”. В его поэмах тема суфизма поднималась на общечеловеческий 

уровень. 

В этих поэмах, одновременно с гуманистическими мировоззрениями поэта, ставятся актуальные 

проблемы мира. В двух других поэмах хамсы - ”сабаи Сайяр “(”семь планет“),” Садди Искандари 

“(”стена Искандера“) 

Как стало известно, Навои был близок к дворцу Темуридов и оказывал влияние на своего друга 

и царя Хусейна Бойкаро. Навои отличается своей социальной и политической решимостью и 

своеобразием. Абду-Рахман Джами (1414-1492) прочитал “хамсу” Навои и дал ему очень 
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высокую оценку. По своей социальной и художественной сущности “Хамса " Навои занимала 

высокое место в Средней Азии. Он много раз переводился. В настоящее время существует 

огромный список”хамсы " или ее эпоса. Только в фонде Института востоковедения имени Абу 

Райхана Беруни находятся 166 рукописей, переписанных в XV-XX веках, которые составляют 

полное произведение “Хамса” или отдельные его поэмы. 84 из них-в виде полной поэмы. 

Масштаб и широкое распространение Навоий  “хамсы " свидетельствует о том, что она занимает 

особое место в интеллектуальной жизни Средней Азии. 

Алишер Навои на протяжении всей своей жизни совмещал литературные произведения с 

политикой. Будучи человеком высокой карьеры, он внес большой вклад в социально-

экономическое улучшение жизни страны; покровительствовал развитию науки, искусства, 

всегда стремился к тому, чтобы мир и согласие всегда царили.Навои собрал свои стихи на 

персидском языке под названием “Девони Фаний”. Он также хотел поспорить с персидскими 

поэтами. Если считать сами Газели, выпускаемые в виде сборников, то их насчитывается 3150 

штук. По количеству написанных Навои стихотворений нельзя не отметить лидирующие 

позиции. Также Навои создает два сборника “Ситтаи Зария” (“шесть потребностей”) и “фусули 

Арбаа” (“четыре сезона года”), обобщая их касиды на персидском языке. 

Навои через свою поэзию вывел узбекскую (чигатайскую) литературу на новый уровень. По 

широте и разнообразию жанра Назми тема Навои оставляет позади предшествующую узбекскую 

литературу. . Он выражал актуальные вопросы светской и религиозной, суфийской жизни, как в 

Дастане, так и в назме. Также были изданы религиозные произведения Навои: "Арбаин” (“сорок 

рубоий”), “Мунаджат”("призыв к Аллаху"). 

Суфийский прозаический труд " Насаим Аль-Мухаббат”("Шабада любви") содержит более 

полный текст, в котором содержится информация о 750 суфийских шейхах. Навои создал и 

научные произведения. К ним можно отнести произведения, посвященные персидскому и 

турецкому языкам: “Муҳсамат ал-словатайн” (“двуязычие”); по теории аруза (объем 

поэтического сочинения) - “Мезон ал-авзан” (“критерий объема”), по теории проблемного жанра 

- (головоломка) “Муфрадат”. 

Кроме того, он создал брошюры на исторические темы: “Тарихи мулуки Аджам” (“история 

иранских царей”), “Тарихи Анбия и хукама” (“История Пророков и мудрецов”). Он собрал свои 

художественные письма в сборник "Муншаат". Его королевские произведения: о жизни Абд ар-

Рахмана Джами - “Хамсат Аль-мутахаийирин”, 1494, “Халати Сайид Хасан Ардашер” (“жизнь 

Сайид Хасана Ардашера”), “Халати Пахлавон Мухаммад” (“жизнь Пахлавона Мухаммада”). 

Последнее произведение Алишера Навои "узник ул-Кулуб" (1500). В нем освещены последние 

социальные и политические взгляды поэта. 

Алишер Навои на протяжении всей своей жизни совмещал литературные произведения с 

политикой. Будучи человеком высокой карьеры, он внес большой вклад в социально-

экономическое улучшение жизни страны; покровительствовал развитию науки, искусства; 

всегда стремился к установлению мира и согласия. 

Как видим, наследие Навои разнообразно по тематике и жанрам. Его произведения служат 

развитию узбекской литературы с XV века по настоящее время. На протяжении веков его 

произведения считались источником подражания и вдохновения. 
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Интересные факты об Алишере Навои: 

Навои творил под двумя псевдонимами. Его творчество на тюркском языке известно под 

псевдонимом Навои, а его творчество на персидском языке-под псевдонимом Фаний. 

Алишер Навои родился в семье творческой интеллигенции. Его дед Абу Саид был поэтом. А его 

дед Мухаммад Али известен как музыкант и каллиграф. 

Алишер Навои ввел тюркский язык в творчество наряду с персидским. До него никто не 

занимался творчеством на турецком языке. 

Он высоко ценил творчество великого Сулеймана Навои и хранил в своей библиотеке рукописи 

и произведения. 

В 2009 году в честь Алишера Навои был назван кратер на Меркурии. 

В мире есть несколько памятников Алишеру Навои: Москва, Навои, Ош, Ташкент, Самарканд, 

Баку, Токио, Шанхай. В Вашингтоне также планируется установить памятник Навои. 

Алишер Навои был суфийским проповедником Накшбанди. Его философско-эстетические 

взгляды на суфизм отражены в произведении " Лисон ут-Тайр 

Ниже мы представим вашему вниманию 15 деталей, касающихся жизни Алишера Навои: 

1. Страсть Навои к науке проснулась рано, и он начал учиться в школе в возрасте 4 лет. В возрасте 

7 лет Навои запомнил произведение Фаридидиддина Аттара «Мантикут-Тайр». 

2. 7-летний Низомиддин Мир Алишер великий знал более шести тысяч хадисов бухарских 

хазратов. Мир Алишер начал писать Газели с 7-8 лет. 

3. Алишер Навои получил титул» неизбежный Хазрати султан «(»самый близкий человек 

султанских хазратов"). Звание давало Навои право вмешиваться во все дела государства. 

4. Возрождение тюркского языка было огромной смелостью Навои для нашей духовности. 

Захириддин Мухаммад Бабур писал, что» никто не говорил столько и не говорил столько на 

турецком языке, сколько на турецком«, Хусейн Бойкаро утверждал, что» Мир Алишер вдохнул 

жизнь в мертвое тело турка". 

5. Алишер Навои известен как “двуязычный” поэт, который в пятнадцать-шестнадцать лет 

творил как на тюркском, так и на персидском языках. 

6. Алишер Навои в подростковом возрасте запомнил более 50 тысяч байт стихов любимых ему 

поэтов. 

7. На стихи Алишера Навои, написанные на тюркском языке, Навои ставит свои стихи на 

персидском языке.Сборник персидских стихов поэта называется "Девоний Фаний". 

8. Имя “Гули”, изображаемое как любовник Навои, встречается только в устном народном 

творчестве, в легендах и преданиях о Навои. Имя Гули не встречается ни в одном из письменных 

источников, рассказывающих о жизни Навои. 
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9. В произведениях Навои Фархад-воплощение совершенного человека. Он жаждет науки с 

детства и не помнит, что когда-то читал. Когда Фархаду исполнится десять лет, он овладеет 

всеми науками. 

10. Навои знакомится с Абдурахманом Джами примерно в 18-19 лет. Джами ценит его и как 

ребенка, и как ученика.В дальнейшем отношения учителя и ученика между этими двумя 

великими поэтами еще более укрепляются и превращаются в творческое сотрудничество. 
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Изменения в воспитании в 

современных семьях 
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Аннотация 

В этой статье говорится об изменениях в воспитании в современных семьях. Воспитание 

человека начинается в семье. Основное место в воспитании детей в семье занимают личный 

пример родителей.  

Ключевые слова: Семья, воспитание, родители, ответственность,  личный пример, 

трудолюбие, семейная атмосфера.  

 

                               

В Республике Узбекистан система образования и воспитания, подготовка гармонично 

развитого поколения поднята до уровня основных приоритетов государственной политики. 

Выступая перед Парламентом и Олий Мажлисом Республики Узбекистан, Президент Шавкат 

Мирзиёев сказал: «Великие мыслители Востока говорили: «Самое большое богатство – разум 

и наука, самое большое наследство – хорошее воспитание, самая большая нищета – 

отсутствие знаний». 

Значит, знания и воспитание сегодня считаются важным человеческим капиталом. 

Воспитание человека начинается в семье. Уровень воспитания в семье зависит от таких 

социальных факторов, как: структура семьи, многодетность или семья с одним–двумя 

детьми, совместное проживание двух–трёх поколений, наличие обоих родителей либо 

неполная семья, семья с разнополыми детьми (мальчик – девочка), уровень образованности 

родителей, социальное  положение членов семьи, родительское чувство долга в воспитание 

своих детей. Также, при определении специфики присущей семейному воспитанию, 

необходимо учитывать особенности структуры семьи и уровень применения национальных 

традиций.  

                                                           
1 директор общеобразовательной школы № 1 города Андижана Республики Узбекистан, UZBEKISTAN.  
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Ребёнок, набирается опыта дома, в школе, в отношениях с родителями, в общественных 

местах, в общении со взрослыми, друзьями. 

Основное место в воспитании детей в семье занимают личный пример родителей, их 

трудолюбие, милосердие, ответственность за домашнюю работу, ведение дел, руководство, 

наставничество отца по отношению к сыну и матери к дочери.      

На воспитание ребёнка тратится много времени. Однако единственный ребёнок в семье 

становится живой игрушкой для взрослых, центром их внимания, радостью и вырастает 

баловнем. Любой его каприз и плач погружают жизнь родителей во тьму. Экономя во всём 

на себе,  они наряжают ребёнка, организовывают для него всевозможные подарки. Они даже 

не хотят думать о том, что этим они портят будущее развитие ребёнка. 

Для правильного развития ребёнка, воспитание в нём уважения к людям, формирование в 

нём сочувствия к горю других людей необходимо наличие в семье ещё одного, похожего на 

него, человека (девочки, мальчика). Наличие в семье не менее двух детей не только улучшает 

их духовно-нравственное воспитание, но также отвечает социально-экономическим 

потребностям нашего государства. 

С точки зрения социологии  и психологии бездетность либо малодетность не обеспечивает 

прочность семьи. В нашей стране семейные разводы приходятся на бездетные либо 

малодетные семьи. Как мы подчеркнули выше родители уделяют очень много времени на 

воспитание единственного ребёнка, но во многих случаях они получают отрицательный 

результат.  Недостатки в воспитании единственного ребёнка резко проявляются в его 

подростковом возрасте, в результате, эти недостатки проявляются в большей мере, когда 

выросший подросток сам создаёт семью.  

В семье на воспитание ребёнка также могут оказать влияние бытовые условия, городская или 

сельская жизнь. Как правило, в семье. проживающей в сельской местности, дети с детства 

привлекаются к мелкой работе, а именно, выполняют домашние дела, ухаживают за 

скотиной, дают ей корм, воду, помогают родителям в полевых работах, сборе урожая, 

фруктов. Девочки с удовольствием выполняют домашние дела, а именно, убираются, готовят 

еду, ставят тесто, пекут хлеб и т.д. Условия городской семьи  в корне от них отличаются. 

Хоть и немного, дети городских семей принимают участие в уходе за животными в школьном 

живом уголке, в опытных работах, ухаживают за деревьями. Но все эти дела выполняются 

иногда и без участия родителей.  В итоге появляется много свободного времени, и они 

попусту тратят его на гуляние по улицам города. 

В целом, нельзя найти одну общую формулу воспитания для всех семей, однако на основании 

накопленного передового опыта по воспитанию детей, исходя из общих особенностей семьи, 

учитывая ожидаемые в будущем результаты воспитания, можно дать совет по нескольким 

факторам. Например, в воспитании ребёнка влиятельной силой обладает семейная 

атмосфера. Под атмосферой мы подразумеваем  взаимоотношения членов семьи, методы 

воздействия на детей, личный пример родителей.  Содержание семейной атмосферы 

проявляется в идейно-политеской сознательности родителей и взрослых членов семьи.  
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Öz 

Bu makale restoran işletmelerinin gıda hijyenini nasıl sağlamaları gerektiğini göstermek amacıyla 

yazılmıştır. Kuzey Kıbrıs’taki restoran işletmelerinin baz alındığı çalışmada gıda hijyeni sağlanan 

ortamlarda üretim yapma konusu işlenmiş ve bu kurallara nasıl uyulacağı açıklanmıştır. Günümüzde 

karşımıza çıkan Covid-19 problemi dolayısıyla sıkça artan hijyen kelimesinin anlamı ve doğru 

uygulanması konusunda bu çalışma çok önemlidir. Makalede uygulanan araştırma methodu dijital 

platformlar özellikle konuyla alakalı olarak online kanallarda yer alan hijyen sağlama ve uygulamaları 

ve bu konulara bağlı araştırılmış olan literatür taramalardır. Çalışmada Kuzey Kıbrıs’ta bulunan restoran 

işletmeleri incelenmiş olup, restoranlarda gıda üretimi sırasında uygulanabilecek hijyen standartları 

üzerinde çalışma yapılmıştır. İlerideki çalışmaları geliştirmek amacıyla araştırmacılar restoran 

işletmelerinde veri toplama aracı olarak, gözlem methodunu uyguyabilirler. Oluşturulan araştırma 

formunda elde edilen veriler bu forma işlenip, restoran işletmelerindeki yöneticiler ile görüşmeler 

yapılıp diğer bir veri toplama aracı olarak araştırmada kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Restoran İşletmeleri, Gıda Hijyeni, Kuzey Kıbrıs. 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Kuzey Kıbrıs bir turizm cennetidir. Eğlence sektörünün yanı sıra, konaklama işletmeleri ve restoran 

işletmeleriyle doludur. Günümüzde çok farklı kültürleri barındıran çok farklı konseptlerde servis veren 

restoran işletmeleri bulunmaktadır (Altan, 2017). Toplu tüketim ve satış yeri olarak geçen bu işletmeler 

take away (paket servis), Burger City, Chicken Planet, Ezic, Niyazis vb. fast food tarzında, farklı 

                                                           
1 Dr., Uluslararası Final Üniversitesi, KKTC 
2 Dr., Uluslararası Final Üniversitesi, KKTC 
3 Yrd. Doç. Dr., Uluslararası Final Üniversitesi, KKTC 
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kültürleri içine alan (Chinese, Mexican, Indian, English, Italian, French Food vb.) yabancı restoran 

isimleri, balık restoranları Hürdeniz, Skali, Missina, Galabalık restoran, meyhaneler (Bizim Meyhane, 

Archway Restaurant vb.) altında toplanabilir. Bu işletmelerde gıda üretimi ve misafirlerce tüketimi belli 

saatlerde yoğunlaşmaktadır. Örneğin öğlen çalışan fast food restoranlara nazaran meyhane ve balık 

restoranları akşam yoğunlaşır fakat genellikle 2-3 saatlik dilimlerde en yoğun saatlerini yaşarlar 

(Cavusoglu, 2018). İşte bu yoğun saatlerdeki hızlı işleyiş gıra üretiminde hataları ve riskleri ve gıda 

hijyeni konusunda bazı noksanlıklara uğrama olasılığını ortaya çıkarır. 

 

2. Restoran İşletmelerinin Gıda Hijyeni Sağlama Uygulamaları 

Kuzey Kıbrıs’ta henüz tam olarak gelişmemiş olan turizm sektöründe özellikle küçük işletmelerde 

organizasyon şeması bulunmamakta halen usta çırak ilişkisi sürmektedir. Gıda güvenliği standartları 

eksik takip edilmekte, insan sağlığı belli noktalarda riske atılmakta ve yasalar çiğnenmektedir. 

İşletmeler bu konuda gıda mühendislerinden destek almalı gıda depolama ve üretimi konularında 

çalışanları için eğitim aldırmalıdırlar. Restoran planlamasında ilk hedef müşteri ve onlardan kazanılacak 

paralar değil, satılan gıdaların uygun ortamlarda depolanıp kaliteli servis şartlarında müşterilere 

sunulması olmalıdır. Bu açıdan planlamada üretim yerleri, pişirme alanları, depolama alanları, bulaşık 

yıkama alanları ve servis alanlarındaki temizlik ve hijyen çok önemlidir. Kuzey Kıbrıs’ta altyapı 

eksikliği çok büyük bir sıkıntı olarak gözükse de, kişilerin kendilerini bu tip konularda geliştirmediğide 

bilinen bir gerçektir. Soğutma odaları, havalandırma sistemleri, su temizleme üniteleri ve mikroplardan 

arındırma araçları, temizlik standartlarına uyum gibi uygulamalar altyapısal olarak ve uygulamalardaki 

aktiflik olarak sınıfça ayrılır (Dokuzcuoğlu, 2015).  

Restoran işletmelerinde şok ve soğuk dolapları ayrı yerde, fırın, ocak gibi sıcak üretim yapan ve soğuk 

üretim yapılan kısımlar ayrı yerlerde, çiğ ürünlerle pişmiş ürünlerin hazırlanışı yine ayrı yerde ve ayrı 

ekipmanlarla yapılmalıdır. Sebzelerin yıkanıp temizlendiği yer ve bulaşık yıkama alanı buralardan ayrı 

olmalıdır. Ürünler özelliklerine göre et, tavuk ve balık ürünleri, süt ürünleri, sebze, meyve ve yumurtalar 

olarak depolanmalı, çapraz bulaşmayı önleyecek şekilde depolanmalıdır. Sebzeler üretimden önce 

dezenfekte edilmeli, yumurtalar +4C’de muhafaza edilmelidir. Sos ve buzdolabında saklanan açık 

ürünlerin raf ömürleri takip edilmeli, üzerlerine tarihleri gösteren etiketler konulmalıdır (Gıda Hijyeni 

Yönetmeliği, 2011).  

Gıda güvenliği gıdaları oluşacak fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararlardan korumak için 

alınan tedbirlerdir. Potansiyel tehlikeye sahip besinler, çiğ tavuk, et, balık ve yumurta ürünleri, yumurta 

(özellikle çiğ veya kabuğu çatlamış), süt ürünleri (olgunlaşmamış ve yumuşak peynir, bozulan süt, küflü 

yoğurt vb.), kurubaklagiller, hamur işleri,  patates, makarna, soslar, yağda kalmış sarımsak, soğan vb., 

garnitürler, pirinç, bulgur vb. ürünler ve filizler kısacası her türlü besin tehlike taşır ve mikroorganizma 

oluşumuyla virüs yayma tehlikesine sahiptirler. Ürünler hazırlanırken uygulanan işlem (örneğin 

saklama, üretim vb.) ne kadar artarsa mikroorganizma bulaşma riski de o kadar artmaktadır. Çapraz 

bulaşma bakteri içeren ürünlerden, hijyenik olarak temiz durumda olan ürünlere bulaşma sonucunda 

oluşur (Susever, 2020). Üretim sırasında kullanılan ürün ve ekipmanlar, el hijyeni, çalışma alanında 

bulunan tezgahlar, kişisel donanım ürünleri (örneğin bone, yeri geldiğinde maske) vb. kaynaklar 

bulaşmadaki en temel noktalardır. Özellikle Covid-19 virüsü sonrası birçok kural oluşturulmuş, eller 20 

sn.’den az yıkanmamakla ve eldiven giyilmediği taktirde nasıl risk oluşturduğu gösterilmiştir (T.C. 

Sağlık Bakanlığı Covid-19, 2020; Covid-19 Kıbrıs Mart Ayı Raporu, 2020). Restoranlar I.S.O. ve 

H.A.C.C.P. sistemlerine göre ürün üretmeli ve gıda hijyeni uygulamaları üretmelidir. İşletme 
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personeline verilecek eğitimler risklerle, üretim alanında uyulması gereken kurallar, ekipman kullanımı 

ve hijyenik kurallar dahil, malzeme kullanımı, stok, kayıt ve takip işlemlerini kapsamalıdır. Türkiyede 

bulunan, T.S.E. (Türk Standartlar Enstitüsü), I.S.O.'nun üyesi ve Türkiye'deki tek temsilcisidir. Kuzey 

Kıbrıs Türk Sanayi odası ise buradaki temsilci olup entegre standartlar konusunda, Tehlike Analizi ve 

Kritik Kontrol Noktaları (H.A.C.C.P.) Yönetim Sistemleri ile I.S.O. standartlarını takip 

etmektedir. Restoran işletmeleri gibi gıda üretimi yapan işletmeler bu standartlara bağlıdır. I.S.O. 

standartları iki temel rol üstlenmektedir. Kurumsal kalite yönetimi ve kalite güvencesidir (TS EN ISO 

9000 2001:1-3; Weise 1993:4). 

3. Araştırma Methodu 

Kuzey Kıbrıs’taki restoran işletmelerinin baz alındığı çalışmada gıda hijyeni sağlanan ortamlarda üretim 

yapma konusu işlenmiş ve bu kurallara nasıl uyulacağı açıklanmıştır. Covid-19 dolayısıyla kapalı olan 

işletmelerle dijital platform kullanılıp sosyal medya ve e-mail yoluyla iletişime geçilebilir, çalışmanın 

konusuna bağlı çalışmalar ortaya çıkartılabilir. Öte yandan restoran işletmelerinde kullanılabilecek diğer 

veri toplama aracı olarak, araştırmada gözlem uygulanabilir. Bu yöntemle araştırma formu oluşturulup 

elde edilen veriler bu forma işlenip, işletmelerindeki yöneticiler ile görüşmeler yapılıp diğer bir veri 

toplama aracı olarak araştırmada kullanılacaktır. 

 

4. SONUÇ 

Online eğitimlerin içerdiği hijyen uygulamaları ve bağlı literatür araştırmaları kapsamında yapılan bu 

çalışmada, Kuzey Kıbrıs’taki restoran işletmeleri incelenmiş olup, restoranlarda gıda üretimi sırasında 

uygulanabilecek hijyen standartları üzerinde çalışma yapılmıştır. Covid-19 salgınından dolayı etkilenen 

sektörler dijital kanallara yoğunlaşıp sosyal medya kanallarını güçlendirmiştir. İşletmeler bu 

kanallardaki hijyen kurallarına uyup ve alınması gereken tedbirleri almalıdırlar. Çalışanları ile birlikte 

bu kuralları benimsemelidirler. Tüm dünyanın bu salgını en kısa süre içinde atlatmasını ve sektörlerdeki 

hayatın yeniden normale dönmesini umut edelim. 
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Abstract 

In the modern world mutual understanding and intercultural competences are so significant in teaching 

foreign languages, as they allow us to overcome prejudice, discrimination and misunderstandings 

between people of different cultural backgrounds. Intercultural communicative competences permit 

learners to understand and communicate easyly with representatives of the target language cultures in 

the English language education. It is not easy to identify themselves with and apply intercultural aspects 

of the target language for teachers. Consequently, teachers are often confused and demands of content, 

materials and techniques often arises. It makes teachers to work harder and harder at their methods of 

teaching. Traditional classrooms provide systematic presentation and acquisition of knowledge and 

skills under the guidance of a teacher, but offer very little chance to develop skills for interaction in real 

world scenarios (Eva Reid, 2015). The goal of acquiring intercultural communicative competences 

prepares learners to act appropriately and successfully in real life situations in a foreign language. In 

this case learners feel real atmosphere during learning foreign languages and are able to realize and 

perceive real situation in target language. This paper gives brief guidance to teachers of foreign 

languages, in our case English, teachers on how to manage developing intercultural communicative 

competence in the English language teaching. Several techniques (comparison method, role plays, 

research, songs, games, cultural assimilation, cultural capsule, drama, cultural island, reformulation, 

noticing, treasure hunt, prediction, portfolio, etc.) are suggested, with examples of how to deal with 

various aspects of intercultural communicative competences. Students become more organized, 

confident, open-minded, active, creative and communicable. students have different types of 

opportunities to approach to constantly developing their intercultural communicative abilities in target 

foreign language.  

Keywords: intercultural communicative competence, culture, teaching, foreign language 

 

 

                                                           
1 Uzbekistan State World Languages University, UZBEKISTAN 

2 Samarkand State University, UZBEKISTAN. E-mail: kamila.makhkamova@mail.ru 

mailto:kamila.makhkamova@mail.ru


 

  
255 

INTRODUCTION 

The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures for the further development 

of the higher education system" dated April 20, 2017, PQ-2909 adopted the resolution "Integrated 

development of the higher education system for 2017-2021" gave us great opportunities to develop 

educational system of high education (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, 2017). In 

order to develop teaching foreign languages we have to pay attention on learning and teaching 

intercultural communication. We totally should realize that modern global world shows us that it is 

much more essential to learn languages communicatively is much more effective rather than learning it 

just as a system. We understand it very well that learning  languages according needs and demands gives 

us the results we need. The findings reveal that, despite being proficient in English, most Uzbek students 

who graduate from    universities  are  unable  to  effectively  communicate  in  English  with  co-workers  

from  different  cultural  backgrounds. Cultural differences play a significant role in promoting a 

student’s competence in English. Ambition of being perspective teacher encourages Uzbek teachers to 

put their emphasis on both linguistic competence and ICC knowledge. According to  the  national  

curriculum,  language  and  culture  are  included  as  one  of  its  four  standards,  fostering  Uzbek  

students’ realizing of the relationship between language, other cultures and Uzbek cultures, as well as 

their ability  to  apply  these  concepts  properly  in  real  situations. For this reason teachers have to 

integrate culture in their teaching and do their best to motivate students to learn target language’s culture 

and use various types of teaching methods and technics in order to be the best in not only in language 

teaching but cultural teaching too. 

 

LITERATURE REVIEW 

The most of scientists believe that culture is an inseparable part of foreign language education (Byram, 

1989, 1997;  Dunnett,  Dubin,  Lezberg,  1986;  Kramsch,  1993,  1998;  Brooks,  2001;  Cullen,  2000;  

Robinson,  1985;  Huhn,  1978). There is a tendency though to treat language independently of the 

culture (Byram, 1989).  Teaching culture cannot be considered an extra skill, but has to be a part of 

teaching listening, speaking, reading and writing. Dunnett, Dubin, Lezberg (1986) claim that most of 

teaching time is devoted to the development of four language skills and it is  difficult to  convince  the  

language  teachers  that  the  teaching  of  culture  is  not  a secondary  goal.  According  to  Politzer (in 

Brooks, 2001), teaching language without culture would be like teaching meaningless symbols to which 

students  add  the  wrong  meanings.  Kramsch (1993)  claims  that  speakers  have  expectations  based  

on  their  own  experiences  and  consequently  interpret  situations  based  on  their  own  cultures,  and  

this  can  often  lead  to  misunderstanding. It is important though to teach target culture in contrast and 

comparison with one’s own culture (Huhn, 1978). Robinson (1985) adds that cultures never remain 

static and that they are constantly changing, which makes it especially difficult for foreign language 

teachers to keep up with developments. 

Usually teachers should focuse on the language, content, and production so as to meet the objectives of 

the learning process. For example, some certain situations require a material where the medium is 

"transferable to real life situations, which students are likely to come across" (Stempleski, S., 1987). So 

this "transferables” to real life situations come from culture and go to the language by showing reality 

of the learning situation during learning the target language. And each learner understands that he or she 

learns not only communication in foreign language but also intercultural communication through the 

language learning. In accordance with the tendency to develop not only the communicative but also the 
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cultural competences in language teaching, there was a need to clarify the notion of authentic materials 

and communicative authenticity. It has been debated in Europe (Widdowson, Henry G., 1990, and 

Breen1985) and The United States (Kramsch 2010, Nostrand 1989). And in our case the authenticity is 

cultural realias of course. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

For this study, tasks and pre-post tests have been administered to 30 students, two groups which were 

consisted of 15 students in each, from the preparatory classes of Samarkand State University. They were 

chosen at random and were all intermediate level students between the ages of 17 and 24. So in order to 

understand the effect of ICC during teaching we had chosen the group where we used the ICC techniques 

in case to make clearer and more interesting the given theme to the students what we had chosen for 

experiment. And another teacher taught them not paying attention on any ICC even any extra ICC while 

teaching the theme. The theme for the students of the University was “My day off”. First of all we paid 

attention on the theme and tried to teach the theme according to sociolinguistic,  pragmatic  and  non-

verbal  competences. One of the most used techniques for teaching cultures is the comparison method. 

This technique concentrates on discussing the differences  between  the  native  and  the cultures of 

target  languages.  (Hughes,1986).  Not  only  features  of  different  cultures,  but  also  those  within  a  

single  culture  should  be  compared,  because  cultures  never  remain  static,  they  are  constantly  

changing  and  different  generations  interpret  things  differently  (Robinson,  1985).  The  following  

activity  can  be  used  for  developing  socio-cultural  knowledge,  sociolinguistic,  pragmatic  and  non-

verbal  competences of the learners.  So, one of the popular examples    for students  is  the  topic  of  

“my day off”,  including daily  routine, clothes to wear, city buildings, households, meals, phrases, and 

ways of behavior. Students watch a simple short video, which shows a typical British day off. The video 

has subtitles  for  better  understanding.  The video presents a typical day off for an 29 year old 

Hollywood star. It offers socio-cultural knowledge, but also sociolinguistic and pragmatic phrases 

(greetings, addressing people, polite requests, proper use of please and thank you, formal register) and 

also non-verbal communication (in Uzbek students should put their hand on their breast in order to show 

their thanks  to anyone,  in  Americans verbally  address  the  person).  students  can  discuss  and  

compare  the  typical  Uzbek  and  American “day off”. It is also a significant comparison between the 

phrases  for  requesting,  offering,  thanking,  and  addressing  the  people  (in  Uzbek “hola’’ or “ 

kenoyi”  for female foreigners  and “amaki” or “aka” for males,  while  in  Britain “Mrs.”and “Mr. “ is 

used) and also the differences of non-verbal communication. We can show dousen of examples wich 

shows verbal and nonverbal communications which have differences in different cultures according 

target topic. In the video, the hero buys flowers for his mother from foreigner on the way home, 

addressing as ”Sir”, but in such situations Uzbeks address “aka” or ” amaki” which directly translated 

as “brother and “uncle”, but in this case just addressing to foreigner. By comparing intercultural situation 

students deeply understand differences of different cultures and it will be easier to understand and 

communicate, learn intercultural communication and achieve ICC. 

It was also good method to learn English as a foreign language. Moreover, it is excellent chance to 

increase their speaking and listening abilities on the English language also.  

First, the pretest was administered to all participants where students answered the questions on multiple 

choice quationary test.  Then, fifteen of those students were practiced with the teacher who used ICC by 

video according to using professional competence during the experiment. And the second teacher 
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experimented without any ICC by video according to the theme and not using any professional 

competence during teaching the target theme. Subsequently all the students were given exactly the same 

test as the post test. The tasks and the tests had been carried out in the exam which is used to after each 

topic. The post test was applied to the students just after they had completed the tasks. This, of course, 

increases the reliability of the test results since it was held when the effects of the tasks were still fresh. 

 

FINDINGS/DISCUSSION  

In order to compare the results of the same test was given to both groups; we tested them with the same 

tests. But received results of two groups differed. The group what the teacher taught them not paying 

attention on any ICC even any extra ICC situations while teaching the theme obtained progress in 10 

only, but taught them paying attention on information only. Another group where the teacher used the 

ICC by showing video with suggessions  in case to make the lesson clearer and more interesting the 

given theme to the students what we had chosen for experiment acquired 13. 

 

Table 1. 

GROUPS NUMBER OF 

STUDENTS 

MEAN ASSIMILATION 

PERSANTAGE 

EXPERIENCED 

GROUP 

15 13 86,6 

NONEXPERIENCED 

GROUP 

15 10 66,6 

 

Students learned the topic better and besides understanding given topic according ICC students with 

professional competent teacher become much more active, friendlier, easy going, confident, motivated 

and communicable rather than the second group. Moreover, the next lesson students from experimented 

group answered to all questions of the teacher using terms on seasons according solar system and were 

more confident during speaking. After had been tought “My day off” paying attention on ICCT and 

using comparison method is clear that the experience made students more successful. According to given 

result of testing two groups, where they were taught the target topic in different methodology and by 

different qualified teachers and:  

The first is the English lessons become more, interesting, organized, created, consulted, evaluated, 

motivated and positive with friendly atmosphere. So the students also will be motivated to continue 

cognize and learn the language according ICC. Students become more organized, confident, open-

minded, active, creative and communicable.  

Secondly, students have different types of opportunities to approach to constantly developing their 

intercultural communicative abilities in target foreign language.  

Thirdly, students became more attentive and active, moreover, they tried to speak about the heroes which 

were shown by me and felt themselves much more confident during speaking, although they made some 

mistakes, 



 

  
258 

Fourthly, compered some heroes with local heroes, their charisma and abilities used comparative 

adjectives, where were correct grammar integration 

Fifthly, and not less important point that is much more consciously magnificent that the ICC by showing 

videos is not only giving opportunity to learn some more foreign languages but also will give future 

professionals to demonstrate themselves and our country in foreign arenas also.  

In order to obtain better result it is useful to use more effective techniques which are possible to be used 

in a huge audience: treasure hunt, reformulation,TPR, prediction, role plays and etc.. By showing videos 

during teaching English as a foreign language during our professional activities and try to practice the 

skills in our every day professional life we ca also achieve good results..  

 

CONCLUSIONS/RECOMMENDATIONS 

The most essential is that learners themselves should make notes of their own understandings of 

intercultural elements, describe encounters with someone in the  foreign  language,  moreover 

experiences  from  visiting  a  foreign  country.  We are totally sure that when learners are enough 

motivated and really keen on learning foreign languages and achieve intercultural communicative 

competence they will do their best to communicate with their partners in any place all over the world 

without any misunderstanding and cultural barriers.  They easily can retrospectively look at  the  

development of their ICC.  

We should mention that most of the standard EFL activities could be adapted for teaching culture. The  

ambition  of  this  paper  was  to  discuss  one  technique  for  teaching  culture  and  to  inspire  teachers  

of  foreign languages to teach culture and develop the ICC of their learners using dozens of them. 

 

REFERENCES 

Bhatia S, Namdeo AG, Nanda S. "Factors Effecting the Gelling and Emulsifying Properties of a Natural 

Polymer." Systematic Reviews in Pharmacy 1.1 (2010), 86-92. Print. doi:10.4103/0975-8453.59517  

 

Brooks,  N.  (2001).  Culture  in  the  Classroom.  In:  Valdes,  M.  (ed.)  Bridging  the  Cultural  Gap  

in  Language  Teaching.  Cambridge : Cambridge University Press.  

Byram, M. (1989). Cultural Studies in Foreign Language Education. Clevedon : Multilingual   Matters.  

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon, 

Philadellphia : Multilingual Matters.  

Cullen,  B.  (2000).  Practical  Techniques  for  Teaching  Culture  in  the  EFL Classroom.  In:  The  

Internet  TESL  Journal. Vol.  6,  No.  12.  (2000). [online]. [cit. 20. 8. 2014]. Available on the 

internet: http://iteslj.org/Techniques/Cullen-Culture.html.   

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures for the further development of the 

higher education system", April 20, 2017  



 

  
259 

Damnet,  A.  (2008).  Enhancing  acquisition  of  intercultural  nonverbal  competence:  English  as  a  

foreign  Thai  language  learners  and  the  use  of  contemporary English language films. A doctor 

of philosophy thesis. Victoria University Melbourne, Victoria, Australia. 

Dunnett, S. C., Dubin, F. and Lezberg, A. (1986). English language teaching from an intercultural 

perspective. In: Valdes, J. M. Culture Bound.  Cambridge University Press. 

Eva Reid / Procedia - Social and Behavioral Sciences 186 ( 2015 ) 939 – 943 

Hughes,  G.  (1986).  An  argument  for  cultural  analysis  in  the  second  language  classroom.  In:  

Valdes,  M.  (ed.)  Cultural  bound. Cambridge University Press.  

Huhn, P. (1978). Landeskunde im Lehrbuch: Aspekte der Analyse, Kritik und korrektiven Behnadlung. 

In: Byram, M. 1989. Cultural Studies in Foreign Language Education. Multilingual Matters.  

Kramsch, C. (1993). Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.  

Kramsch, C. (1998). Language and Culture. Oxford : Oxford University Press.  

Kramsch, C. (2003). Teaching language along the cultural faultline. In D.L. Lange, and R.M. Paige 

(Eds.), Culture as the core: perspectives on culture in second language learning (pp. 19-35). 

Greenwich, CT: Information Age Publishing 

Kramsch, Claire.(2010).Context and Culture in LanguageTeaching,OUP.M., 

Kostková, K. (2012). Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno: Masarykova univerzita. 

Nostrand, H.L..(1989) Authentic Text-Cultural  

Reid, E. 2014. Intercultural Aspects in Teaching English at Primary Schools. Frankfurt am Main: Peter 

Lang.  

Robinson, G. 1985. Crosscultural understanding. New York: Prentice-Hall.  

Sercu (Ed.), Intercultural competence, volume I, (pp. 53-67). Denmark: Aalborg University Press 

Stempleski, S. (1987). Short Takes: Using Authentic Video in the English 

Widdowson, Henry G. (1990). Aspects of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press  

Zerzová,  J.  2012.  Interkulturní  komunikační  kompetence  a  její  rozvíjení  v  hodinách  anglického  

jazyka  na  2.  Stupni  ZŠ.  Brno:  Masarykova  univerzita.   

 

 



 

  
260 

Nesnelerin İnterneti ve Tedarik Zinciri 

Yönetiminde Uygulama Alanları  
 

 

 

Internet of Things and Application Areas in Supply Chain Management 

 

Ayşe GÜNGÖR1 

 

 

Öz 

Tedarik zincirleri, maliyet, belirsizlik, karmaşıklık ve buna benzer problemlerle karşı karşıyadır. Tedarik 

zinciri yönetiminde bu tür karmaşıkların üstesinden gelebilmek ve verileri, bilgileri, ürünleri, fiziksel 

nesneleri ve tedarik zincirinin tüm süreçleini entegre edebilmek ve akıllı bir altyapının varlığı için 

tedarik zinciri yönetiminde nesnelerin inerneti (IoT) uygulanır. Bu çalışmada tedarik zinciri 

yönetiminde uygulanan nesnelerin interneti üzerinde bir kavramsal çerçeve ve uygulama alanları 

hakkında bir çalışma sunuyoruz.  

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Nesneler, İnternet, Nesnelerin İnterneti (IoT) 

 

 

Abstract 

Supply chains are faced with uncertainty, complexity and similar problems.To be able to overcome such 

complexities in supply chain management and to combine information, information, products, physical 

and to integrate all processes of the supply chain, and in the Internet of Things (IoT) management in the 

supply chain management of others of a smart infrastructure. In this study, we present a study about a 

conceptual framework and application areas on the Internet of Things applied in supply chain 

management. 
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1.GİRİŞ 

Ekonomik küreselleşme ve bilgi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, firmalar bu gelişmeyle birlikte 

avantajlar kazanmak için sadece tedarik zinciri yönetimi stratejilerinin uygulanması ile birlikte, firmalar 

piyasa rekabeti karşısında olabilir. Tedarik zincirindeki işletmeler arasında aktarılan bilgilerin sorunsuz 

bir şekilde nasıl aktarılacağı, tüm tedarik zincirinin belirsizliklerini iyileştirmek için çok önemlidir. 

Firmalar arası süreçlerin düzenli biçimde kontrolü ve koordinasyonu , maliyetleri düşürmede, kaliteyi 

ve faaliyetlerin hızını artırmada kullanılan geleceğin modeli olarak tanımlanan tedarik zinciri yönetimi 

(Hammer, 2001: 84), tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar ve müşterilerden oluşan, malzeme bilgi ve 

finansal akışların yönetimini içermektedir .  

Tedarik zincirinin etkin yönetilebilmesi için yapılan araştırmalarda bilgi paylaşımı ve koordinasyon 

sağlamadan mümkün olunmayacağı bu bağlamda tedarik zinciri yönetiminde bilgi paylaşımının temel 

unsur olduğuna vurgu yapılmıştır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte işletmeler arasında bilgi 

paylaşımı çok daha kolaylaşmış ve bilgi paylaşımını etkin olarak gerçekleştirilen işletmelerin tedarik 

zincirinin bütünleştirilmesinde önemli başarılar sağladıkları görülmüştür (Yüksel,2002; Evgen,2017 :1). 

Buna karşın tedarik zincirleri belirsizlik, maliyet, karmaşıklık ve savunmasız sorunlar gibi çeşitli 

zorluklarla karşı karşıyadır. Bu sorunların üstesinden gelmek için tedarik zincirlerinin daha akıllı olması 

gerekir. Verileri, bilgileri, ürünleri, fiziksel nesneleri ve tedarik zincirinin tüm süreçlerini birleştirmek 

için büyük ölçekte bir akıllı altyapı oluşturmak için, akıllı ve güvenli bir SCM sistemi oluşturarak tedarik 

zinciri yönetiminde (SCM) nesnelerin internetini (IOT) uygulanır (Abdel-Basset vd ;2018 :614)  

“Nesnelerin İnterneti (IoT)” terimi ilk olarak 90'ların sonunda nesnelerin kablolu, kablosuz veya hibrit 

sistemler aracılığıyla bağlandığı, izlendiği ve optimize edildiği "cihazlara veya sensörlere bağlı bir 

dünya" anlamına gelir. IoT ile mevcut İnternet arasındaki karakteristik fark şu şekilde tanımlanmıştır: 

“IoT, geleceğin internetinin entegre bir parçasıdır, fiziksel ve birlikte çalışabilir iletişim protokollerine 

dayanan kendi kendini yapılandırma yeteneklerine sahip dinamik bir küresel ağ altyapısı olarak 

tanımlanabilir. Sanal "nesnelerin" kimlikleri, fiziksel özellikleri, sanal kişilikleri vardır ve bilgi ağına 

sorunsuz bir şekilde entegre edilir (Zhou,vd:2015,1) Bu bağlamda hızlı teslimat ve her zaman takip 

gereksinimi ile eşleştirilen küresel mal tüketimi, tedarik zinciri (SC) içindeki ortakların, malların ve 

süreçlerin güçlü bir şekilde birbirine bağlanmasına yol açar. 1999 yılında  Kevin Ashton, radyo frekansı 

tanımlama (RFID) teknolojisini internete bağlama fikrini tanımlamak için “Nesnelerin İnterneti” 

terimini kullandı. Temel amacı, insan etkileşimine ihtiyaç duymadan bilgi toplamak ve saklamaktı 

(Birkel ve Hartmann,2018:39).  

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 2.1.Nesnelerin İnterneti  

Nesnelerin İnterneti terimi giderek yaygınlaşmasına rağmen bu terimin gerçekte ne içerdiğini hala ortak 

bir şekilde tanımlayan ya da kapsayan bir tanımın olmadığı vurgulanmıştır (Wortmann ve Flücher, 2015; 

Altıpulluk,2018 :96). Nesnelerin internet tabanlı bir iletişim ağı üzerinden yazılım programları, RFID 

etiketleri, sensörler, tetikleyiciler, akıllı telefonlar aracılığıyla insanların birbirleriyle etkileşim kurması, 

bu yolla kendini duruma göre yapılandırabilmesi, bir kimliğe ve akla sahip olabilmesi biçiminde 

tanımlanan nesnelerin İnterneti, sensör temelli bilgi ile insan temelli bilginin bütünleşmesiyle daha 

doğru ve değerli bilgi elde etmeyi amaçlamaktadır. (Bakan ve Şekkeli, 2017, s.21) Diğer bir tanıma göre  
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de nesnelerin içinde gömülü halde veya yanında bulunan sensörler vasıtasıyla internete bağlanmalarını 

sağlamak, veri toplamak, dağıtmak ve iletişim kurabilmek amacıyla oluşturulan ağ sistemlerinin 

bütünüdür (Banger,2016 :95).  

Ayrıca aşağıdaki tabloda nesnelerin inerneti ile ilgli birkaç tanımlamaya yer verilmiştir. 

 

Tablo 1: Nesnelerin İnterneti (IoT) Kavramı 

Yazar (lar),Yıl IoT 

 

INFSO, 2008 

Sosyal, çevresel ve kullanıcı bağlamlarında bağlantı kurmak ve iletişim kurmak 

için akıllı arayüzler kullanan akıllı alanlarda çalışan kimliklere ve sanal kişilere 

sahip nesneler.  

Miorandi vd.2012 Nesnelerin İnterneti  terimi, yerleşik kimlik ile uzamsal olarak dağıtılmış 

cihazların yaygın olarak konumlandırılması yoluyla İnternet ve Web'in fiziksel 

alana yayılmasıyla ilgili çeşitli yönleri kapsayan algılama ve / veya çalıştırma 

yetenekleridir. 

Gubbi vd. 2013 Algılanan ve çalıştırılan cihazlarının birbirine bağlanması, yenilikçi 

uygulamaları etkinleştirmek için ortak bir işletim sistemi geliştirerek, entegre 

yoluyla platformlar arasında bilgi paylaşma yeteneğidir. 

Xu vd. 2014 Standart ve birlikte çalışabilir iletişime dayalı kendi kendini yapılandırma 

yeteneklerine sahip dinamik küresel ağ altyapısı, 

fiziksel ve sanal "şeylerin" kimliklere, fiziksel niteliklere ve sanal kişiliklere 

sahip olduğu ve akıllıca kullandığı protokoller 

arayüzler ve bilgi ağına sorunsuz bir şekilde entegre edilen bir sistemdir.  

Dorsemaine vd. 

2015 

Bağlı nesneleri birbirine bağlayan ve yönetimine, veri madenciliğine ve 

ürettikleri verilere erişime izin veren altyapı grubu. 

 

Tanımlardan da ifade edildiği gibi internet ilk aşamada bilginin aktarılması ve bu bilgiye dijital ortamda 

ulaşılması noktasında kullanılmaktayken günümüzde söz konusu bilginin insan müdahalesi olmadan 

nesneler arasında aktarılması aşamasında kullanılır hale gelmiştir. 
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Şekil 1 :IoT Veri Transferi 

Kaynak : Khalil ve Özdemir, 2018: 313;aktaran Öğünç,2018 :1654 

 

Şekil 1 incelendiğinde elektronik olsun veya olmasın çevredeki tüm nesnelerin birer veri merkezi olarak 

kullanılabildiği söylenebilir (Öğünç,2018 :1654). 

 

2.2 Nesnelerin İnterneti İle Tedarik Zincirine Sağladığı Yararlar 

Nesnelerin İnterneti, dijital ve fiziksel varlıkların, yepyeni bir uygulama ve hizmet sınıfını mümkün 

kılmak için uygun bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla birbirine bağlanabileceği bir gelecek 

öngörüyor. (Miorandi vd,2012 :1498) 

Tedarik zinciri yönetimi (SCM), doğru müşteriye doğru fiyat için doğru fiyat için doğru yerde, doğru 

zamanda doğru hacimde doğru ürüne sahip olmak anlamına gelir. Tedarik zinciri yönetiminin  temel 

amaçları ; müşteri tatminini artırmak, zamandan kazanç sağlamak, stokla ilgili maliyetlerin azaltılmasını 

sağlamak, faaliyet maliyetini azaltmak ve ürün hatalarını azaltmaktır (Eren,2020,ioturkiye.com). 

Geleneksel tedarik zinciri yönetimi sistemlerinde, aşırı stoklama, teslimat gecikmeleri ve stok tükenmesi 

gibi çeşitli sorunlar vardır. Bu sorunlar, genellikle gerçek tedarik zincirlerinde var olan karmaşıklık ve 

belirsizlik olarak geri döner. Sonucunda tedarik zincirleri daha maliyetli, karmaşık ve savunmasız hale 

dönüşüyor ve bu zorlukların üstesinden gelmek için tedarik zincirlerinde daha fazla akıllı sistemlerin 

varlığından söz edilebilir.(Basset vd., 2018 :615). Bu bağlamda Akıllı nesneler  kendi içlerinde ve 

bulundukları komşu dış dünya çevresinde oluşturulan bilgileri algılayabilir / harekete geçirebilir, 

depolayabilir ve yorumlayabilir, kendi başlarına hareket edebilir, birbirleriyle işbirliği yapabilir ve diğer 

elektronik cihaz türleri ve insan kullanıcılarla bilgi alışverişinde bulunabilirler (Fortino ve Trunfio,2014 

:12).  



 

  
264 

Günümüzde yeni teknolojilerin hızlı gelişimi ve internet tabanlı e-ticaretin ortaya çıkışıyla beraber, 

tedarik zincirindeki işletmeler, düğüm işletmelerinin yakın koordinasyonunu ve kesintisiz bağlantısını 

gerçekleştirmek için tüm tedarik zincirinin genel performansının iyileştirilmesine odaklanmaya 

başlamıştır Bilgi çağının getirdiği özelliği ile tedarik zincirinin koordinasyon seviyesini artıran bu 

tedarik zinciri, akıllı yönetiminin gerçekleştirilmesi, IoT'ye dayalı tedarik zinciri sisteminin önemli bir 

konusudur ve tedarik zinciri işlevindeki en önemli değişikliklerden biridir.. IoT teknolojisinin gelişimi, 

tedarik zincirinin akıllı yönetimi için teknik destek sağlar. Algılama katmanı, IoT'nin temelidir. 

Algılama katmanının sensör cihazları aracılığıyla IoT tabanlı tedarik zinciri sistemi, tedarikteki 

düğümlerin bilgilerini sürekli olarak alabilir. Zincirleme şeklinde ve ilgili verileri IoT veri işleme 

teknolojisi ile incelenir, sınıflandırılır, entegre edilir ve depolanır ve sonunda, yararlı bilgiler elde edil,r 

ve tedarik zinciri operasyon durumu ve eğilimi hakkında zamanında bilgi sağlanırve böylece akıllı karar 

verme sürecini gerçekleştirir (Cui,2017 :158). 

 

Nesnelerin İnterneti’nin Tedarik Zincirlerine sağladığı yararları şu şekilde açıklayabiliriz. 

 Stok Denetimi: Nesnelere yerleştirilmiş etiketler sayesinde nesneye ait bilgileri karşı birime 

aktaran radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi ve fiziksel nesnelerin internete bağlanmasıyla 

diğer nesneleri kontrol etmeyi mümkün kılan nesnelerin interneti teknolojisi, yeni olmalarına 

karşın stok denetiminde işletmelere ve denetçilere katma değeri yüksek faydalar sağlamaktadır. 

(Ünlü,2020:187). Nesnelerin interneti aslında dağıtım sektöründe depoları bulunmayan merkezi 

yönetimli şirketler için ideal bir platform sağlamaktadır. Bu yaklaşım sayesinde dinamik bir 

ortamda depo merkezi olmayan yönetimin tepki yeteneklerini geliştirmek için uygun bir 

yöntemdir (Eren,2020,ioturkiye.com). 

 Artan lojistik şeffaflık: Tedarik Zincir paydaşları taşınan akıllı nesnelerden, tedarik zinciri 

boyunca nakliye hakkında tüm bilgileri (örnek: güzergâh, nakliye koşulları, nakledilen yükün 

durumu) tam zamanda öğrenebilir. Bu bağlamda nesnelerin interneti sayesinde nakliye sırasında 

oluşmuş zararların öğrenilmesi ile geri dönüş maliyetleri, hasarlı ürünü değiştirme ve tekrar 

gönderme maliyetleri düşürülebilir. Müşterinin taşınan ürün hakkında tam zamanda 

bilgilendirilmesi, eline hasarlı ürünün ulaşımın önlenmesi müşteri memnuniyeti için önemli 

konulardır  

 İş süreci optimizasyonu: İş süreçleri çerçevesinde kullanılan akıllı nesneler olası problemlerin 

tespitini hızlandırır, kolaylaştırır ve olası bir süreç optimizasyonu tespitini desteklemek için 

önemli husustur.  

 Kaynak tasarrufu: Akıllı ölçeklerden gelen otomatik geri bildirimler temelinde kısıtlı 

kaynakların (su, elektrik) tüketimi hususunda kullanıcıların daha dikkatli olması temin 

edilebilir.  

 Karbon ayak izi kaydı: Nesnelerin interneti, bir ürünün her akıllı bileşeninin kendi karbon 

ayak izini kaydetmesini sağlar. Böylece çevresel düzenlemelere uyumu sağlayan karbon kredi 

ticari tarihi kaydını mümkün kılar. Bu, yeşil bir tedarik zinciri oluşturmak adına önemlidir 

(Meydanoğlu 2013:28). 

 Doğru ve Hızlı Tedarik Zinciri: Nesnelerin interneti, her türlü bilginin (örnek: üretim tarihi, 

son kullanma tarihi, garanti süresi, satış sonrası detayları) nesnelerde saklanması ve gerçek 
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zamanda tedarik zinciri paydaşlarınca paylaşılmasını mümkün kılarak bilginin bozulmasını 

önler ( Eren,2020,ioturkiye.com). 

 Bu kapsamda IoT, tedarik zincirinin tüm yönlerine eşi görülmemiş bir görünürlük sunarak, iyileştirme 

gerektiren iç ve dış  durumlara ilişkin erken uyarılar sağlar. Bu nedenle IoT, firmaların etkili dahili 

işlemler ve tedarikçiler ve müşterilerle işbirliği yoluyla değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermesini 

sağlar. (Ben-Daya vd.;2017:4733). 

 

2.3. Tedarik Zincirinde Nesnelerin İnterneti İle İlgili Yapılmış Çalışmalar ve Uygulama Alanları 

Yazar(lar) Araştırma Araştırma Metodu 

Zhou,Chang ve Ngai 2015 Nesnelerin İnterneti ile ilgili bilgi 

iletişim teknolojisi (BİT)'in rolü 

ve üretim, ulaşım ve hizmet 

sağlayıcı seçiminde karar 

vermede dağıtımı 

Derleme 

Abdel-Basset,Manogaran ve 

Mohamed 2018 

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve 

tedarik zinciri üzerindeki etkisi: 

Akıllı, güvenli ve verimli 

sistemler oluşturmak için bir 

çerçeve 

Analitik hiyerarşi süreci 

(AHP) ile Deneme ve 

Değerlendirme 

Laboratuvarı (N-

DEMATEL) tekniğini 

Tu,2017 Lojistik ve tedarik zinciri 

yönetiminde Nesnelerin 

İnterneti'nin (IoT) benimsenme 

niyetinin keşfedici bir çalışması 

Kalitatif Analiz,Yapısal 

Eşitlik Veri analizi 

Cui,2017 IoT ile Tedarik Zinciri 

İnovasyonu 

Vaka çalışması 

Yang ve Huang,2009 RFID ve Nesnelerin İnternetine 

Dayalı Tedarik Zinciri Bilgi 

İletimi 

Özel uygulama modeli 

ElMesmary ve Said,2019 Lojistik ve Tedarik Zinciri 

Yönetim için Akıllı Çözümler 

 

Literatür 

Vass, Shee ve Miah,2018 "Nesnelerin İnterneti" nin tedarik 

zinciri entegrasyonu ve 

performansı üzerindeki etkisi: Bir 

organizasyonel yetenek 

perspektifi 

Yapısal Eşitlik 

Deral ve Kazançoğlu,2020 Endüstriyel ve Nesnelerin 

İnternetinin Tedarik Zincirinde 

Kullanımı Üzerine Bir Araştırma  

İçerik Analiz Yöntemi 



 

  
266 

Ercan ve Kutay, 2016 Endüstride Nesnelerin Interneti 

(IoT) Uygulamaları 

Kavramsal Çerçeve 

Ben-Daya vd.,2017 Nesnelerin interneti ve tedarik 

zinciri yönetimi:  literatür 

taraması 

Bibliyometrik Analiz 

Kothari vd,2018 IOT'nin Tedarik Zinciri 

Yönetimine Etkisi 

Kavramsal Çerçeve 

Papert ve Pflaum ,2017 Tedarik Zinciri Yönetiminde 

Nesnelerin İnterneti (IoT) 

Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi 

için Ekosistem Modelinin 

Geliştirilmesi 

Temellendirilmiş Teori 

Mostafa vd,2019 Nesnelerin İnternetinin Tedarik 

Zincirleri Üzerindeki Etkileri: 

Depolama İçin Bir Çerçeve 

Kavramsal Çerçeve 

 

Zhou ve arkadaşları (2015),’nın ‘nesnelerin interneti çağında tedarik zinciri yönetimi’ çalışmasında, 

tedarik zinciri yönetimi perspektifinden bakıldığında; IoT, minimum insan müdahalesi ile veya hiç 

olmadan makine destekli karar vermeye izin verilebilirliğini açıklamıştır. Ek olarak, IoT; RFID, 

kablosuz sensör ağları, makineden makineye sistemler, mobil uygulamalar vb. dahil olmak üzere bilgi 

iletişim teknolojilerini entegre etmek ve etkinleştirmekle ilgilendiği vurgulanmıştır. IoT uygulamaları 

ulaşım, enerji, sağlık hizmetleri, ilaç, perakende, imalat, ürün yaşam döngüsü yönetimi, geri dönüşüm 

ve gıda izlenebilirliği gibi sektörlerde yer aldığına dair açıklamalarda bulunulmuştur (Zhou vd.2015:1). 

Yan ve Huang, (2009)’ ın ‘RFID ve Nesnelerin İnternetine Dayalı Tedarik Zinciri Bilgi İletimi’ 

çalışmasında ,tedarik zinciri yönetimi verimliliğini ciddi şekilde etkileyen bir bilgi aktarımı 

gecikmesinin olduğunu vurgulamıştır. Bu makale de RFID ve nesnelerin internetine dayalı bir tedarik 

zinciri bilgi aktarım modeli önermekte ve tedarik zincirindeki nesnelerin internetinin ağ yapısı 

diyagramını ve bilgi erişim akış şeması tasarlanmıştır. İlaç endüstrisindeki ilaç tedarik zincirindeki 

nesnelerin internetinin spesifik uygulama modelini ve ilaç bilgilerinin nasıl alınacağı analiz edilmiştir. 

Nesnelerin interneti, ürün bilgi ağının kurulması yoluyla kuruluşun ürün bilgilerinin gerçek zamanlı 

çalıştırılmasına yönelik talebini karşıladığını sonucuna ulaşılmıştır (Yan ve Huang,2009;166). 

Kothari vd (2018)’nin, ‘IOT'nin Tedarik Zinciri Yönetimine Etkisi’ çalışmasında tedarik zinciri 

yönetiminin çeşitli zorluklarını ve IoT'nin nasıl bir çözüm haline gelebileceğini araştırmıştır. IoT'nin 

envanter ve lojistik yönetimi üzerindeki etkisini değerlendirmeye çalışmış ve şekil 2 ‘deki kavramsal 

modeli sumuştur, bilgisayar ağı aracılığıyla IoT'nin aşağıdaki şekilde çözümler sunarak tedarik zinciri 

yönetiminin eksikliklerinin üstesinden gelmeye yardımcı olduğuna vurgu yapmıştır (Kothari 

vd.,2018:259). 
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Şekil 2: IoT Kavramsal Model 

 

Ben-Daya vd. (2017) Nesnelerin interneti ve tedarik zinciri yönetimi: literatür taraması çalışmasında, 

tedarik zinciri yönetiminde depolama, envanter yönetimi ve taşımacılıkla ilgili IoT’un etkilerini 

incelemiş ve IoT, firmaların etkili dahili operasyonlarla, tedarikçilerle ve müşterilerle işbirliği yoluyla 

değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağladığına vurgu yapmışlardır. Ayrıca Ben-Daya vd, 

literatür çalışmalarına dayanarak IoT’un  hala tedarik zincirinin izole edilmiş alanlarıyla sınırlı olduğunu 

ifade etmişlerdir (Ben-Daya vd., 2017: 4733). 

Tu,(2017)’de çeşitli endüstrideki Tayvan Firmalarında lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde akıllı 

nesnelerin (IoT) benimse niyetinde yapmış olduğu çalışmasında IoT'yi benimsemenin fayda ve maliyet 

yönleri, IoT teknolojisinin güvenilirliği konusundaki belirsizlikler ve dış motivasyon gücü dahil olmak 

üzere, firmaların lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde IoT teknolojisini kabul etme veya reddetme 

niyetlerine ilişkin belirsizlikleri ve sorunları tespit etmiştir. Ayrıca  algılanan faydaların, algılanan 

maliyetlerin ve dış baskının IoT benimseme niyetinin önemli belirleyicileri olduğunu, ancak teknoloji 

güveni olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, teknoloji güveni, algılanan faydalar aracılığıyla 

IoT'yi benimseme niyetini dolaylı olarak etkilediği sonucuna varmıştır (Tu,2017:131). 

Abdel-Basset,Manogaran ve Mohamed (2018)’in ‘Nesnelerin İnterneti (IoT) ve tedarik zinciri 

üzerindeki etkisi: Akıllı, güvenli ve verimli sistemler oluşturmak için bir çerçeve’ çalışmasında IoT 

teknolojilerine dayalı bir tedarik zinciri yönetimi çerçevesini sunmuştur. Önerilen sistem, ürünlerin 

tanımlama sürecini otomatikleştirir, ürünleri global olarak izler ve takip eder, şeffaflık sağlar, zaman ve 

maliyeti düşürür ve ardından müşteri memnuniyetini sağlar. Firma yöneticileri arasında tasarlanan 

internet sitesi koordinasyon sürecini de geliştirmekte, tedarikçilerin kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme 

girerek ürünlerinin satış bilgilerini kolayca bulabilmelerini sağlamaktadır. Web sitesi, tedarikçiler ve 

yöneticiler arasında sistem üzerinden doğrudan iletişim yoluyla aracıları ortadan kaldırır ve ardından 

hem yönetici hem de tedarikçi için karı artırır (Abdel-Basset,Manogaran ve Mohamed ,2018: 626). 

ElMesmary ve Said,(2019), ‘Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetim için Akıllı Çözümler’ çalışmasında, 

tedarik zinciri yönetimi ve lojistik konusunda Bulut Bilişim, Büyük Veri Analitiği, Nesnelerin İnterneti 

(IoT) ve Blok Zinciri akıllı teknolojilerin uygulamalarını incelemiştir, akıllı çözümler, malların durumu, 

konumu, ortamı gibi izleme bilgilerinin ve süreçlerin her an, her yerde etkin bir şekilde paylaşılmasını 

sağladığına, muazzam miktarda veriden değerli bilgiler elde etmeye yardımcı olduğuna, veriye dayalı 
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karar vermeyi kolaylaştırdığına ayrıca SCM'de genişletilmiş müşteri değeri, şeffaflık, maliyet azaltma, 

işlemlerin hızlandırılması ve gelişmiş hizmet ağı sağlamaya yardımcı olduğuna vurgu yapmıştır 

(ElMesmary ve Said,2019: 3000).  

Vass vd.(2018), ‘Nesnelerin İnterneti" nin tedarik zinciri entegrasyonu ve performansı üzerindeki etkisi 

‘ne yönelik yaptığı çalışmada  IoT yeteneğinin iç, müşteri ve tedarikçi ile ilgili süreç entegrasyonu 

üzerinde olumlu ve önemli bir etkiye sahip olduğunu ve bunun da tedarik zinciri performansını ve 

organizasyon performansını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Teorik olarak çalışma, IoT 

özellikli süreç entegrasyonunun hem tedarik zinciri hem de organizasyon düzeyinde performansı nasıl 

artırabileceğine dair ampirik bir kanıt oluşturarak bilgi sistemleri araştırmasını tedarik zinciri 

entegrasyonuna entegre eden bir bilgi birikimine katkıda bulunuyor.( Vass vd.2018:17). 

Deral ve Kazançoğlu (2020), ‘Endüstriyel ve Nesnelerin İnternetinin Tedarik Zincirinde Kullanımı 

Üzerine Bir Araştırma’ çalışmanın bulgularına göre, Endüstriyel Nesneleri İnternetinin firmaların 

özellikle iç tedarik zincirindeki birçok süreçte çok olumlu etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 

görüşmelerden elde edilen kodlar doğrultusunda nesnelerin internetinin “verinin dijitalleşmesi”, 

“kalitenin artması”, “verimlilikte artış”, “maliyetlerde düşüş”, “veri takibi” gibi, Endüstri 4.0’ın en 

büyük faydalarından olduğu ortaya çıkmıştır (Deral ve Kazançoğlu 2020: 55). 

Mostafa vd,2019 çalışmalarında nesnelerin interneti'ni kullanarak depo yönetimi için yeni bir yaklaşım 

sunmuşlardır. Bu yeni teknoloji, gerçek zamanlı verileri toplayarak ve bunları paylaşarak birkaç 

nesnenin bağlantısını sağlar; elde edilen bilgiler daha sonra otomatik karar vermeyi desteklemek için 

kullanılabilir. Depo yönetiminde nesnelerin internetini kullanarak bu yaklaşımı uygulamak için, 

depodaki her şeyin gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlamaya, hızı ve verimliliği artırmaya ve envanter 

kıtlığını ve sahteciliği önlemeye yardımcı olabilecek bir çerçeve önerilmiştir (Mostafa vd,2019:8). 

 

3.SONUÇ 

Nesnelerin İnterneti kavramı üç boyuttan "nesne", "İnternet" ve "nesneler arası bağlantı" oluşmaktadır. 

Nesne boyutu elimize aldığımız tanımlanabilen fiziksel bir eşya veya araçtır. İnternet, bu eşya veya 

araçların sanal kopyasını tutan, saklayan, iletişim alt yapısını sağlayan ağı ifade etmektedir. Bu ağ yapı 

sayesinde ilgili veri nesneler ile bağlanarak bilgi alışverişi yapmaktadırlar. Nesnelerin İnternetinin 

amacı; nesnelere ilişkin bilgileri, durumları, fonksiyonları, doğru ve uygun olarak gerekli 

filtrelemelerden sonra istenilen ayrıntı düzeyinde ihtiyaç duyulan yer ve zamanda sağlamak olarak 

açıklanmaktadır (Karaca ve Büyükkalaycı,2019:463) 

Sunulan çerçeve içerisinde; nesnelerin interneti, kişilerin verileri elle girmesine gerek olmadan 

cihazların veya makinelerin kendi aralarında veri alışverişi yaparak bilgi topladığı ve toplanan bilgiler 

ile karar verdiği bir ağ sistemi olarak ifade edilmektedir (Gündüz ve Daş,2018:328) 

Bununla beraber; Nesnelerin interneti kavramı, fiziksel ve sanal özellikleri olan, daha önce tanımlanan 

görevlere nesnelerin aralarında kurdukları bilgi alışverişi yani; ortak bir ağ ile cevap vermeleridir. 

Böylece Nesnelerin İnterneti ile insanların yaşadıkları ortamlar, akıllı ve rahat işlevlere dönüşerek hayatı 

kolaylaştıran avantajlar sağlamaktadırlar (Topaloğlu vd,2019:13) 

Ayrıca sanayideki nesnelerin interneti uygulamaları verimlilik ve sürdürülebilirlik noktasında anahtar 

rol oynamaktadır. Ek olarak, internete ağına bağlı montaj hatları üretim sistemlerini sürekli izleyerek 

erken uyarılar vermekte ve bu da sistemlerin kapalı kalma durumunu ortadan kaldırmaktadır. Diğer 
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taraftan; takip sistemi ile güvenliği ve malzeme tedarikçilerinin durumunu ortaya koyabilmektedir. 

Bununla beraber nesnelerin interneti sanayide rekabet gücünü arttırmaktadır (Özbilgin ve Ünver,2017:2) 

Nesnelerin kavramı ifade edilirken; bilgi- iletişim ve haberleşme teknolojilerinin her geçen gün yeni 

inovasyonlar ile karşımıza çıktığı vurgusu yapılmaktadır. Bu nedenle; önümüzdeki yıllarda 

kullanacağımız ağ sistemleri bugünün ağ sistemlerinden çok daha ileri de olacağı öngörülmektedir. Bu 

çalışmada nesnelerin internetinin sunduğu avantajlara ve nesnelerin interneti ile ne tür hizmetlerin 

geliştirilebileceği durumlarına değinilmiştir. Bu bilgilerden hareketle geleceğin internetinin bugün 

kullandığımız internetten çok daha farklı olacağı açıktır. 

Aynı zamanda; bu çalışmada yapılan literatür araştırmasından çıkarılan sonuca göre; Tedarik Zinciri 

uygulamalarında nesnelerin interneti sistemi nin sunduğu hız ve verimlilikten dolayı ilgili maliyetlerin 

azaltılması, denetim kolaylığı, tedarikçilerin yeni pazarlara açılmalarının kolaylaşması, satış 

maliyetlerinin azaltılması ve şeffaf rekabet gibi avantajlar sunarak işletme sahiplerinin ve tedarikçilerin 

küresel rekabet ortamında üstün konuma geçmelerini sağlamaktadır.  

Bu sebeple; Nesnelerin İnterneti teknolojisi hakkında kullanıcıların/tüketicilerin üreticiler tarafından 

yeterince bilgilendirilmeleri ve uygulamalar hakkında eğitici programlar düzenlemeleri gerekmektedir 

Aynı zamanda gelecek araştırmacılar  Nesnelerin İnterneti’nin araştırılması noktasında nicel araştırma 

yöntemlerinden birincil veri analizi kullanılarak etkilerinin incelenmesi önerilmektedir. 

. 
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Abstract 

Today, trade between countries is one of the main pillars for the economic development of countries 

and the global economy in general. Trade policies are an important field of study for promoting 

economic development, identifying sectors, in which the country has comparative advantages over other 

countries.  

Exporting goods and services can also further advance the domestic economies of developing countries. 

Positive net exports (if exports exceed imports, the net export figure would be positive) contribute to 

economic growth, which is intuitively easy to understand. Receiving export revenue also represents an 

inflow of funds into the country, which stimulates consumer spending and contributes to economic 

growth. But, it should be born in mind that a healthy economy is when it exports and imports increase, 

as this usually indicates economic strength and a stable trade surplus or deficit. If exports are growing 

well but imports have fallen sharply, it could indicate that the rest of the world is in better shape than 

the country's economy. On the other hand, if exports fall sharply but imports rise, this could indicate 

that the country's economy is doing better than foreign markets.   

The EU is the largest exporter and importer of goods and services, which presents endless trade 

opportunities for exporters from Kosovo who are able to meet consumer preferences with products that 

meet the standards and requirements of EU. The EU is a single market, which means that goods, capital, 

services and people can move freely between member countries. 

Keywords: economic development, export, trade, European Union 
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Abstract 

According to Banerjee & Adenaeuer (2014), fundamental changes are predicted to occur in the 

upcoming 50 years accompanied by higher demand for food across the world as the world population 

continues to grow exponentially. This condition makes the sphere of agriculture even more globally 

important. In the circumstances when international projects are being required, it is important to involve 

in- service people of Agriculture to language acquisition and demand to the ESP course in EOP field 

enhances to broaden the specialists of teaching ESP. The first stage of which is collecting data of Needs 

analysis of EOP learners.  

 

 

INTRODUCTION 

Needs Analysis delivers understandings into the principles, both teachers’ and learners ‘opinions and 

makes teaching objectives more standardized to the learners’ needs that is essential to establish the rights 

of a modification and novelty among the teachers. Finally, as a response at these two levels of teachers 

and students it defines the recognition of elimination of any originality, consequently, success or failure 

of the concepts. Needs analysis finds and illustrates language needs by using an analysis of a linguistic 

practice which depicts the objective position within a discourse community.  

                                                           
1 Department of the English language, Tashkent State University of Economics, UZBEKISTAN 
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Purpose 

The main aim of conducting the Needs Analysis among in service people is to identify their strength 

and weaknesses, in terms of language proficiency and their demand for language acquisition. The Needs 

Analysis is held among 3 workers, who are immersed in international projects of the sphere of 

Agriculture. Due to the data collected through Needs Analysis survey the approaches and target syllabus 

are designed. The learners aim to take IELTS exam with needed results and achieve significant results 

of language proficiency, related to the skill improvement. 

 

METHODS 

The method that is used in our project is interviewing, which includes polls and questionnaire is 

beneficial not only for the researcher to identify learners needs and wants but also for the learner to 

describe his or her feelings and attitude of language acquisition and language proficiency level as well.  

 

Data Collection 

Context and Target learners. EOP learners, the aim of whom is to develop English language 

proficiency level, to get internationally recognized certificates and participate in international projects 

of target field of agriculture. Total number of EOP learners is 4, Uzbek, males, under the age 27-32. 

The questionnaire for conducting interview among the learners consisted of 10 questions and an 

anonymous poll, where they were able to illustrate their insights and personal attitude towards the 

language acquisition. In the anonymous poll they were able to speak about their true feelings about 

language learning, whether they are forced to learn language, or they are doing it for intrinsic motivation 

aligned with instrumental. 
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Questions for the interview  

1.How long have you been studying English? 

2.What skill do you have challenges in? 

3.What is your score in IELTS? 

4.When did you take IELTS? 

5.What other international exams did you take before? 

6.What kind of projects of your sphere do you participate in? 

7.Have you been to countries where the language you are learning is native? 

8.What sources in English language do you use most in gaining knowledge related to the sphere you are 

in? 

9.When do you use your writing skill most at work? 

 10.Is it convenient for you to learn language through digital tools?  

 

Yes/No questions about opinion. 

Questions Yes No 

I am good at speaking   

I am good at listening   

I have a good reading comprehension   

I must learn writing   

I learn English for career development   

I prefer technology-based classes    

 

FINDINGS 

According to the questionnaire, which was surveyed in the interview, most of the learner already have 

background knowledge of English. Two of the students have been to India and Italy on project, the other 

two learners deal with experts of international laboratories, where they have to define the quality of the 

product and negotiate with foreign experts. All the EOP learners have their background knowledge of 

English language and two of them experienced their language in foreign countries.  

Due to the results of the second part of the questionnaire, it was found that they are learning English for 

instrumental motivation, and challenge in speaking and reading. The vocabulary range of the learners is 

enough to embrace the necessary aspects of the target field, however, their pronunciation is incorrect, 

which can lead to some misunderstandings during the communication. 
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The data of both parts of questionnaire was assessed with scores illustrated in numbers, the highest is 

10. The chart was created according to the responses, identifying the strength and weakness, and 

demonstrated with colors. As is seen in the chart, blue represents motivation, which was identified as 

instrumental motivation for the EOP learners to acquire language. In-service people of this field are 

learning English for their career, to have higher salary and to get promotion, participate in international 

exchange programs. Due to the long learning period they are sufficient learners of EOP.  

The red represents which skills they are required to develop in their sphere. During communications, 

the workers are demanded to speak and listen correctly, deliver message appropriately.  

The purple shows the importance range of reading and writing skills. Nevertheless, writing is described 

here less preferable, in-service workers are to write proposals, related to the agricultural products and 

their exportability, proposals of solving issues in the target field. Reading is also required to comprehend 

various documents of international companies, and find information regarding to the Processing and 

storage of agricultural products.  

In the findings it was found that the least of their preference was about technology-based lessons, which 

claims that the EOP learners more for traditional way of teaching, however, the IT skill of theirs is 

significantly good.   

 

DISCUSSION  

According to the results of method, conducted to the EOP learners, the main aim is to develop their 

writing skill, enrich their vocabulary range, correct their pronunciation. In the ESP course syllabus, it is 

important to consider their needs and weaknesses first, to find the approach for teaching them 

appropriately. By the end of the course EOP learners will be able to: 

-read and understand international documents better. 

-enrich their vocabulary  

-write proposals in academic level   

Instrumental motivation Speaking , Listening skills

Writing, reading skills Technology based classes
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-ready to take international exams. 

 

CONCLUSION 

According to the results performed above, one can clearly see that needs analysis process is an essential 

aspect to consider. Hence, learners of ESP should focus on the very point of target language, that is 

necessary and important. Another thing to consider is motivation type of ESP learning, i., e., ESP 

teachers should be aware of learners’ inspiration of language acquisition. Authenticity is another point 

to be mentioned, as in order to teach language and make it practical, theory should match the reality 

context. Activities, vocabulary, focus of teaching, methods and approach should be based on real world. 
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discrimination as a cause of the COVID 

pandemic 19 
 

Halim BAJRAKTARI1 

 

 

 

Abstract 

The rate of domestic violence has increased significantly in Kosovo since the imposition of movement 

restrictions for citizens in the face of COVID 19, at the same time remains a low rate of reporting of 

these cases. What are the factors influencing the increase of domestic violence? Is this element that 

appears between husband and wife or other members. How many such cases of domestic violence are 

being reported? Why is there a fear of non-reporting of these cases of domestic violence? What are the 

most effective measures in preventing domestic violence? how much does the discriminatory factor 

affect the increase of cases of domestic violence? What are the future risks in society with the increase 

of these cases as a consequence of the restriction of movement as a reason of the pandemic? how 

necessary is the cooperation today between the institutions in the protection of domestic violence and in 

the protection of human rights in Kosovo. 

These and many other issues, I will try to explain in this paper. 

Keywords: Domestic violence, discrimination, COVID 19, restriction of freedom of movement of 

citizens. 
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Bankacılık Sektöründe Dijitalleşmenin 

Yeri ve Etkileri 
 

 
 

The Place and Effects of Digitalization in the Banking Sector 

 

Nilüfer YÜCEDAĞ ERDİNÇ1 

 
 

 

Öz 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok sektörde olduğu gibi bankacılık sektörü de gelişmelere uyum 

sağlamak zorunda kalmıştır. Bankacılık sektörü giderek daha rekabetçi hale geldikçe, bankalar mevcut 

müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni müşteriler kazanmak için özel hizmetler ve ürünler 

geliştirmelidir. Bu çalışmanın amacı dijitalleşme ile bankacılık sektöründe ortaya çıkan yeni 

teknolojilerin ortaya konulması ve dijital bankacılığın Türk Bankacılık Sektöründeki mevcut 

durumunun incelenmesidir. Bankalar, finansal teknoloji şirketleri ile işbirliği yaptığında gelecekte 

müşteri beklentilerini karşılayacak yeni ürün ve hizmetler sunabilecektir. Aynı zamanda dijital 

teknolojik araçların kullanımı bankalara, daha az maliyetle, daha kaliteli hizmet sunarak rekabet avantajı 

elde etmelerini sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm, Dijital Bankacılık,  

 

 

Abstract 

With the development of technology, the banking sector has had to adapt to the developments as in 

many other sectors. As the banking industry becomes increasingly competitive, banks must develop 

proprietary services and products to serve existing customer needs and attract new clients. The aim of 

this study is to reveal new technologies emerging in the banking sector with digitalization and to 

examine the current situation of digital banking in the Turkish Banking Sector. When banks cooperate 

with financial technology companies, they will be able to offer new products and services that will meet 

customer expectations in the future. At the same time, the use of digital technological tools will enable 

banks to gain competitive advantage by providing higher quality services at less cost. 

Keywords: Digitalization, Digital Transformation, Digital Banking 
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1.GİRİŞ 

2008 Küresel ekonomik krizinin ardından küresel ekonomi yeni bir aşamaya girmiştir. Geleneksel 

ekonomik gelişmeler yavaşlamaya başlamış, mobil internet, bulut bilişim, büyük veri analitiği ve yapay 

zeka gibi yeni nesil teknolojilerin temsil ettiği dijital ekonomi ortaya çıkmıştır (Li vd., 2020: 2). Dijital 

ekonomi, çeşitli ülkelerin endüstriyel yapısının rekabet gücünü etkileyen, geleneksel endüstrilerin 

dijitalleşmesini güçlendiren ve yeni hizmet endüstrileri yaratmak için bir ivme oluşturan etkili bir eğilim 

olmuştur. İnternetin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan teknolojik gelişmeler Endüstri 4.0 olarak 

adlandırılan üretimde yeni bir dönemin başlamasını sağlamıştır.  Son yıllarda ise dijital dönüşüm olarak 

tanımlanan yeni bir dönüşüm süreci başlamıştır. Yeni teknolojiler, bankaların, sigorta şirketleri ve diğer 

yerleşik finansal hizmet şirketlerinin operasyonlarını gözden geçirmelerine ve müşterilerine hizmet 

etmenin farklı yollarını belirlemelerine olanak tanımaktadır. Bu süreçte finansal hizmet şirketleri, dijital 

dönüşümü yönetirken aynı zamanda daha fazla şeffaflık ve güven için paydaşların taleplerini 

karşılamalarını olanak tanıyan düzenlenmiş bir ortamda faaliyet göstermeye başlamıştır. Firmalar, daha 

verimli olabilmek için operasyonel modellerini yeniden yapılandırmak istemektedir. Bu doğrultuda 

müşteri taleplerini karşılamak için yenilikçi çevrimiçi bankacılık, dijital platformlar, farklı kanalları 

keşfetme, müşterilerin değer verdiği sigorta uygulamaları ve hatasız raporlamadan yararlanabilmek için 

veri kalitesini artırmaya yönelik yatırımları devam etmektedir.  

(https://www.ey.com/en_sk/assurance/how-digital-transformation-impacts-financial-services-

companies-and-their-audits). 

Özellikle COVİD 19 salgını sırasında dijital araçlara olan talep hızla artmış ve dijital finansmanın dünya 

çapında milyonlarca insana yardım sağlama, firmaları destekleme ve geçim kaynaklarını koruma 

potansiyeli ortaya çıkmıştır. Dijital para transferleri, akıllı telefon uygulamaları milyonlarca kişinin 

çalışması, sosyalleşmesi ve kişisel finansmanını yönetebilmesine olanak sağlamıştır 

(digitalfinancingtaskforce.org). Birleşmiş Milletler Görev gücü raporuna göre, dijital ekonominin 

sürdürülebilir kalkınma üzerinde dönüştürücü bir etkisinin olabileceği ve vatandaşları hem vergi 

mükellefleri hem de yatırımcılar olarak güçlendirebileceği sonucu ortaya konulmuştur 

(https://news.un.org/). 

Dijital dönüşüm aynı zamanda firmalara maliyetleri azaltma, verimliliği artırma ve müşteri talep ve 

ihtiyaçlarını yerine getirerek rekabet avantajı elde etme imkanı sunmasıyla özellikle finans sektöründe 

yer alan ana aktörlerden olan bankaların dikkatini fazlasıyla çekmiştir. Bilgi asimetrisi ve İşlem 

maliyetlerinin internet teknolojisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak azalması, finansal piyasaların 

gelişmesine ve finansal sistemin yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamıştır (Dong vd, 2020: 2).  Bu 

avantajlarının yanı sıra dijitalleşme,  teknoloji ile ortaya çıkan finansal verilerin güvenle saklanması, 

siber güvenlik sorunları ve sahtecilik gibi bazı riskler de barındırmaktadır. 

Dijital dönüşüm öncelikle internet kullanımı ile başlamış, mobil uygulamalar ile ileriye taşınmıştır. 

Finansal teknoloji şirketleri (FİnTech) ve büyük teknoloji şirketlerinin (BigTech) sayılarının artması 

gelecekte finans sektöründe rekabetin giderek artacağının göstergesi sayılabilir. Bu çalışmada, 

dijitalleşme sürecinin bankacılık sektöründeki yeri ve gelişimine değinilecek ve Türkiye Bankalar 

Birliği’nden elde edilen verilerden yararlanılarak mevcut durum ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bankalar, müşterilerine yenilikçi ürünler sunarken kar amacı elde etmenin yanı sıra küreselleşme ile 

artan rekabet avantajı sağlama, zamanla ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ürün 

ve hizmet geliştirme ile zaman ve işlem maliyetlerini minimize etme konusundaki talebi 

karşılayabilmektir. Daha kısa sürede ve daha az işlem maliyetine katlanarak bankacılık işlemlerini 

yapmak isteyen müşteriler, bankaları elektronik ortamda faaliyetlerini sürdürmek zorunda 

bırakmaktadır. Bu durum bankalarda çalışan personel sayısında düşüşe neden olmuş ve bankalar için 

işgücünden tasarruf edilerek maliyetleri azaltmıştır. Dijitalleşme ile ortaya çıkan kuruluşlar, rekabeti 

canlı tutmakta ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Finansal kuruluşlar rakiplerine göre 

üstünlük sağlamak için yeni teknolojik ürün ve hizmetlere yatırım yapmakta bu sayede para piyasaları 

ve ekonomi canlılık kazanmaktadır. Ülkenin genel ekonomik görünümündeki olumlu gelişmeler 

neticesinde, uluslararası derecelendirme kuruluşları bankaların sermaye görünümlerini pozitife 

taşımakta ve risk puanlarını düşürmektedir (Demirel ve Eris, 2019: 228). Diğer yandan enflasyon 

oranındaki artış, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve faiz oranlarındaki değişiklikler ile yasal 

düzenlemeler ve vergi kanunlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik faktörler de finans 

sektöründeki kuruluşların kendi alanlarında yenilikler ve düzenlemeler yapmasında etkili olmaktadır.  

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ve TÜSİAD, Samsung Electronics desteği, Deloitte Türkiye ve Gfk 

işbirliği ile düzenlenen “Türkiye’deki Dijital Dönüşüme CEO Bakışı” araştırması ile Türkiye’de dijital 

dönüşüm süreci ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bankacılık sektörü başta 

olmak üzere diğer sektörlerde dijital değişime teşvik eden en önemli sebep %21 ile verimliliği artırmak, 

%19 ile müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilme, 19 ile rekabet avantajı ve %12 ile karlılık olarak 

saptanmıştır. Ayrıca dijital değişime teşvik eden dış faktörlere ilişkin araştırma sonuçlarına göre, %26 

makroekonomik faktörler, %19 mevzuata ilişkin konular ve %19 dijital teknolojiler ilk üç sırada yer 

alan faktörler olarak ortaya konulmuştur. Araştırmada bankalar açısından dijitalleşmenin en çok değer 

yarattığı alanlar veri ve veri analitiği (%82), yenilikçi kapasite (%64), marka ve imaj (%64) ve 

operasyonel verimlilik (%55) olarak sıralanmıştır (www.tusiad.org.tr). 

 

 

http://www.tusiad.org.tr/
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Şekil 1. Finansal Hizmetlerde Dijital Dönüşümü Sağlayan Ana TeknolojilerKaynak: T.C. Kalkınma 

Bakanlığı, Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi Raporu 2018 

 

2.1.Bankacılık Sektöründe Ortaya Çıkan Yenilikler 

Geçtiğimiz yirmi yılda geleneksel bankalar, operasyonlarını yeniden düşünmek ve değişikliklere nasıl 

karşılık vereceklerini planlamak zorunda kalmıştır. Müşteriler bankalardan gelişen teknolojiyle uyumlu 

yenilikler beklemektedir. Finansal hizmetler için kullanılan mobil bankacılık, Blockchain uygulamaları, 

yapay zeka, büyük veri ve IT teknolojileri, Fintech gibi çok sayıda dijital trend bulunmaktadır. 

 

2.1.1.Mobil Bankacılık 

Mobil bankacılık uygulamaları internet bankacılığında ortaya çıkan yer ve mekan sorununu ortadan 

kaldırmıştır. İnternet kullanımıyla birlikte banka müşterileri herhangi bir internet arayüzünü kullanarak 

istediği yerde hesaplarına ulaşabilmekte ve işlem yapabilmektedir. Biyometrik veri bir kişiyi fiziksel, 

biyolojik ve hatta davranışsal özelliklerine göre otomatik olarak tanımak için tasarlanmış tüm bilgisayar 

tekniklerini ifade etmektedir. Bu sayede kişisel hesaplara rahatça ve güvenlikle erişim sağlanabilir. Aynı 

zamanda ıslak imza kullanımına gerek kalmadan işlem yapılmasına olanak tanımaktadır. Buna ek olarak 

bankaların finanse edilen varlıklarının izlenmesine, teminatın tutulmasına izin verilmesine de imkan 

tanımaktadır (Khanboubi vd., 2019: 79). Kredi kartı ve kredi ödeme işlemleri, yatırım işlemleri, yurt 

içi- yurt dışı para transfer işlemleri, vergi ödeme gibi çeşitli bankacılık işlemleri mobil bankacılık 

vasıtasıyla yapılabilmektedir.  
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2.1.2. Nesnelerin İnterneti (Internet of things-IoT) 

Nesnelerin İnterneti terimi tarihsel olarak ilk kez 1998'de Massachusetts Institute of Technology'de 

Kevin Ashton tarafından kullanılmıştır. Ashton nesnelerin internetini, insanların ve nesnelerin her 

zaman,  her yerde, her şey ve herkesle ideal olarak herhangi bir yol/ ağ ve herhangi bir hizmet kullanarak 

bağlanmasına olanak tanımak şeklinde ifade etmiştir. Nesnelerin interneti beş aşamada gelişmiştir. 

Birinci aşamada iki bilgisayarın bağlantılı olması, ikinci aşamada birden fazla bilgisayarın internete 

bağlanabilmesi, üçüncü aşamada mobil bankacılık ile bağlantı, dördüncü aşamada kişilerin sosyal ağlar 

kullanarak bağlantı kurabilmeleri ve son aşamada bağlantılar arası bir dünya yaratan nesnelerin interneti 

olarak sıralanabilir (Khanboubi vd., 2019: 78). 

 

Şekil 2. Nesnelerin İnterneti Gelişim Süreci 

Kaynak: Khanboubi vd. (2019). Impact of digital trends using IoT on banking processes. Procedia 

Computer Science,  151, s. 78 

 

 

Bu teknolojinin bankalara sunduğu en önemli avantajlardan biri müşterilere erişimi kolay hizmetlerin 

sağlanabilmesidir. Aynı zamanda bankalar bu teknoloji sayesinde banka kartı ya da kredi kartı 

işlemlerde oluşabilecek dolandırıcılık risklerini önüne geçebilmektedir (Akın, 2020: 24). 

 

2.1.3. Finansal Teknoloji Şirketleri  (FinTech)  

Fintech şirketleri, bankacılık sektöründeki kurumlara yardımcı olmakta ve yenilikçi iş modeli ile 

teknolojik araçları bir araya getiren kuruluşları ifade etmektedir. Değişen tüketici beklentisi ve 

ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler, yatırımcıların ilgisi, hükümetler ve düzenleyici kurumların desteği 

fintech sektörünün gelişiminde önemli rol oynamıştır (Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi Raporu, 

2018). Fintech şirketlerinin getirdiği yenilikler neticesinde bankacılık ve finans sektöründe teknik araç 

ve imkanlar sunulmakta, mobil ödeme, yapay zeka destekli portföy yönetimi, para transferi, kripto para, 

temassız ödeme,  sigortacılık teknolojileri ve biyometrik doğrulama gibi birçok hizmet sağlanmaktadır 

(Demirel ve Eris, 2019: 227). Aynı zamanda FinTech ‘ler gerçek zamanlı işlemlerin yapılabilmesine 

olanak sağlayarak müşteri taleplerini karşılayıp anlamlı finansal tavsiyeler vermek için çözüm önerileri 

sunmaktadır. FinTech’ler ayrıca şubeye gitmeye gerek olmaksızın mobil bankacılığı basit işlemler için 

gerçek bir banka şubesine dönüştürebilir (www.fintechistanbul.org:Bankacılık ve Finans Sektörünün 

Dijital Altın Madeni: Analitik:10). KMPG tarafından yayınlanan “Pulse of FinTech” raporuna göre 2018 

yılında 120 milyar Dolar olan küresel FinTech yatırımları, 2020 yılı ilk yarısında 1221 anlaşma ile 25,6 

http://www.fintechistanbul.org/
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milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Covid 19 küresel salgını, dijital trendleri hızlandırmıştır. Dijital 

bankacılık, dijital platformlar, temassız ödeme ve diğer finTech hizmetlerine olan talep, dünyada 

finansal hizmet sunan firmaların FinTech yatırımlarını ikiye katlamalarına neden olmuştur.  

 

 

 

Grafik 1. Küresel FinTech Yatırımlarının Toplam Değeri (2017-2020) 

Kaynak: KPMG, 2020 * İlk altı ay 

 

FinTech’ler müşterilere dijital kanallar yoluyla çeşitli fırsatlar sunan yeni bir finans sektörüdür. Bu 

teknolojiler bankaların yerine bir alternatif olarak değerlendirilse de, bankaların kendini geliştirmesine 

müşterilere yeni fırsatlar sunmasına olanak tanımaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle bankaların 

müşterileriyle olan birebir iletişimi azalmaya başlamış bu durum bankaların müşteri sadakatini 

azaltmasına neden olmuştur. Bu problemi çözmek isteyen bankalar ise finTech’ler ile işbiliği yaparak 

müşteriyle olan iletişimini koparmamayı hedeflemektedir (Bilgel ve Aksoy, 2019:109). 

 

2.1.4. Büyük Teknoloji Şirketleri (BigTech) 

Büyük teknoloji şirketleri bankacılık sektöründe önemli rol oynama başlamıştır. Bu şirketler, teknoloji 

ve ağ (e-ticaret ve arama motoru vb.) olma üzere iki temel özelliğin bir araya gelmesiyle ayırt edici bir 

iş modeli ortaya koymaktadır.  Bankaların Amazon, Google, Apple gibi BigTech şirketleriyle rekabet 

edebilmek için hızlı hareket etmeleri gerekmektedir. Çünkü Fintech şirketlerinin aksine BigTech 

şirketleri geniş müşteri ağına sahip olduklarından daha avantajlıdır. Bu şirketler büyülüklerinden dolayı 

dış kaynakla finansman sağlamada Fintech’lere göre daha fazla avantaja sahiptir. Aynı zamanda 

BigTech şirketleri finansal olmayan hizmet faaliyetlerinden faydalanarak özel müşteri verilerini 

kullanabilmekte ve dolayısıyla bankacılık hizmetlerinin sağlanmasında rakiplerine göre üstünlük 

sağlayabilmektedir (Akın, 2020: 20). Bu büyük şirketlerin kullandıkları cüzdan uygulamaları yoluyla 

kişilerin yanlarında nakit para taşımadan, kredi ya da debit kartları kullanmadan sadece telefonlarıyla 

tüm ödeme, para transferleri ya da parayla yapılabilecek tüm faaliyetleri hızlı ve kolay şekilde 

yapabilmesine imkan sunmaktadır (Bilgel ve Aksoy, 2019: 1099). 
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 2.1.5. Açık Bankacılık (Open API) 

Açık bankacılık, izinli olarak müşterilere ait verilerin paylaşılması yoluyla üçüncü parti kurumların 

finansal hizmetler geliştirilmesine izin verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Birliği Aralık 2015’te 

Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (Payment Services Directive, PSD2)’yi yürürlüğe sokarak yeni roller ve 

kuruluşlar tanımlamış ve esnek yapıda banka dışı şirketlerin ödeme sistemine girişine izin verilmiştir 

(Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi Raporu, 2018). PSD2’ye göre Avrupa’daki bankaların müşteri 

onaylı verileri müşterilerine ve diğer kullanıcılara açılması zorunlu hale gelmiştir. Bu veriler Uygulama 

Programlama Arayüzü (Application Programming Interface-API) kullanılarak bankalardan ve banka 

dışı finansal kuruluşlardan tüketici bankacılığı, işlem ve diğer finansal verilere açık erişim 

sağlamaktadır.  Açık bankacılık ile banka müşterileri tüm banka hesaplarını ve kendileri için en uygun 

teklifleri tek bir yerde bulabilme olanağına sahip olmakta bunun yanı sıra birçok ülkede pazarın 

şeffaflaşması, rekabetin güçlendirilmesi, müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin yaygınlaştırılmasına 

olanak sağlayan düzenlemeleri kapsayan bir uygulamaya dönüşmektedir. Bankalar oluşturacakları açık 

bankacılık stratejileriyle FinTech girişimleriyle işbirliği yaparak mevcut müşterilerin talep ve 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek aynı zamanda farklı ürün ve hizmetler sunma ile mevcut müşteri sadakatini 

daha da artırabilme olanağına kavuşacaktır (www.bkm.com.tr, Dünyada ve Türkiye’de Açık 

Bankacılık,2019). 

 

 

Şekil 3. Geleneksel ve Açık Bankacılıkta İlişki Ağı 

Kaynak: Bankalar arası Kart Merkezi, Dünya’da veTürkiye’de Açık Bankacılık 

 

2.1.6. Blokzincir (Blockchain) 

Şifrelenmiş işlem takibinin yapılmasını sağlayan dağıtık veri tabanı olarak tanımlanan (Büyükakın, 

2019: 719) Blokzincir teknolojisi, akıllı sözleşmeler ve şifrelenmiş para birimlerini, ticaret ve değişim 

ilişkilerinin dijitalleşmesini sağlayan aynı zamanda uluslararası ticareti desteklemede göze çarpan bir 

uygulamadır. (Li vd., 2020: 19). Blokzincir teknolojisinin dağıtık defter sistemi sayesinde finansal 

kuruluşlar, denetlenebilir veriler ve akıllı sözleşmeler üzerinden sıkı kontrol mekanizmaları 

kullanabilme olanağı elde etmiştir. Bankalara sağladığı diğer avantajlar arasında verimlilik, maliyet 

avantajı ve şeffaflık yer almaktadır (www.fintechistanbul.org). Blokzincir, herhangi bir aracı 

http://www.bkm.com.tr/
http://www.fintechistanbul.org/
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kullanmadan kişilerin direkt bir ağa bağlanmasını sağlayan, işlem yapması, yapılan işlemin 

doğrulanması ve yeni bloklar oluşturması gibi farklı faaliyetleri yapmasına olanak tanıyan gelişmiş 

şifreleme algoritmalarıyla her hangi bir merkeze bağlanmadan yapabilmesini sağlamaktadır 

(Büyükakın, 2019: 720). 

 

2.1.7. Büyük Veri (Big Data) ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence) 

Büyük veri odaklı uygulamalar neredeyse her sektöre nüfuz etmiş ve yıllar önce gerçekleşeceği tahmin 

edildiği gibi giderek üretimin önemli bir fonksiyonu haline gelmiştir. Kullanıcı ihtiyaçlarında çeşitliliğin 

artması ve yeni teknolojilerin uygulanmasıyla büyük veri, finans sektöründe yapay zeka 

uygulamalarının penetrasyonunu hızlandırmaktadır. Bankalar büyük veri kullanımı ile her geçen gün 

artan müşteri sayısıyla müşterilerini daha yakından tanıma, müşteri istek ve ihtiyaçlarını anlayarak 

kişiye özel ürün ve hizmet geliştirme gibi rekabet avantajı yaratacak faydalar sağlayacaktır. Aynı 

zamanda büyük veri sayesinde müşterilere ait verilerin güvenli şekilde korunması riskini de 

paylaşmaktadır (Akın, 2020: 24). Finans sektöründe yapay zeka kullanımı, daha iyi müşteri deneyimi, 

hızlı ürün teslimi, risk yönetimi gibi faydalar sağlamaktadır (www.fintechistanbul.org, countly, 2020: 

13). Bankalar açısından sağladığı en önemli fayda müşterileri tanımak ve müşteri kimliğinin 

doğrulanmasını kolaylaştırmaktır (Akın, 2020: 23). Aynı zamanda yapay zeka araçları, sadece 

algoritmalar ve sayılar üzerinde çalıştığı için finansal işlemlerde ve yatırım kararlarında hata olasılığını 

azaltmaktadır (www.fintechistanbul.org, countly, 2020: 14). 

 

3. Türkiye’de Dijital Bankacılık  

Bankalar gelişen teknolojiyle beraber geleneksel bankacılık uygulamalarının yanında dijital bankacılık 

hizmetleri sunmaya başlamıştır. Verimliliği artırmak, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak ve 

rekabet avantajı elde edebilmek gibi nedenlerle Türkiye’de dijital bankacılık uygulamaları 

yaygınlaşmaktadır.  Türkiye’deki dijital bankacılık ile ilgili olarak mevcut durumu incelemek amacıyla 

Türkiye Bankalar Birliği ve Bankalar arası Kart Merkezi’nden elde edilen veriler kullanılarak durum 

tespiti yapılacaktır. 

Türkiye’de bankacılık sektöründe 2019 Aralık itibariyle faaliyet gösteren banka sayısı 53’tür. Bunların 

34’ü mevduat bankası, 14’ü kalkınma ve yatırım bankası ve 6’sı ise katılım bankasıdır (TBB, 2020). 

Bankalarda çalışan personel sayısı ve aktif şubeler incelendiğinde dijital bankacılık uygulamalarının 

arttığı gözlenmektedir.  

 

http://www.fintechistanbul.org/
http://www.fintechistanbul.org/
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Grafik 2. Türkiye’de Aktif Banka Çalışan Sayıları ve Şube Adedi 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (2017,2018,2019,2020* ilk altı ay) 

 

 

Grafik 2’de görüldüğü gibi yıllar itibariyle gerek çalışan sayılarında gerekse banka şube adedinde 

azalma meydana gelmiştir. 2017 Aralık itibariyle bankalarda çalışan personel sayısı 193.504 kişiyken, 

2019 Aralık itibariyle bu rakam 188.164 kişi, 2020 Haziran itibariyle ise 187.490 kişi olmuştur. Aktif 

şube sayılarına bakıldığında 2017 Aralık itibariyle 10.550 banka şubesi aktif olarak çalışmakta, 2019 

Aralık’ta 10.199 ve 2020 Haziran itibariyle 10.132 şube aktif olarak işlem yapmaktadır.  

 

Tablo 1. Aktif Dijital Bankacılık Müşteri Sayıları 

 2017 2018 2019 2020 Haziran* 

Toplam Aktif Müşteri Sayısı (bin kişi)  

Bireysel Dijital Müşteri Sayısı (bin kişi) 33.374 42.288 51.014 59.076 

Kurumsal Dijital Müşteri Sayısı (bin kişi) 1.615 1.892 2.143 2.611 

Dijital Müşteri Sayısı (bin kişi) 34.990 42.182 53.157 61.687 

     

Kaynak: TBB (2017,2018,2019,2020* ilk altı ay). 

 

Türkiye’de bankacılık sektöründe aktif dijital bankacılık müşteri sayıları incelendiğinde; 2017 Aralık 

itibariyle 34 milyon 990 bin kişi bu hizmeti kullanırken, bu sayı 2018 Aralık itibariyle 42 milyon 182 

bin kişiye, 2019 Aralık itibariyle 53 milyon 157 bin kişiye ve 2020 Haziran ayı itibariyle 62 milyon 

kişiye yaklaşmıştır. Bu müşterilerden 2020 Haziran ayı itibariyle sadece internet bankacılığı 

kullananların sayısı 3 milyon 581 bin kişi olurken, sadece mobil bankacılık kullanan 48 milyon 434 bin 

kişi, hem internet hem de mobil bankacılık kullanan sayısı 9 milyon 672 bin kişi olarak tespit edilmiştir 

(TBB, Dijital Internet Mobil Bankacılık İstatistikleri, Haziran 2020).  
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Haziran 2020 itibariyle Türkiye’de internet bankacılığını kullanan müşterilerin finansal işlem hacmine 

göre yaptıkları işlemlerde ilk sırada para transferleri, ikici sırada ödemeler, üçüncü sırada yatırım 

işlemleri ve dördüncü sırada ise kredi kartı işlemleri yer almaktadır. Mobil bankacılık kullanan 

müşterilerin yaptıkları işlemlerde ise aynı tarih itibariyle finansal işlem hacminde ilk sırada benzer 

şekilde para transferleri yer almaktadır. Bunu sırasıyla ödemeler, yatırım işlemleri ve kredi kartı 

işlemleri takip etmektedir (TBB, Dijital Internet Mobil Bankacılık İstatistikleri, Haziran 2020).   

 

3.1. İnternet Bankacılığı 

İnternet bankacılığı Türkiye’de ilk kez 1997 yılında başlamış ve zaman içerisinde teknolojinin 

gelişimine paralel olarak yaygınlaşmıştır. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Türkiye’de internet 

bankacılığı hizmetini kullanan müşteri sayısı (en az bir kez giriş işlemi yapmış) Aralık 2017 itibariyle 

53 milyon 654 bin olup, Aralık 2018 itibariyle bu rakam 61 milyon 119 bin kişiye ve 2019 yılı itibariyle 

67 milyon 387 bin kişiye yükselmiştir.  2020 yılı haziran ayı itibariyle sisteme kayıtlı ve en az bir kere 

işlem yapmış olan müşteri sayısı 76 milyon 65 bin kişidir.  

 

3.2.Mobil Bankacılık 

Türkiye’de ilk mobil bankacılık uygulamaları 2007 yılında başlamıştır. Türkiye’de Aralık 2017 

itibariyle mobil bankacılık hizmeti kullanan (en az bir kez giriş işlemi yapmış) kişi sayısı 44 milyon 851 

bin olup, 2018 yılı aralık ayı itibariyle bu rakam 61 milyon 320 bin müşteriye ulaşmıştır. 2019 Aralık 

itibariyle 78 milyon kişi olup 2020 Haziran itibariyle mobil bankacılık kullanan müşteri sayısı 85 milyon 

658 bin kişiye çıkmıştır. 

 

 

Grafik 3. İnternet ve Mobil Bankacılık Kullanan Müşteri Sayısı (Bin Kişi)Kaynak: Türkiye Bankalar 

Birliği (2017,2018,2019,2020) 
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4. SONUÇ 

Değişen tüketici istek ve ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler, yatırımcı ilgisi gibi faktörler tüm sektörlerde 

olduğu gibi finans sektöründe de değişikliklere neden olmuştur. Geleneksel bankacılık hizmetlerinin 

yavaşlamaya başlaması tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’de de dijital dönüşümü beraberinde 

getirmiştir. İnternet kullanımıyla başlayan süreç çeşitli mobil uygulamalara ve yeni trendlerin ortaya 

çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bankacılık sektöründe ortaya çıkan yeni teknolojik gelişmeler, banka 

müşterilerinin taleplerini karşılayacak şekilde ve artan rekabet gücüyle yeniden düzenlenmeye 

başlamıştır. Banka müşterileri şubesiz bankacılık yoluyla bankacılık hizmetlerini daha hızlı, daha kolay 

ve daha ucuz kullanarak gerçekleştirmek istemektedir. Küresel Covid 19 salgını tüm dünyada ve 

Türkiye’de dijital araçlara olan talebi artırmış ve dijitalleşme sürecini hızlandırmıştır.  

Bankalar rekabet avantajı sağlayabilmek, verimliliklerini artırabilmek ve müşteri ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için dijital bankacılık uygulamalarına ağırlık vermeye başlamış aynı zamanda işlem 

maliyetinin azalması, personel ve şube sayılarında meydana gelen düşüş, daha geniş ürün ve hizmet 

yelpazesi sunulması ve daha kaliteli hizmet sağlanması gibi avantajlar da elde etmiştir.  

Bu çalışmada dijital dönüşüm ile beraber Türkiye’de bankacılık sektöründe kullanılan başlıca dijital 

teknolojiler incelenmiş ve Türkiye’de dijital bankacılık kullanım oranları sunularak mevcut durum 

ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Çalışmada Türkiye’de 2017-2019 yılları arasında aktif çalışan personel sayısı ve şube adedinde azalma 

meydana geldiği saptanmıştır. 2020 Haziran ayı itibariyle bu azalışın devam ettiği tespit edilmiştir. 

Diğer yandan Türkiye’de kullanılan dijital bankacılık, internet ve mobil bankacılık kullanım oranlarında 

ise artış olduğu saptanmış ve bu artışın 2020 Haziran itibariyle sürdüğü ortaya konulmuştur.  

Teknolojik gelişmelere paralel olarak dijital dönüşüme en çabuk uyum sağlayan sektörlerden biri olan 

bankacılık sektörü teknoloji şirketlerinin sundukları hizmetler karşısında rekabet avantajını 

koruyabilmek için gerek FinTech şirketleri gerekse BigTech şirketleri ile işbirliği içerisinde olmalı bu 

sayede müşteri odaklı yenilikçi hizmetler sunarak pazarda güçlü kalmayı başarabilmelidir.  
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The dialect of southeastern Albania 
 

 

 

Yllka R. IMERI1  

 

 

Abstract 

This paper deals with the dialect of two Albanian cities such as Pogradec and Korça. The purpose of 

this paper is to highlight the dialectal and lexical elements of these two dialects. Our research has been 

done by one hundred interviewers where we have obtained mostly sufficient results. Our research is 

based on those interviews that we did from the expedition conducted in Pogradec and Korça, together 

with our colleagues. 

Interviews were conducted with subjects of different ages where the difference between them is gender, 

and schooling. Fifty interviews were conducted in Pogradec and fifty were conducted in Korça. 

Keywords: dialect, dialect, lexicon, province. 
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Abstract 

The purpose of this study was to analyze statements of football reporters during twelfth  and league 

football Iran match reports promoting four components from broad components of ethics in sport 

(reduction of regressive behavior, reducing the use of inappropriate words, following rules and laws, 

promotion of respect). The method of this study was content analysis in statements of reporters present 

at the Tehran stadium in football competitions in second half of 2018 and first half of 2019. Data 

collection was via watching football matches through Third Network Islamic Republicof Iran 

Broadcasting. To assess the validity of content validity tables, all its related codes were selected from 

factors effective in expanding ethics in sport and comments of professors in physical education and 

communication sciences were used to determine validity. Validity was measured using kendall 

coefficient (0/87).results showed that football reporters during reporting of theses matches were 

effective in reducing regressive behaviors with frequency 89times but were less effective in reducing 

the use of inappropriate words and referred to that only 7times and about following rules and laws, 

reporters reminded and educated competition rules 59 times and talked about promotion of respect 70 

times. Generally it seems that football reporters had significant impact on propagation of three 

components of four ethical components 

Keywords: sport reporters, ethics in sport, football, sport, content analysis 

 

 

INTRODUCTION 

Media is used to communicate. Communication plays a huge role in learning knowledge and skills and 

changing attitudes. In describing the function and role of media in social life, Athari (2010) states that 
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"the media serve as the central nervous system in the modern society. They shape the social environment 

more than we imagine." The statements reflect the fact that understanding social life in today's world is 

not possible without serious consideration of the media and media experiences (Nadarian, 

2010).Measuring tools and data collection method To gather information after watching 8 football 

matches and analyzing the reporters' statements, a table of content analysis was prepared and codes that, 

according to the researcher, according to the objectives of the research, promoted and educated ethics 

were provided. Got it. At the beginning of this table is a guideline showing how the coder should fill 

these codes.The tables measure the role of reporters in the four components of the fundamentals of ethics 

in sport and consist of four parts, the first part of which deals with reducing aggressive behaviors and 

contains 18 codes. The second part of the code is about reducing the use of incorrect words and has 8 

codes. The third part is about following the rules of the game and has 15 codes. And the last part of the 

code is related to Respect, which has 22 codes.An important part of a television program is the reporter 

and host of that program. During a report, a sports reporter can use keywords and phrases to spread the 

ethics and teach the principles of fair play and emphasize ethics in the sport, respect the referee, comply 

with the rules and also show the inappropriate actions of other players in the report. Work to develop a 

vibrant ethics that is very important in sport, which unfortunately is not in its current position (Ismaili, 

2009).By analyzing what sports reporters broadcast live on television, the researcher is trying to assess 

their role in developing and promoting the fundamentals of sports ethics. All the research on the subject 

suggests that there is an effective relationship between sports and the media, especially television. And 

it also points to the enormous importance and impact of media ethics education and the more direct and 

immediate impact television has on other media. Some of this research is about teaching violence on 

television and learning to watch it. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

In this research, the type of research is descriptive and the research method is content analysis and type 

of verbal content analysis. In this way the researcher determines the extent of the role of football 

reporters in promoting the fundamentals of sports ethics. 

Content Analysis 

Content analysis is often used to identify, analyze, and record the content of print and non-print sources. 

In these qualitative methods, the basis of the information unit is actually the presence or absence of an 

attribute. In this way words are studied as a set of quantities, and the phrase and sometimes even the 

sentences and clauses play such a role. 

Steps of Content Analysis 

The first step in content analysis is the recognition of individual words in the text. Matching the faces 

and meanings of complex language units. Which depends not only on the meaning of the words, but 

also on its structure. The first step in content analysis is the recognition of individual words in the text. 

Matching the faces and meanings of complex language units. Which depends not only on the meaning 

of the words, but also on its structure. This type of analysis helps the researcher to infer the text according 

to its purpose. The analyst's basic interests and knowledge are the determinants of the content of the text 

which is necessary for inference and interpretation in the final stage and the person uses three basic areas 

to perform it. . In selecting categories, criteria such as proportion, homogeneity, objectivity, 
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comprehensiveness and validity can be taken into account, and 5 reference statements (including words 

used in works, sentences and phrases, signs and symptoms, etc.) and the preparation of a checklist. 

Statistical Society 

The statistical population includes the football matches of the Premier League 12, 13 Islamic Republic 

of Iran, which was held in the second half of the year 1977, from 1/7/1997 and until the end of the fifth 

week of the first half matches of the year 1398, through the three channels of the Islamic Republic of 

Iran  Has been broadcast. 

The statistical sample 

The statistical sample consisted of 18 races for 1692 minutes from the statistical population of the 

research. The selection of the matches is in line with McCarthy  1997 research into English Premier 

League and Division I football matches to identify racism, according to reporters. 

Statistical Methods 

The data analysis will be in two levels: descriptive and inferential statistics. Descriptive statistics were 

used for frequency and percentage. At the inferential statistics level, the X2 and Kendall tests were used 

to measure the agreement between the judges. Descriptive statistics and inferential statistics were used 

for data analysis by SPSS software. 

 

DATA ANALYSIS 

Distributing Ethical Index Codes: Reducing Aggressive Behaviors 

Table(1_4): Distributing Ethical Index Codes Reducing Aggressive Behavior 

Moral index Code number Index 

Frequency 

Percentage of 

index 

Code overrun 

the highest 

number 

Percentage of 

item with the 

most 

Frequency 

Reduce 

aggressive 

behaviors 

 

18 

 

89 

 

39/5 

 

22 

 

24/7 

 

In total, of the total number of frequencies collected from codes of four research content analysis tables, 

totaling 225, 89 belong to reporters' statements about the ethical index of aggressive behavior reduction, 

indicating that 39.5% Of all the reporters 'talk about the fundamentals of sports ethics, there is an 

indicator of a decrease in aggressive behaviors, and ultimately, the most frequent occurrence of 

reporters' reporting of violent behaviors by those in the stadium without a moral but thoughtful tone. 

24.7% of all relevant code is dedicated. 

 

Distributing Ethical Index Codes: Reducing the Use of False Words. 

Table(2_4): Distributing Ethical Index Codes Reducing the Use of False Words 
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Moral index Code number Index 

Frequency 

Percentage of 

index 

Code overrun 

the highest 

number 

Percentage of 

item with the 

most 

Frequency 

Reduce the 

use of 

incorrect 

words 

 

8 

 

7 

 

3/1 

 

3 

 

42/9 

 

In total, out of the total number of frequencies obtained from the codes of the four tables of the content 

analysis of the research, which numbered 225, 7 were related to the reduction of incorrect use of words, 

indicating that 3.1% of the total Football match reporters' talk about the fundamentals of sports ethics 

was related to the ethical index of incorrect use of words and a total of 42.9% of the total content analysis 

table code for incorrect use of words. Has been football, expressing ethics in sports (football) using the 

correct words and inviting java games Men's Soccer stated that the reporters. 

 

Distributing Ethical Index Codes: Compliance With Competition Rules. 

Table(3_4): Distributing Ethical Index Codes Compliance With Competition Rules 

Moral index Code number Index 

Frequency 

Percentage of 

index 

Code overrun 

the highest 

number 

Percentage of 

item with the 

most Freconcy 

Compliance 

with laws and 

regulations 

 

15 

 

59 

 

26/2 

 

14 

 

23/7 

 

 

In total, out of the total number of frequencies obtained from the codes of the four tables of content 

analysis of the research, which numbered 225, 59 were in compliance with the competition rules and 

regulations, indicating that 26.2% of the The total talk of football matchmakers reporting on the 

fundamentals of sport ethics was related to the ethical index of expanding compliance with football 

match rules and 23.7% of the total content analysis table code of match compliance rules. It has been 

the report of football match reporters who comment on reporters' behavior in contravention of 

regulations. Farad inside the stadium referred. 

 

Distributing Ethical Index Codes: Promoting Respect 

Table(4_4): Distributing Ethical Index Codes Promoting Respect 

Moral index Code number Index 

Frequency 

Percentage of 

index 

Code overrun 

the highest 

number 

Percentage of 

item with the 

most Freconcy 

Promote 

repect 

22 70 31/1 23 32/9 
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In total, out of the total number of frequencies obtained from the four codes of the research content 

analysis tables, which numbered 225, 70 were in respect of promoting respect, indicating that 31.1% of 

total conversations The reporters on the fundamentals of sport ethics were concerned with the ethical 

index of respectability development and 32.9% of the total code of content analysis table of respect was 

related to the expression of commentators on soccer matches. In relation to the referee's diagnoses (in a 

way that the referee's diagnosis was correct), as stated by football match reporters. 

 

DISCUSSION 

To what extent do the teachings of sports reporters play a role in reducing aggressive behaviors? 

The results showed that the role of football match reporters was effective in reducing aggressive 

behaviors. Considering the impact of what the reporters say on influencing audiences, mostly teenagers 

and young people, and of course some of them later on as referees, players, spectators and so on, the 

stadium has the mindset that the announcer The match did not welcome the aggressive behaviors 

perpetrated by those present at the stadium. In the long run, this role became apparent and reduced the 

aggressive behaviors of both players and spectators. The results of the study are in line with the results 

of Hossmann and Auron (1986)To what extent do the teachings of sports reporters play a role in reducing 

the use of false words? 

Broadcasters appear to be less vocal in their use of other indictments of sport ethics in reducing the use 

of obscene terms, and few have trained to reduce the use of inappropriate words. In general, soccer 

reporters do not seem to differentiate between codes in this code of ethics and act in the same way in all 

relevant contexts, and there is no significant difference between the frequencies observed in the index 

table for the use of false words. The findings of this study are in line with the findings of Akbari et al. 

(2008). 

To what extent do the teachings of sports reporters contribute to compliance with laws and regulations? 

According to the results, it seems that football reporters have played a significant role in expanding the 

competition rules. Following the rules and regulations of the competition is very important and not only 

helps to make the competition more beautiful and sport but also a legal duty of every individual, so 

sports reporters who play important and influential roles in a competition must be in the culture. Make 

it powerful, and based on the results of the research, football match reporters appear to be on the verge 

of becoming well-respected, and may hope for an overhaul of laws and regulations in the future. 

To what extent do the teachings of sports reporters play a role in promoting respect? 

From the results, it seems that football reporters have played an effective role in promoting respect 

among their spectators. Given the importance of respect for sports, and with the trend that football 

reporters are following in this direction, one can hope to institutionalize a culture of respect in the long 

run. This finding is consistent with the finding of Friedland (1993). Also Silent Research (1391) and My 

Research achieved almost similar results. However, the investigation was silent on the whole media, 

and the investigation was only for reporters. 
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What is the role of the sports reporter's teachings on which of the principles of ethics in sport is most 

relevant? 

From the abundance and the percentages obtained, it seems that the reporters in the Premier League 

have been more active and have played a more effective role in promoting and reducing aggressive 

behaviors than other ethical principles in sport. This conclusion and comparison between ethics 

components is in line with the results of Friedland's (1993) research and is not in line with those of 

Sliver's (2004). Perhaps the reason for this discrepancy is the difference in the variables of the two 

studies. That Sliver's research focuses on the bias variable which is an immoral behavior and the research 

focuses on the ethical index. 

 

CONCLUSION 

Overall, based on the results of the survey of the role of football reporters in promoting the fundamentals 

of sport ethics, it can be said that based on the statistics obtained from watching 18 football matches in 

the second half of 1977 and the first half of 1398 in the 16th and 17th Premier League, the reporters As 

reported in Tehran, it can be said that football reporters in Tehran appear to have succeeded in reducing 

aggressive behaviors and are performing their media duties. 

But as to the future role of sports reporters in reducing the use of inaccurate words, the reporters of the 

16th and 17th Premier League football matches appear to have been broadcast on the Third Channel of 

the Islamic Republic of Iran to reduce the use of obscene terms among football fans. , Short of that, and 

given the acute nature of this issue and the widespread use of people in the stadium and on the pitch, it 

is a huge understatement;And in assessing the role of soccer reporters in expanding compliance, it seems 

that the speakers of the live football match have tried to apply the principle of compliance among 

viewers, including players, coaches, referees. They have promoted the data and tried to bring viewers 

into compliance with their reports. Concerning the role played by the reporters of the Twelfth and 

Thirteenth Premier League live matches in promoting respect, the results indicate that football reporters 

have been instrumental in educating and extending respect amongst the spectators of these matches and 

as it demonstrates their duty. Have not forgotten their media and continue to mention it during their 

reporting during the race; And this could be a hope for the country's sporting community, where a 

significant portion of the media dedicated to football match reporters has generally been working to 

promote three of the four components of the research. Last but not least, sports reporters seem to play a 

greater role in promoting, training and directing the component of reducing aggressive behaviors than 

promoting promoting the use of inappropriate words, adhering to rules and regulations, and promoting 

respect among football spectators. Have had. 
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 Re-Ornamentation From Tradditional 

To Contemporary  
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Abstract  

In the historical process, ornamentation made with aesthetic concerns has emerged in a dimension that 

is identified with the concepts of being noticed, distinguished, symbolizing, enrichment, and it has been 

the quality that determines the originality of the building. Will be blessed to receive break down the 

ornamentation, which is substantially more than a complex engineering component, and to reappear 

socially, socially and monetarily.  

The ornamentation is an interpreter and extension that associates the structure with nature and interfaces 

individuals with history and culture; hence, the adornment is a supportability device for the 

neighbourhood character of the structure, the earth, and the whole urban setting.  

The purpose of re-ornamentation is to base the design on tradition and to refer to it. Contrary to the 

traditional understanding, ornamentation in contemporary architecture is loaded with new directions. 

The current concept of ornamentation can vary from architectural detail to urban texture.  

Re-ornamentation only looks at how the ornamentation and character of the building can be adapted to 

modern times, without creating false illusions of reconstruction. The contemporary application of 

ornamentation proposes new directions such as a structural ornament and digital embellishment. It is to 

reinterpret normal practices that represent culture, function, brand, power and context.  

The contemporary era lacks a chosen style but is governed by the digital technology paradigm that 

enables the planning and production of internal surface effects and dynamic embellishments. Unlike 

mass-produced elements on a standardized machine, these new technologies can produce "mass-

customized" elements. Pattern are present by default in natüre and present in buildings whether 

intentionally or unintentionally. Patterns are any repeated element in certain squence or hierarchy. It 

could be meant as an ornament or as a functional element. They define many cultures and regions, 

despite being sometimes, somehow similar. It has taken various forms, shapes and done different 

functions whether aesthetical or structural. They could be looked at as experience, giving indications 

and sending messages to help users live the architectural enclosure.  
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Especially in architecture, the ornamentation programs of traditional houses continue to preserve the 

characteristic features of the ornamentation, the examination of the ornamentation programs aims to 

discuss how a design idea can be put forward with a re-ornament approach, based on the pattern chosen 

by considering the ornamentation details.  

Keywords: Architecture, Technology, Ornamentation, Pattern, Traditional, Re-ornamentation. 

 

 

INTRODUCTION  

A wide range of ornament conception can range from architectural detail to urban texture. In 

contemporary architecture, digital structural, symbolic aspects make ornament metaphorically and an 

environment of impression and expression.  

Traditional architecture and its ornamentation depend on the combination of living style, architecture, 

religious beliefs, local climatic conditions, and availability of materials.  

To reach an artistic value, social tastes and wishes, ornaments were applied to the architectural product. 

Throughout the history of architecture, ornamentation has been applied as elements that embody 

emotions through aesthetic quests within the scope of possibilities and techniques of the period, and it 

has been defined with ornamentation features (Aydın, 2009)  

Traditional architecture can also be differentiated according to the availability and type of materials in 

a certain region, local needs, reflecting local tradition or culture.  

Patterns define many cultures and regions through their physical features.  

Historically speaking, the relationship between architecture and ornament has taken quite an interesting 

course. It was revealed sometimes in the form of mere expression and sometimes as a show of power. 

During its course of development, the concept of ornamentation has evolved from cave carvings to 

technical perfection and photo mounting of new constructions (Sağlam, 2013).  

Geometric shapes and different colours were added to the ornamentation historical purposes to make it 

look more attractive to the eye and to give meaning to the object or architectural elements that are 

ornamented.  

Buildings can be viewed from different scales and distances, as well as from various points of view, 

which make the reveal different ornamental dimensions. The contemporary application of ornament 

proposes novel aspects, like a structural ornament and digital ornament, the maximum amount because 

it reinterprets the normal applications of representing culture, function, brand, power and context. It can 

be argued one of the primary motives of applying ornament in contemporary architecture is to attract 

public attention and to present spectacle (Pietrzak, 2011).  

Ornament is on the lookout for a correct place for existence among or additionally to numerous diverse 

inputs like the effect of surface, materials, style, technology, location, construction and mass. Nowadays, 

the art of ornament is moving into diverse directions, starting with its design to its production, more 

conceptually and abstractly as an evolutionary product of digital technologies. Ornamentation had 

transformed from an explicit device into an implied one, where its physical presence became embedded 
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into the careful choice of material, or celebration of particular details and joints. Ornament is a purely 

visual form, and because of this, it can be judged in aesthetic terms.  

The abstract of ornamentation have to manage reflection of the modern culture, then it should be able 

to reconsider its role in design as something more than an extra-budgetary expense. Re-ornamentation 

looks at how the building's ornament and character can be adapted to modern times without creating 

false illusions of mere reconstructions.  

The rising mentality of efficiency that machinery brought to civilization would also not coincide with 

the labour-intensive mastery of ornament. With the efficiency and the technological advancements of 

machinery and mass production, standardization found its role in architecture (Bergeijk, 2013).  

The history of craftsmanship has a long history stretching back beyond the nineteenth -century. Ancient 

philosophers dwelled on the character of expertise and produced various works on the connection of 

theoretical knowledge (episteme) and craftwork (techne). Yet the common view, which mostly derives 

from Aristotle (1999) is that the activity of craftsmanship is a union of theory and making since neither 

of these aspects can be separated from the activity of craftsmanship. Following Aristotle, the first known 

architect to address the issue of theory and practice was Vitruvius. In the first two remarks from the first 

book of his seminal work, Ten Books on Architecture, Vitruvius (1914) asserts that an architect should 

have a general knowledge on many fields since his mission is to control and organize the works of other 

artists.  

Knowledge, in Vitruvius’ terms, involves both concept and practice, as a master architect should be 

equipped both theoretically and practically. Practice, during this context, means the manual application 

of a design from a drawing, whereas theory is that the ability to demonstrate and explain design 

principles. The notion of being competent in both theoretical and practical aspects leads to having 

absolute control of the craftwork (Balık & Allmer, 2017).  

Dwelling on the topics of the algorithm, behavioural pattern, neuroscientific pattern, and musical 

pattern, the authors investigate global expansions of ornament in the digital age.  

Technologies like 3D-printing, CNC milling, 3D-milling offer the possibility of change vis-a-vis 

ornament in practice. Unlike standardized machine mass-produced elements, these new technologies are 

capable of manufacturing ‘mass-customized’ elements. During the design phase, these elements can be 

optimized by software to be ergonomically and economically designed and, relating to Loos, hence these 

designs would not become waste of material or labour in their final state.  

 

METHODOLOGY  

The method of the study consists of documentations, analyzes and evaluation processes. The 

development of the ornament is briefly described. Information about the art of ornamentation related to 

architecture is given. Different techniques were used for this research analysis. History, traditional 

housing architecture, architectural ornament programs, regarding the studies carried out in general and 

in a certain region of study; existing literature such as journals, books, articles, thesis studies was 

reviewed. By making a literature review about this innovative ornamentation approach, examining the 

existing projects, research and made sketches and sketches produced for the new design, by developing 

the design, the digital designing process has begun. The design project was created by making technical 

analyzes, modelling 3D and preparing the visual presentation. In the literature research, the ornamental 



 

  
312 

arts and architectural ornamentation, the ornamentation programs in the historical process, its 

development, and its status and place in the contemporary period have been investigated. Re-

ornamentation in architecture and architecture. The article was created in light of verbal and written 

information.  

 

FINDINGS/ DISCUSSION  

Re-ornamentation as a bridge between tradition and the contemporary. To be interpreted with the 

understanding of re-ornamentation, which was constructed by taking advantage of the opportunities 

brought by technology and suitable for contemporary architecture to examine the places and to design a 

suitable place. This research is going to be conducted by studying, traditional and contemporary 

ornaments, to know what kind of ornamentation has changed in architecture from the past to the present, 

how to re-ornament the example of ornamentation in contemporary architecture without breaking the 

traditional shell line will take a form.  

The research consists of a written and designed section. The research is based on the comparative 

method applied in the design process. The development of the ornament is briefly described. The 

resulting innovative approaches, aesthetic values, the use of replications, patterns, lighting and technical 

similarities of ornaments to improve assembly and construction performance. Parametric figuration is 

perhaps the most ambitious form of architectural articulation. To become effective it would have to go 

beyond merely visual effects (Schumacher, 2009).  

The dominance of images on architecture creates an existing culture. In the age of visual communication, 

these ornamentations attract the attention of the public in contemporary architecture. (Balık & Allmer, 

2016). To the base, the building form and ornament on tradition is a creative extension to the present 

day through inspiration rather than copy. Creating an unforgettable cultural ideogram, creating an 

aesthetically and functionally attractive space and trying to use the design in a purely architectural 

dimension. To create a literary structure design that includes another story within a story by trying to 

write a story without an end. It will also stand against the stereotyped forms of architecture with its new 

form of expressions. The contemporary application of ornament proposes novel aspects, like a structural 

ornament and digital ornament, the maximum amount because it reinterprets the normal applications of 

representing culture, function, brand power and context (Balık-Allmer, 2016). Renovation re-

ornamentation requires a balance of conservation work and careful new design to ensure that our 

architectural heritage may gain new life and adapt to modern times, rather than imitating the past.  

 

CONCLUSION  

This theory has been inspected as far as the recorded turn of events and change of traditional 

ornamentation to contemporary engineering and ornamentations utilized on the surfaces of design 

components of structures. The investigation shows that the progress from conventional engineering to 

contemporary design, the presentation of contemporary structure innovation, the trademark assessment 

and improvement of the elaborate components found in traditional houses are followed. In this 

examination, instances of creative ornamentation approaches on the planet are given, ornamentation 

programs in the conventional places of are inspected, another venture configuration is made by making 

verifiable and contemporary correlations. More work is expected to find how the idea of customary 
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ornamentation can be coordinated with contemporary ornamentation. Ornamentation has gotten a model 

without indicating its emblematic significance. The components that make up the customary 

ornamentation are the specific situation, the ease of use of the material, the social and public activity of 

the individuals. Once more, similar realities and contemporary and imaginative needs ought to be 

watched.  
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Citizens' Attitudes on the Electronic 

Banking System: A Case Study of 

Kosovo 
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Abstract 

The digital banking system is the digitalization (or online movement) of all traditional banking activities 

and software services that were historically available to customers only when they were physically 

within a banking branch. Unfortunately, banks can no longer afford to wait to invest in digital 

transformation because customers are increasingly willing to switch banks for digital features such as 

bill payment, mobile payments and loan applications (Proctor, Temenos, 2019). Currently in Kosovo a 

large number of banks have started using the electronic banking system, but only the bank "ProCredit-

Bank" has changed the service in total electronic, thus reducing the number of employees with digital 

banking system. The purpose of this study is to measure the attitudes of citizens on the electronic 

banking system in the Republic of Kosovo. Citizens have positive attitudes about the impact of the 

electronic banking system. A total of 60 participants were recruited in the study, the measurements were 

conducted through a questionnaire designed to collect data on their views on the electronic banking 

system. From the results of this study it can be concluded that the electronic banking system has 

influenced the facilitation of many processes of performing banking services including purchases, 24-

hour services, payment making and security of customer data. Therefore, from the results it can be seen 

that the electronic banking system has influenced the increase of the number of unemployed in the field 

of banking and finance. This study shows that the electronic banking system is a positive step that has 

been developed and continues to be developed in the Republic of Kosovo, but given that Kosovo as a 

developing country still fails to realize a drastic change from the classical system to that electronic. 

Keywords: Electronic Banking, Kosovo, Citizens' Attitudes. 
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Promoting students’ motivation to 

English language learning within the 

competency based approach 
 

 

Zhyldyz TAKENOVA1  

 

 

Abstract  

The article will cover the concepts of “competency-based approach” and “motivation” in teaching 

English. It overviews the theoretical background of these pedagogical issues.  Also, the article will 

discuss the experiential English language teaching of the non-linguistic specialties students of (Ecology, 

Biology and Chemistry faculties) of I. Arabaev Kyrgyz State University. Based on the results of the 

research and language teaching experience, the investigator suggests the ways of forming and 

developing students’ motivation for mastery of foreign language and competencies. 

Keywords: motivation, competency-based approach, competencies, English language teaching  

 

   

INTRODUCTION  

Nowadays, in the age of globalization and intercultural communication, there is a great need in the 

language specialists. It seems to be obvious that knowledge of the languages opens new perspectives 

and broadens the horizons to the language learners. Therefore, there is also a great need in effective 

language training.   

Since Kyrgyzstan has integrated into world educational community, the Republic has been embracing 

continuous changes in higher educational system, among of which are the changes such as shifting from 

knowledge to competency-based paradigm.  

Competency based approach means that nowadays than ever before emphasis is made on behavioral 

reflection of the acquired knowledge and competencies, and the way the specialists will use the 

competencies to solve professional situations.  

As known, in the process of teaching, the learner should acquire a range of competencies, such as 

linguistic, socio-individual and communication competencies. Developing competencies requires a 

teacher to implement active learning methods, such as interactive and practice-oriented teaching, which 

enables students use the new knowledge to solve different kind of situations. Therefore, as assumed, the 

                                                           
1 Master of Philological Education, I. Arabaev Kyrgyz State University, Bishkek, KYRGYZSTAN 



 

  
317 

priority task of the teacher is to provide a sufficient amount of opportunities for students to practice the 

competencies and skills.     

As known, partial engagement of Kyrgyzstan in Bologna process gives higher education system 

significant advantages in terms of international relations which realization necessitates quality language 

training.  Consequently, foreign language is considered to be an obligatory component in professional 

training of the students and important bias for students’ future successful career. However, it is worth 

highlighting that non-linguistic university graduates show weak knowledge in foreign language 

acquisition (particularly in speaking skills) and weak motivation for its acquisition. 

The foreign language importance in the life of the society was underlined in the set of conceptual and 

strategic documents. These documents are the Law of the Kyrgyz Republic “On Education” (2003), 

“Education Development Concept of the Kyrgyz Republic from 2012-2020” (2012), “Concept of 

strengthening unity of the nation and inter-ethnic relations in the Kyrgyz Republic”, “Concept of 

multicultural and multilingual education” (2013) and others. European Council has worked out a number 

of documents “Common European Framework of References – CEF” “European Language Portfolio”, 

which also highlight the importance of foreign language in the life of the modern society.  

 

2. An overview of the research theoretical background   

The key approach of modern education community is “the quality of education”, which actualizes the 

issue of motivation as well as motivation to learning a foreign language as one of the core subjects of 

higher educational institutions which are  postulated in the Educational Standard. 

It is necessary to overview the meaning of competency, which was proposed by I. A. Zimnyaya 

(Zimnyaya, 2014)   “competencies are inner, potential and hidden new formations: knowledge, 

representations, programs (algorithms) of actions, system of vales and relations which are later 

identified in competencies of a person.  

V. Hutmacher (cited in Zimnyaya) by considering the concept “competency” wrote that 

competency is close to semantic field “I know how” rather than “I know”. It is assumed that the 

concept of competency is closely connected to the actions. V. Hutmacher made an example of 

5 competencies accepted by Council of Europe, which “young Europeans should be equipped” 

with:  

 –      “… political and social competencies, such as ability to take decisions, to take  part in 

group decisions, ability to take responsibility, to solve conflicts nonviolently, to take part in 

maintaining and increasing democratic institutions; 

–      competencies related to life in multicultural society. In order to control manifestation of 

racism, xenophobia and intolerance, the education must equip young people with cross-cultural 

competencies, such as accepting diversity, respecting others and ability to live with people of 

other cultures, languages and religion. 

–    competencies, related to mastery of the oral and written communication, which are 

particularly important  for work and social life emphasizing  that  the people who do not acquire 

competencies are endangered of social isolation, therefore,  in terms of communication, 

acquisition more than one language has been acquiring more acute significance.  

– competencies, related to informatization increase of the society. Mastery of  these 

technologies, understanding their application, their weak and strong sides and the ways of 
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exposing them to critical analysis in terms of information, spread by mass media and 

advertisement; 

–   ability to study during life as the basis of continuous study in the context of  personal, 

professional as well as social life. 

 

Referring to Auerbah, the characteristics of competency-based approach are the focus on the outcomes 

of learning as the driving force of teaching and the curriculum. Auerbach (cited in Richards) identified 

eight features involved in the implementation of CBLT programs in language teaching:   

1. A focus on successful functioning in the society. By enabling the students to become 

autonomous individuals with ability to cope with the world demands.  

2. A focus on the skills. Rather than teaching in isolation, CBL teaches language as a function of 

communication about concrete tasks. Oriented on needs analysis, it teaches the forms and skills 

which are required by a specific situation.   

3. Task or performance oriented instruction. Focused on the students’ behavior and skill rather 

than talking about the knowledge and skills.   

4. Modularized instruction. Being broken down into meaningful chunks, language learning is 

falling into meaningful chunks, objectives, consequently, narrowly focused subobjectives 

enable teachers and students can get a clear sense of progress.  

5. Outcomes are made explicit. The teacher and students negotiate on the outcomes in advance, 

which are specified in terms of behavioral objectives  so that students should have a picture 

what behaviour is being expected from them as a result of teaching.  

6. Continuous and ongoing assessment. Students are tested for diagnosis and identification of the 

skill they lack, as a result of instruction the students are tested; the students can be reinstructed 

and retested until they have achieved the desired mastery of some skill.   

7. Demonstrated mastery of performance objectives. Assessment is based on the ability to 

demonstrate prespecified behaviors. The instruction mostly focuses on behavioral reflection, 

rather that paper-based testing.   

8. Individualized, student-centered instruction. In content, level, and pace, objectives are defined 

in terms of individual needs; prior learning and achievement are taken into account in 

developing curricula. Instruction is not time- based; students progress at their own rates and 

concentrate on just those areas in which they lack competence.   

Competency-based approach as a main factor for upgrading the university training programs’ quality 

actualizes the problem of strengthening cognitive motivation. At the present time, competency-based 

approach is a subject of the interest and study for a range of scholars and educators. Interest to the given 

approach accounts for the society’s need in finding internal resources for upgrading the education 

system, higher education, in particular.  

Thus, in its turn, competency based approach facilitates the efficiency of the higher education indicators 

and consequently, the level of the motivation. The competency based approach has the following 

peculiarities:    

1) meeting the aims – competency-based approach allows to form motivation to foreign language 

learning  as one of the foreign language acquisition goals;  

2) focus - a unity of theoretical and practical components of formation foreign language learning 

motivation;  

3) integrity is methodologically proved integration of not the knowledge component of the student, 

but also account of his/her abilities, and personal qualities.  
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Within our research the main focus in implementation of сompetency-based approach by developing 

students’ motivation to foreign language acquisition to form their readiness and ability to perform their 

professional duties on the higher level and also to include motivation component in education trajectory.  

By noting the role of the motivation in the context of competency-based approach, we paid attention not 

only to above-mentioned, but also to its following peculiarities: 

- optimal usage of the peculiarities of the student identity and most and for most,     his/her 

motivational sphere;   

-mastery of the abilities, which allows to increase students’ motivational component in foreign language 

acquisition;  

-richness of the social relations in particular with natives speakers of foreign language;  

-optimal combination of students’ knowledge, abilities, personal qualities, which affect the formation 

of the motivation to foreign language learning;  

-the ability to learn a foreign language in its full value; 

  - mobility, dynamics, and ability by the students for being able to adapt to changing conditions of the 

whole educational process.  

 

However, in present situations, competency-based approach, besides having a range of advantages, has 

its shortcomings. These are insufficiency of educational and methodological support on the base of 

competency based approach, insufficiency of normative base, insufficient level of teacher training and 

so on. In our research we would not set goals to correct the drawbacks, however we can define the 

conditions, which improves the efficiency of the competency-based approach in constructing students’ 

motivation to language acquisition.  

 

These are:  

- activation of students’ cognitive self-study and  opportunities of using technologies, directed 

to the increase of the efficiency of the given activity;  

-usage of the variety of teaching forms (individual, group, frontal), presentation of the results;  

-consideration of individual life and academic experience of the students in their choice of 

educational trajectory;  

  -developing students’ abilities in self-reflection, and analysis of academic achievements. 

 

The given methods and technologies are mostly oriented to forming activity part of the competencies, 

providing in its turn formation and development of motivational sphere of the students. Therefore, 

competency based approach brings its innovative vector of development for building foreign language 

learning motivation.  

   

 

Practical implementation of the research and the results 

Among other methodological approaches we may also define humanistic approach of teaching as one 

of the most effective methods in motivating students. The given approach emphasizes the importance 
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of intrinsic motivation, freedom of choice, self-determination, striving the individual development and 

self-actualization.  

The next approach that we used in experiential learning is the activity approach. The activity approach 

in our research relies on the following principles: 

1. The principle of the activity in organizing the students; 

2. The principle of continuity, which means succession in the all phases of foreign language learning; 

3. The principle of unity, suggesting generalized image of foreign language and its speakers; 

4. The principle of minimax – the higher educational institution must provide a student with 

necessary conditions for foreign language acquisition at maximum level of the students’ 

opportunities, and with the account of basic minimum stated in the State Standard. 

 

In the present conditions of higher education system modernization in Kyrgyzstan, which are aimed at 

providing high quality higher education, there will be serious changes in motivation to foreign language 

learning, changing the role of the learners in the process of education, from passive, indifferent to active, 

trasformative. In other words, we think that motivational structure in the higher education institution 

consists of motives of study and motivation of achievements. That’s why in first and for most, we 

connect motivation to foreign language learning with academic activity of the students. 

Intrinsically motivated behavior is based on the sense of mastery, interest, and also the sense of freedom 

from external pressure, such as rewards and stimulus, when the individual perceive him/herself as a 

source and cause of his/ her actions. People’s intrinsic needs in the competence motivate them to strive 

constantly for achievements of the goals which are challenging, but of optimal difficulty, which are 

neither difficult nor easy. 

Motivation to foreign language acquisition affects the efficiency of the process, productive result of 

teaching. The thing that is vitally important is a factual acquisition of the language. Students should 

realize the advantages of foreign language acquisition in their professional activity. In order to motivate 

the students’ learning and to reflect the advantages of motivation in their academic activity it is important 

to highlight the importance of learning a foreign language as opportunities of getting acquainted with 

new information and building successful career.  

For this reasons, the students should have a vivid picture of their fragmentary skills in the English 

language. The students should realize that knowledge of the English language gives a possibility to get 

a high salary prestigious job, to get education abroad, and helps to enlarge students’ social circle with 

foreigners. Moreover, the knowledge of the English language expands students’ purely cognitive 

functions, among them are strengthening the ability of memorizing information, shifting attention and 

so on. By exploring the advantages of foreign language learning, a teacher in his/her turn, by taking into 

account psychology of modern people, should highlight an opportunity to do shopping in Internet-shops, 

to take online education in English, to blog on Internet in the foreign language, and to watch foreign 

films in original. 

As it was mentioned, the main purposes of foreign language teaching in non-linguistic faculties are 

forming students’ communicative competencies, their ability to read and comprehend professional 

literature etc. However, taking into account with mixed ability groups language training, their different 

linguistic background, we consider of using differentiated approach to language teaching. We are not 

able to call this method an absolutely new, but it is supposed that not all the opportunities of this 
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approach have been explored fully. There are certain challenges, for example, finding an optimal ratio 

among individual, group, frontal forms of the work. 

In the framework of integration of humanistic approach, differentiated learning, competency-based 

approach we tried to incorporate cultural materials in English classes. It is believed, that learning a 

language is sharing knowledge of new language and culture which is able to provide a personal and 

professional development. By learning English language, students get acculturated to the new culture, 

start to feel themselves as members of the English speaking community, consequently, acquire new 

frames of references of the target language culture. To guide students through the process of learning: 

teaching from the basics, getting students to speak and write, providing them with the necessary tools 

for effective learning requires a range of qualities from the teacher’s part: sophisticated language 

proficiency, a sense of humor, a positive attitude. In experiential learning, the most rewarding thing for 

us as teachers was to see the students’ sparkling eyes when they were learning a new theme or discussing 

a topic of their interest in English language, it showed that they had a strong desire to learn English, and 

consequently, would have a sustainable motivation to learn English language. Integrating lingua and 

country studies information: history, traditions, and holidays and etc. helps to boost students’ interest 

and provide high motivation. The students show their genuine interest to American and British culture; 

by studying country studies information students widen their scope of mind, and enrich their worldview 

experience.  

 In experiential teaching by using English language’s great potential to enhance students’ knowledge, 

we tried to incorporate materials from other fields and subjects. As practice shows, integrating additional 

material makes lessons more educational and meaningful. During the teaching we have used methods 

such as case studies, presentations and role plays. In order to motivate students learning, we organized 

events such as language contests, discussions where the students made impressive presentations, shared 

ideas, demonstrated their talents. By expressing their thoughts in English language, most of them 

mastered good public speaking skills in English. By being engaged in out-of-class activities in English, 

by participating in the projects, the students gained positive self-esteem, self-efficiency and leadership 

abilities, which we believe will facilitate their profession success in their future. By being engaged at 

the lessons, the students have displayed the acquired during the course competencies.  Also, the 

conclusion we have drawn is that the emphasis should be made on non-marking evaluation, in assessing 

students’ progress evaluation much emphasis should be made on their progress rather than marks.   

Dynamically developing information and technology world requires a person to be mobile, to have good 

information processing and analyzing and skills. As teachers we need to equip our students with 

necessary tools and competencies for successful life and career. Therefore, we need to be sensitive to 

our students’ needs and interests, support them sustainably in their endeavors to learn English, and 

provide a variety of opportunities to enhance their talents and intellect. The teacher should motivate the 

students by giving the progressive feedback, by meaningful and rather challenging, but achievable tasks 

which require efforts, active thinking an participation of the students.   
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Abstract 

The article deals with the problem of memory studies from different science perspectives. The theme of 

memory is one of the eternal ones for society and culture. At all times, the memory of the past has played 

an important role in understanding the present and planning for the future. In recent decades, interest in 

memory issues has noticeably increased both in our country and abroad. Memory is the recording and 

retrieval of past events. Memory is a multifaceted concept, the characteristics of the mind and mind in 

terms of ontological position; “conceptual memory” in semiotic position; storage of information on a 

logical basis; in terms of its psychological position, it is a condition that can be interpreted as the ability 

to perceive the world. many scientists have pointed out that there are many types of memory. Therefore, 

the study of memory is done with different approaches. The basic mechanisms of the central nervous 

system, he shows memory along with the lexicon, operator, buffer, but he considers all these 

mechanisms as types of memory. The phenomenon of memory is widely studied not only in philosophy 

and psychology, but also in medical fields such as neurobiology and physiology. In the study of brain 

activity in the field of physiology, memory cannot be limited. From the point of view of cognitive 

science, the concept of "memory" is included in the list of concepts of cognition. Memory is a central 

concept in the field of linguistics and culture, attracting the attention of scientists conducting research 

in various fields of science. 
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Öz 

Son yıllarda hemen her alanda etkisi hissedilmeye başlanan “Endüstri 4.0” söylem ve uygulamaları, 

Lojistik ve Tedarik Zinciri Teorisini de etkilemekte, bu gelişmelerle eş zamanlı olarak “Lojistik 4.0” 

olarak kodlanan uygulamalar, hem yurt içinde, hem de yurt dışında sektörün ağır sikletleri tarafından 

sembolleştirilmekte ve sloganlaştırılmaktadır.  Bu çalışmanın amacı Endüstri 4.0 uygulamalarının 

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi üzerindeki sarmal etkilerini, bu uygulamaların yol açması beklenen 

gelecek görüntüsü bağlamında değerlendirmektir. Nitel araştırma deseni üzerine kurgulanan çalışmada, 

Endüstri 4.0 süreci ile lojistik ve TZY’de yaşanabilecek yenilikler ve bunların muhtemel sonuçları, 

günümüzdeki uygulamalardan ve bunların yaratmaya başladıkları etkilerden hareketle ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın beklenen sonuçları, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi’nin 

dijital bir dönüşümün eşiğinde olduğunu, mevcut uygulamaların gelecekte lojistik performans ve 

lojistikte rasyonelleştirme ilkelerinin, kayda değer düzeyde farklılaşacağını, lojistikte dış kaynak 

kullanımı ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarının öneminin artacağını göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Lojistik 4.0, Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi, Güncel Uygulamalar.   

 

 

 

Abstract 

“Industry 4.0” discourse and applications, which have been influenced in almost every field in recent 

years, also affect the Logistics and Supply Chain Theory,  

simultaneously with these developments, the practices coded as “Logistics 4.0”, are symbolized and 

slogered by the heavyweight companies of the sector both at home and abroad. The aim of this study is 

to evaluate the spiral effects of Industry 4.0 applications on Logistics and Supply Chain Management in 

the context of the future prospects of these applications. In the study based on qualitative research 
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design, the innovations that can be experienced in logistics and SCM with the Industry 4.0 process and 

their possible results are tried to be determined with the effects of today's practices and the effects they 

started to create. The expected results of the research show that Logistics and Supply Chain Management 

is on the verge of a digital transformation, that the principles of logistic performance and rationalization 

in logistics will differ significantly in the future, and that the importance of outsourcing and sustainable 

supply chain applications in logistics will increase. 

Keywords: Industry 4.0, Logistics 4.0, Digital Supply Chain Management, Current Application 

 

 

1.GİRİŞ 

18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan endüstrileşme hareketinin dijital dönüşüm yaşadığı günümüzde, 

geleneksel üretim teknikleri yerini sanal ve fiziksel sistemlerin kullanımına bırakmıştır. 2011 yılında 

Alman ulusal bilim ve mühendislik akademisi genel başkanı Henning Kagermann tarafından ortaya 

atılan “Endüstri 4.0” terimi ile dijital dünya ile gerçek dünya, makinelerin dünyası ve insan dünyası 

birbirine bağlanabilecektir (Kulabaş, 2017). Öncelikle üretim sektöründe ortaya çıkan bu dönüşümün, 

zamanla diğer iş kollarını ve sonuçta hayatın her alanını etkileyeceği düşünülmektedir. Bu alanlardan 

biri de lojistik ve tedarik zinciri yönetimidir. 

Üretim sistemlerinde ortaya çıkan değişimin, lojistik sistemlerinde yapacağı dönüşüm ilgiyle takip 

edilmektedir. Lojistik 4.0 olarak ifade edilmekte olan bu dönüşüm, bağımsız karar alabilen otomasyon 

sistemlerini, akıllı depoları, robotları, insansız kara, hava ve deniz araçlarını vb. içermektedir. Bununla 

birlikte TZY’de de yeni motivasyonların oluşmasına sebep olması beklenmektedir. Bu motivasyonların 

başında, zinciri oluşturan firmalar arasındaki entegrasyonun arttırılması gelmektedir. Yaşanan dijital 

dönüşümün, ekonomik ve kesintisiz bir entegrasyona katkı sağlaması ile zincir içinde yaşanacak etkin 

akış (stok, kontrol, dağıtım, depolama vb. lojistik faaliyetler), oluşan nihai ürünün pazara daha 

ekonomik girmesini, değişken taleplere daha hızlı cevap verilmesini sağlayacaktır.  

Lojistik ve TZY’de yaşanabilecek gelişmelerin incelendiği bu çalışmanın, Lojistik 4.0 ve dijital TZY 

ile ilgili yapılacak araştırmalarda eksikliklerin ortaya konması ve güncel gelişmeler hakkında fikir 

vermesi açısından literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.  

Çalışma, metodolojik olarak “Lojistik 4.0 ve Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi” üzerine yapılmış bir 

literatür taramasıdır. Konunun teknolojik olarak yeniliği nedeniyle tarama kapsamında kullanılan 

kaynaklar, 2014 yılı ve sonrası yayınlanmış olup, Google Scholar ve Web of Science da taranan 

dergilere ait makaleleri, araştırma şirketlerinin çalışmalarını ve şirketlerin güncel uygulamalarını 

içermektedir. 

Çalışmanın bölüm yapısı şu şekildedir: Bölüm 2’de Lojistik 4.0, Dijital tedarik zinciri yönetimi, 

Endüstri 4.0, sürdürülebilirlik ve dış kaynak kullanımı ve bunların etkileşimi incelenmiştir. Bölüm 3’te 

ise Lojistik 4.0 ve dijital tedarik zinciri sürecinde güncel uygulamalar, olumlu ve olumsuz yönler ortaya 

konulmuştur. Bölüm 4’te ise sonuç ve değerlendirmeler sunulmuştur. 

 

 

 



 

  
338 

2. Kavramsal Çerçeve 

Ekonomist Peter Druckers’a göre lojistik, ekonominin karanlık ana karası ve en çok gözardı edilen ama, 

geleceği en parlak iş sahasıdır(http://www.moddera.com.tr/index.html). Birçok işletmenin geç farketmiş 

olduğu bu husus, karlılığın düşük olduğu günümüz piyasa koşullarında işletmelerin üzerinde durdukları 

faaliyet alanı olarak dikkati çekmektedir. Üretim ve tedarik sürecinde yaşanan gelişmeler, lojistik 

aktivitelerde de dijitalleşmeyi zorunlu kılmaktadır. Lojistik 4.0, artan internet kullanımı ile oluşan insan 

ve makine etkileşimi üzerinden doğmuştur. Lojistik süreçlerin dijital platformlara taşınmasıyla birlikte, 

tedarik zinciri yönetiminde de benzer dönüşümün sağlandığı görülmektedir. Dijital tedarik zinciri 

yönetimi (DTZY) olarak da belirtilen bu yapı, talep ve risklerin kontrol edilemediği dünyada, tedarik 

zinciri süreçlerini destekleyen ve senkronize eden (depo ve nakliye sistemleri, Radyo Frekansı 

tanımlama (RFID), gelişmiş toplama teknolojileri ve yenilikçi planlama ve programlama sistemleri gibi) 

en uygun teknolojiler olarak ifade edilmektedir (Schmidt vd., 2015). Bu dönüşüm ile anlık kontroller ve 

entegrasyon daha etkin sağlanabilecektir (Barretto vd., 2017: 1248). 

 

2.1. Lojistik 4.0 ve DTZY Açısından Endüstri 4.0    

Endüstri 4.0'ın amacı, üretim süreci boyunca insanlar, ürünler ve cihazlar arasında gerçek zamanlı 

etkileşimler ile kişiselleştirilmiş, dijital ürün ve hizmetlerin son derece esnek olduğu bir üretim modeli 

oluşturmaktır (Calp vd., 2018: 118). Şekil 1’de, Endüstri 4.0 ile oluşacak akıllı fabrika modeli 

belirtilmektedir.   

Müşteri deneyimini iyileştirirken, tedarik sürelerini ve envanter maliyetlerini düşürerek, tedarik zinciri 

performansını optimize etmek için müşterilerin, distribütörlerin, üretimin ve tedarikçilerin verilerini 

gerçek zamanlı olarak bütünleştirebilme olanağı ve hatta tedarikçi performanslarının takip edilmesi gibi 

faaliyetler artık daha fazla önemli hale gelmiştir (Akben & Avşar, 2017:109). Bu faaliyetlerin 

gerçekleşmesi için etkin iletişim kanallarına ihtiyaç duyulmaktadır. Geleneksel TZY’deki bu kanallar, 

yerini dijital platformlara bırakmıştır.   

 Endüstri 4.0, büyük kısmı dış müdahalelere açık olan üretim aktivitesini, daha az müdahalenin olacağı, 

anlık veri akışı ile birlikte tedarik zincirinin diğer kullanıcılarını da kapsayan bütünleşik dijital bir yapıya 

dönüştürmektedir. Lojistik 4.0 ile birlikte dijitalleşme sürecinde bulunan üretim faaliyetlerine, akıllı 

depolar, birbirini kontrol eden robotik sistemler, RFID, otonom araçlar, API (uygulama programlama 

arayüzü), blockchain türevi veri tabanları ile sistem üzerindeki dış etkilerin yok edilmesi, hızlı takip, 

kolay ödeme şekilleri, online gümrükleme ve takip gibi çok sayıda dönüşüm ile entegre olunabilecektir. 

Böylece, işletmeler açısından ekonomik ve kotrolü daha kolay bir TZY ortaya çıkabilecektir.  Üretimde 

yaşanan bu gelişmelerin sürdürülebilir olması açısından lojistik ve TZY’de de benzer bir dönüşüm 

başlamıştır (Bkz. Şekil 2). Web tabanlı sistemlerin entegrasyonu ve kilit bileşenlerin bilgi üretme 

yetenekleri kullanılarak dijital bir tedarik zinciri oluşturulmaktadır (Abdel-Basset ve diğ., 2018:620). 

Etkin bir DTZY dönüşümü için kaynak planlaması, depo yönetim sistemleri, taşıma yönetim sistemleri, 

güvenliği gibi uygulamaların da kullanılması önem taşımaktadır (Özdemir ve Özgüner, 2018:43). 

http://www.moddera.com.tr/index.html
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akıllı ulaşım sistemleri ve bilgi

 

Şekil 1. Akıllı fabrikaların genel çerçevesi 

Kaynak: (Wang ve diğ., 2016: 162) 

 

Endüstri 4.0 teknolojilerinin uygulanması, üretim durumu, enerji tüketimi, malzeme akışı, müşteri 

siparişleri ve tedarikçilerin verileri gibi önemli üretim parametrelerinin gerçek zamanlı izlenmesini ve 

kontrol edilmesini de sağlamaktadır (Luthra & Mangla, 2018:171). Endüstri 4.0, lojistik sektörüne 

inovasyon, katma değer ve sürdürülebilirlik noktasında çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Anlık 

etkileşimleri tedarik ve lojistiğin tüm süreçleriyle birlikte odak noktası haline getirecek olan bu yapıda; 

tedarikçiler, depolar, market rafları veya araçlar, akıllı fabrikaların üretim süreçleri entegre bir şekilde 

yönetilebilecektir (Calp ve diğ., 2018: 117) Bu yönetim sürecinin tamamlayıcı figürleri olarak, büyük 

veri analizi (big data analyze), nesnelerin interneti (IoT), servislerin interneti (IoS), Icloud (bulut 

bilişim), akıllı fabrika (smart factory), blockchain ve bitcoin, siber fiziksel sistemler (CPS), 3D yazıcılar 

(3D Printer), artırılmış gerçeklik ve yapay zeka (Augmented reality and Artifical intelligence), 

sürücüsüz araç ve robotlar (Autonomous vehicles and robots) birçok çalışmanın konusu olmaktadır.  

İnternet kullanımının özellikle ithalat ağırlıklı üretim sektöründe yoğun olması sebebiyle, DTZY’nin bu 

sektöre odaklanması, tedarik zincirini kısaltarak, nihai müşteriye daha hızlı ve uygun maliyetli ürün 

teslimine olanak sağlayabilecektir. Büyük veri analizi kullanımı, bu süreci etkin ve verimli hale 

getirerek, mikro ekonomik kararların değişmesine ve daha kısa sürede sonuç almaya sebep olabilecektir 

(Gravili vd., 2018:597). Yapılan akademik çalışmalar ise büyük veri analizinin lojistik endüstrisinde 

kullanımının oldukça sınırlı olduğunu göstermektedir (Hopkins & Hawking, 2018: 578). Büyük veri, 

hacim, çeşitlilik, hız, gerçeklik ve değeri de içine alan 5V ile ifade edilmektedir. 

ICPT (Bilgi, İletişim ve Üretim Teknolojisi) ile entegre edilen DTZ, tedarik zincirindeki ürünleri ve 

envanteri takip edebilecek, operasyonların gerçek zamanlı bilgilerini toplayabilir, karar verme 

problemlerini optimize edebilir ve işletmelerin rekabetçiliğini sağlamak için bir kişiselleştirme hizmeti 

için müşterilerle etkileşime girebilecektir (Yıldız, 2018: 1219).  
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Şekil 1. Tedarik Zincirinin Etkileşimi 

Kaynak: (Raj ve Sharma, 2014) 

 

Endüstri 4.0’ın, tedarik zincirini, fiziksel dağıtım kanalları ve dijital veri değer zinciri boyutunda olmak 

üzere iki şekilde etkilemesi ve böylece kullanılan sürücüsüz araçlar, akıllı kontrat gibi blockchain 

uygulamalar ve toplanan dijital datanın analitik olarak değer yaratması beklenmektedir (Hofmann & 

Rüsch, 2017: 28). 

Günümüzde özellikle sağlık alanında kısmen de olsa kullanılmakta olan 3D yazıcı uygulamasının, 

özellikle mevcut tedarik zincirinin tüm yapısını değiştirme etkisine sahip olabileceğine dikkat 

çekilmektedir (Holmström ve diğ., 2016: 4). Yeni bir uygulama olması dolayısıyla üretim süreçlerinde 

kullanım durumu zamanla ortaya çıkabilecektir.  

 

2.2. Lojistik 4.0 ve DTZY ile Sürdürülebilirliğin Sağlanması 

Sürdürülebilirlik, kaynakların etkin kullanımı ve gelecek nesillere aktarımı olarak dikkate alınmaktadır. 

Bu açıdan etkin bir üretim sürecinin sağlanması, sürdürülebilirliğin önemli bir aşamasını 

oluşturmaktadır. Günümüz tedarik zinciri yapısında amaç, sadece bitmiş ürünü müşteriye teslim etmek 

değil aynı zamanda ürünlerin hareketi boyunca ona değer katacak her türlü faaliyeti arttırmaktır. Böylece 

işletmeler tedarik zincirlerini sürdürülebilir olarak yönetebilecektir (Peidro vd., 2009:411).  Dünya 

standartlarında sürdürülebilirlik, firmaların üretim faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik olarak 

sürdürülebilir olması anlamına gelmektedir (Jeble vd., 2018: 520).    

Yeşil lojistik ve sosyal sorumluluk faaliyetleri, lojistik ve TZY açısından sürdürülebilirlik altında 

dikkate alınmaktadır. İşletmeler için maliyet faktörü olarak görülen yeşil lojistik operasyonları, başta 

ulusal/ uluslararası sivil toplum kuruluşların dikkat çekmesi ve devlet otoritesinin resmi düzenlemeleri 

neticesinde, önemli bir unsur haline gelmiştir.  

Lojistik 4.0 ve DTZY entegrasyonu neticesinde kullanılan sistemler ile öncelikle kent içi trafik yükünün 

azaltılması, araç ve ekipmanların düşük sülfür yakıt ya da fosil yakıt kullanmayan hareket sistemlerine 

sahip olması, yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile en optimal mesafenin kullanılmasının 

sağlanması, oluşturulan dijital ortam ile evraksal işlemlerin ortadan kaldırılması gibi sonuçlar ile çevre 

kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanabilecektir. Aynı zamanda işletmenin maliyetleri azalarak, karlılığı 

artacaktır. 
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Bir örnek olarak, Perakende devi olan Walmart’ın, oluşturduğu toplam emisyonun %90’lık kısmının 

operasyonel faaliyetlerden kaynaklandığı ve aynı zamanda, küresel sera gazı emisyonunun %20’lik 

kısmının 2500 global şirket tarafından oluştuğu ve bunun da önemli bir kısmının tedarik zinciri 

operasyonundan kaynaklandığı belirtilmektedir (Dubey vd., 2016: 1124). DTZY ile birlikte üretim 

faaliyetlerinin, daha düşük emisyon oranı, yüksek verimlilik ve müşteri memnuniyeti ile gerçekleşmesi 

beklenmektedir. 

Günümüzde yöneticiler tedarik zincirinde kullanılan malzemelerin, kıt kaynaklar ve kanunlar açısından 

katkı sağlamasını beklemekte iken; diğer taraftan perakendeciler ve tüketiciler de tedarik zinciri 

açısından “yeşil” ve “sosyal” ürünlere olan taleplerini arttırmaktadır (Handfield vd., 2013).    

 

2.3. Lojistik ve TZY’de Dış Kaynak Kullanımı 

Önümüzdeki yıllarda, dijital gelişmelerin şirketlerin iletişim ve koordinasyon maliyetlerini düşürme 

beklentisi sebebiyle şirketler, kendi içinde çözüm üretmek yerine harici çözümleri güvence altına almayı 

verimli ve kolay bulacaklardır. Ayrıca şirketler, nesnelerin internetinden, sofistike yapay zeka 

algoritmalarına kadar kendi iç tedarik zinciri yetkinliklerini sürdürmede zorluklar yaşayacaktır (Hu & 

Monaha, 2015). Artan rekabet koşulları da eklendiğinde, tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı önemli 

hale gelmektedir. TZY’de yaşanan dijitalleşme süreci ile birlikte özellikle 4PL hizmet sağlayan 

firmalara olan talebin artmasını beklenmektedir. Çünkü 4PL hizmet sağlayıcılar tedarik zinciri üyeleri 

arasında bilgi sistemlerini bir araya getirerek, firmalar arası entegrasyonu sağlamakta ve zincirin tüm 

süreçlerini koordine etmektedir.  

Christopher (2005) çalışmasında, 4PL hizmet sağlayan işletmelerin ana politikasının, en iyi hizmet 

sağlayıcılardan oluşan bir iş birliği kurup, aynı zamanda kendi bilgi sistemleri yeteneğini de kullanarak, 

etkin maliyet ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri çözümü sunan bir bütünleştirici sağlamak olduğunu 

belirtmektedir. 

Böylece 4PL firmalar, hizmet sağladığı işletmelerin alacağı önemli kararlara katkıda bulunmakta, 

toplam sorumluluğa dayalı bir ödüllendirme getirmekte, tedarik zincirindeki sorunlara çözüm odaklı 

yaklaşmakta, operasyonel kararları almakta, firmalar arası bilgi alış-verişini sağlamakta ve kaynak 

(insan, malzeme, bilgi, makine vb.) sağlayıcısı olmaktadır. 4PL lojistik hizmet sağlayıcıları ulusal ve 

uluslararası markaların lojistik tedarikçisi olarak hizmet sağlamaktadır. Bu süreçte lojistik 4.0’ın etkisi 

ile dijitalleşen depolar, otonom araçlar, inovasyon, ERP, CRM, bulut sistemler, IoT, toplumsal 

sorumluluk gibi hususlar, 4PL hizmet sağlayan firmaların dönüşümleri açısından belirleyici kriterler 

arasında olacaktır. 

 

3. Lojistik 4.0 ve DTZY Açısından Güncel Uygulamalar 

Sektördeki firmalar açısından 2000’li yıllar ile birlikte başlayan dijitalleşme süreci, “Endüstri 4.0” 

kavramı ile birlikte daha fazla önem kazanmıştır. Bu gelişmeyi takip eden dönemde, “Lojistik 4.0” ile 

tedarik zincirinde operasyonel faaliyetler değişime uğramaya başlamış, DTZY ile daha az insanın içinde 

bulunduğu üretim ve yönetim sistemine geçişin adımları atılmıştır.  

Yaşanan bu dönüşüm, tedarik zinciri içinde faaliyette olan firmalar ve kurumlar açısından takip eden 

uygulamaların kullanımıyla desteklenmektedir. Güncel uygulamaların bir kısmı şu şekildedir: 

Taşımacılık sektörü açısında baktığımızda, kara yolu taşımacılığı için Avrupa’da Euro 6 kullanan 
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motorlu araçların geçiş ücretleri, Euro 4 yakıt kullanan araca göre daha düşük olmaktadır. Avrupa Birliği 

egzoz gazı emisyon mevzuatına göre, yeni araçlarda km başına ortalama 130 g olan CO2 emisyonunun, 

2021 yılında 95 g/km’ye düşürülmesi planlanmaktadır (https://www.transmedya.com/dosya-

haber/euro6-ile-altin-yil-mi-yasanacak-h9454.html).  

İskandinav ülkelerinde yıllardır uygulanmakta olan ve bu ülke limanlarına sefer yapan gemilerden 

alınan çevre vergisi, 1 Ocak 2018 itibariyle Avrupa ülkelerine gidecek gemilerin emisyon raporlama 

zorunluluğu ve 1 Ocak 2020 itibariyle tüm dünyada gemilerin düşük sülfürlü yakıt (% 0.5 ve altı) 

kullanımının zorunlu hale gelmesi gibi gelişmeler yaşanmaktadır 

(http://www.vda.org.tr/duyuru/gemilerde-dusuk-sulfurlu-yakit-kullanimi/8210). Bu gelişmeler kara ve 

deniz yolunda dizel yakıta alternatif olarak LNG, elektrik vb. yakıt türlerine ilgiyi arttırmaktadır. Avrupa 

Birliği de önümüzdeki süreçte dizel yakıt kullanan otomobil üretimini sonlandıracağını belirtmiştir. 8 

Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe giren IMO balast suyu sözleşmesine göre, balast suyu alan ve kullanan 

gemilerin bu sular içinde olan zararlı canlıların yayılmasını önlemek amacıyla, suyun denize 

bırakılmadan zararlı etkisinden arındırılması gerekmektedir (Özer, 2017) Bununla birlikte yeşil liman, 

çevreye duyarlı ekipman, depo, ambalaj vb. kullanımı sürdürülebilirlik açısından güncel 

uygulamalardandır. Ayrıca, kurumsal sosyal sorumluluk, firmaların ekonomik ve sosyal planlarının 

gerçekleşmesine önemli katkı sağlamaktadır. Günümüzde eğitime sponsor olma (Netlog, Borusan, 

Arkas, Mars, Horoz, Ekol vb.), hatıra ormanı oluşturma (Borusan, DHL vb.), STK’lara destek olunması, 

toplumsal olaylara dikkat çekilmesi (Omsan vb.) ve bunun gibi çok sayıda sosyal sorumluluk projesi 

yürüten firma bulunmaktadır. 

Blockchain, 2009 yılında Bitcoin ile birlikte Satoshi Nakamoto (Craig Wright)   tarafından icat edilmiş 

ve insanlığın kullanımına ücretsiz olarak sunulmuştur 

(https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160502_bitcoin_craig_wright). Block chain dijital bir 

kayıt sistemi olup, bir merkeze bağlı olmaksızın herkesin ulaşabileceği ancak, müdahale edemeyeceği 

veri girişi sağlamaktadır. Ayrıca sisteme girilen veriler silinememektedir. Bu özelliğini verilerin 

depolandığı blokları aynı bir zincir gibi, birbirine şifreli algoritmalar ile bağlayarak saklamasına ve bu 

zincirin birçok kişiyle dağınık olarak paylaşılmasına borçludur. Sistem üzerinde herhangi biri, diğer 

kullanıcıların onayı olmadan herhangi bir ekleme 

yapamamaktadır(https://www.bitlo.com/rehber/bitcoin-nedir).  

Pratikte, IBM, Boeing, SAP, Microsoft gibi firmalar tarafından blockchain teknolojisinin iş amaçlı daha 

geniş kullanımı, hali hazırda başlamış ve desteklenmektedir. Norveç merkezli G2 Ocean firması 

Manuchar lojistik ile oluşturdukları “CargoX” web sitesi üzerinden Çin’den Peru’ya taşınan yük için 

blockchain tabanlı akıllı konşimento (smart B/L) denemeleri başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Sistem, 

belge sahiplik aktarımı neticesinde dakikalar içinde konşimentoyu müşteriye güvenli ve güvenilir bir 

şekilde teslim etmiştir (https://shippingandfreightresource.com/g2-ocean-to-strengthen-its-digital-

footprint/#). Diğer bir örnek ise, Çin’in 2015 Paris iklim anlaşmasından doğan karbon emisyonunun 

azaltılarak, firmaların karbon varlıklarının üretimi hususunda blockchain tabanında takip sistemi 

oluşturulmuştur (Walker, 2017). Gıda endüstrisinde bilgi ve kaynak güvenliği açısından IBM ve 

Walmart ürünleri köklerinden takip edebilmek için blockchain altyapısı oluşturarak, tedarik zinciri 

kullanıcıları ile ürün ve bilgi akışını takip etmektedirler (Carter & Koh, 2018)   Blockchain tedarik 

zincirinde bilgi şeffaflığını sağlamaktadır. Danimarka’lı Maersk tarafından IBM aracılığıyla, yük/ evrak 

takibi ve masrafların azaltılması amacıyla oluşturulan blockchain platformuna Fransız Cma-CGM, 

İsviçre merkezli MSC’nin yanı sıra Alman Hapag Lloyd ve Japon Ocean Network Express de 

http://www.vda.org.tr/duyuru/gemilerde-dusuk-sulfurlu-yakit-kullanimi/8210
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katılacağını bildirmiştir. Platform TradeLens olarak tanımlanmakta olup, bu beş armatör deniz yolu 

konteyner taşımacılığının %60’ını kontrol etmektedir. Maersk, deniz yoluyla yapılan yüklemelerin, 

evrak takibinin ve masraflarının, fiziki taşıma masraflarının neredeyse %20’sini oluşturduğunu ifade 

etmiştir. Bu platforma Valencia limanı da katılmıştır (https://www.virahaber.com/valencia-limanida-

blockchain-sistemine-gecti-50727h.htm). Çin’li konteyner hattı Cosco’da diğer Asya’lı konteyner 

hatlarıyla birlikte Global Business Network adında bir blockchain uygulaması oluşturmuştur. 2019 yılı 

itibariyle Rusya Ulaştırma Bakanlığı da limanları arasında kullanabileceği bir blockchain uygulaması 

için hazırlıklara başlamıştır. Tedarik zincirinde, özellikle aracıları kaldırarak gerçek zamanlı bilgi 

dolaşımını, tedarik zinciri risk yönetimini kolaylaştırmaktadır. DTZY açısından firmaların birbirine olan 

güven duygusunun arttırılması, evrakların taşınma durumlarının ortadan kalkması, evrak ve veri 

güvenliğinin sağlanması, gümrüksel işlemlerde bürokratik süreçleri hızlandırması, ödeme işleminin 

hızlı yapılması, swift vb. aracı yöntemler ile oluşan ekstra maliyetin düşmesi sebepleriyle dikkat 

çekmektedir. Bu teknolojinin kullanımının arttırılması için pilot uygulamalara ihtiyaç bulunmaktadır 

(Saberi ve diğ., 2019: 2121).    

Alibaba Çin’in Huiayang bölgesinde bulunan deposunda 60’dan fazla robot ile işlerin %70’ini 

yapabilmektedir. Robotlar 500 kg’a kadar yükü taşımakta ve paketleme bölümüne iletmektedirler. 5 

dakika şarj ile 5 saate kadar çalışabilmektedirler. DHL, kargo uçaklarını, 58 parametre üzerinden veri 

çeken yapay zeka algoritması üzerinden yönetmektedir. Böylece taşıma araçları transit süresinin artıp/ 

artmayacağını bir hafta öncesinden görebilmektedir. Yapay zeka ile risk analizi de yapılmaktadır. DHL 

oluşturduğu platform ile çok sayıda sosyal ağdan veri toplayan ve bunu yapay zeka ile çözümeleyerek 

tedarik zincirinde yaşanan problemleri belirleyen bir sistem oluşturmuştur. Fizyr teknoloji oluşturduğu  

yapay zeka öğrenmesi ile robotların otonom karar alma yetisi ile yükleme, boşaltma sağladığı, depolama 

faaliyeti gerçekleştirdiği bir depo sistemi tasarlamıştır. Bu sistem ile robotlar ürünleri analiz ederek, 

paketleri 0,2 saniyede tasnif etmekte ve sonra da uygun depolama alanlarına sevk etmektedirler. UPS, 

araç takibini oluşturduğu yapay zeka üzerinden gerçekleştirerek yıldan 38 bin ton civarında yakıt 

tasarrufu sağlayabilmektedir. IBM, yapay zeka ile Watson için bulut abonelik üzerinden hasar tespit 

hizmeti sunmaktadır. DHL ve  Sinotrans, Çin’in Shongshanhu bölgesinde drone ile kargo servisi 

başlatmış ve ilgili dönem için %80’lik bir tasarrufun sağlandığı belirtilmiştir.  Ayrıca tren vagonlarını 

analiz eden robotlar bulunmaktadır. Bunlar demiryoluna yerleştirilen kameralarla ray hasarını ve vagon 

hasarını, hasar türü ve aciliyetini %90 doğruluk payıyla tespit edebilmektedirler. Ek olarak, IBM Watson 

tarafından eğitilen robotlar sayesinde yük indirmeyi birkaç saatten 30 dakikaya çekebilmektedir. Tesla, 

Einride, Daimler ve Volkswagen tümüyle otonom araçlar geliştirmektedir. Tesla semi elektrikli tırlar 

otoyolda tek başına giderek, şehir içinde sürücüye navigasyon ve erken uyarı desteği sunmakta, park 

etme ve fren yapma yardımı sağlamaktadır. İsveç ise elektrikli araçları yolda şarj eden gömme tramvay 

rayları kullanmaktadır. Böylece tırlar ve kamyonlar yapay zeka yönetiminde tıpkı tren vagonları gibi 

konvoylar halinde gidebilecek ve bu da konvoy başı araçta % 4.5 ve takipçi araçlarda yüzde 10 akaryakıt 

tasarrufu sağlayabilecektir (Demircan, 2019). 

Görüldüğü gibi teknolojik dönüşümün, Lojistik 4.0 ve DTZY açısından, müşteri ilişkileri, maliyet, 

verimlilik, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ile birlikte operasyon ve yönetim süreçlerinde pozitif etki 

sağlaması beklenmektedir. Bunula birlikte bu dönüşümün ve sistem entegrasyonun nasıl sağlanabileceği 

ve oluşacak maliyetin boyutları konusunda netlik bulunmamaktadır. Örneğin, global lojistik sektöründe 

dijital dönüşümün 2018 itibariyle oluşturduğu etkinin 54 milyar $ olduğu ve 2025 yılında bu değerin 

145 milyar $’a çıkacağı öngörülmektedir. Alibaba, küresel lojistik ağını genişletmek üzere 2022 

itibariyle 15 milyar $ yatırım yapacağını ve bunun önemli bir kısmının da akıllı depo üzerine olacağını 
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bildirmiştir (Johnson, 2019). Endüstri 4.0’a geçiş sağlandığında Türkiye’deki üretim sektöründe %4-7 

arasında verimlilik artışı tahmin edilmektedir. Bu duruma adapte olunması halinde ekonomide yaşanan 

canlılık ve rekabet artışının sanayi üretiminde yaklaşık %3 büyüme sağlaması beklenmektedir. Benzer 

şekilde endüstri 4.0’a geçişi sağlamak için önümüzdeki 10 yılda üreticilerin, gelirlerinin %1-1.5 arasında 

yaklaşık 10-15 milyar TL’lik bir yatırım yapması gerekmektedir (Şahin, 2017). Dijital dönüşüm ile 

birlikte başta sanayi sektörü olmak üzere, lojistik sektöründe de beyaz/ mavi yaka personel istihdamının 

azalacağı öngörülmektedir (Tavukçuoğlu, 2017).  

 

4. SONUÇ ve ÖNERİ 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD) hazırladığı lojistik 

eğilim ve beklentiler araştırmasına göre, “Dijitalleşme ve Endüstri 4.0” ile ilgili yatırım yaptıkları dijital 

dönüşüm uygulamaları için, katılımcıların %95.56’sı yazılım, %48.89’u bulut bilişim sistemleri, %20’si 

Ar-Ge ve inovasyon merkezi, %13.33’ü blockchain ve %11.11’i yapay zeka ve uygulamaları olduğunu 

belirtmiştir. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde lojistik sektörüne etkisinin daha fazla olacağı düşünülen 

teknolojik gelişmeler için, “Büyük veri analizi” (%64.44) ve “robotik/otomasyon sistemleri” (%62.22) 

ilk sıralarda yer almıştır. “Endüstri 4.0” ve beraberinde gelen teknolojik yeniliklerin sektörde yaratacağı 

etki konusunda ise katılımcıların, %84.44’ü verimlilik artışı olacağını ve %53.33’ü hizmet hızı, kalite 

ve karlılığın artacağını belirtmişlerdir (UTIKAD, 2019).    

Endüstri 4.0 ile yaşanacak dijital dönüşümün, TZY’de önemli yenilikler sağlayacağı düşünülmektedir. 

Lojistik sağlayıcılar tarafından, üretici ve diğer kuruluşların büyük yatırımlar ile elde etmeye çalıştığı 

anlık takip, verimlilik, dış müdahalelerin etkisinin azaltılması, kamçı, kartopu gibi risklerin ortadan 

kaldırılması, maliyetlerin düşürülmesi, değişen taleplere uyum sağlayabilme, sürdürülebilir hizmet 

kalitesi, firmalar arası entegrasyon, güvenlik, sosyal sorumluluk gibi kritik unsurların lojistik 4.0 ile 

standart hale gelmesi ve tüm kullanıcılar tarafından uyumun sağlanması beklenmektedir. Aynı zamanda 

tedarik zinciri unsurlarının ve üretimin sürdürülebilirliğe daha fazla uyum sağlaması da beklenilen 

sonuçlar arasındadır. 

Yapay zeka, Lojistik 4.0 ile birlikte dijital dönüşüm için kritik bir eşik olacaktır. Lojistik 4.0 ve DTZY 

konusunda yapılan çalışmalar da bunu göstermektedir. Blockchain teknolojisi de dijital dönüşüm ve 

bilgi güvenliği açısından önemli bir adım olarak gözükmektedir. Yasal problemlere rağmen, maliyet ve 

dış müdahalelere kapalı olması, veri güvenliği dolayısıyla mevcut kullanım alanları olan müzik, banka, 

finans, sigorta sektörlerinin dışında zamanla DTZY’ye de rahatlıkla uyum sağlayabilecek ve bitcoin ile 

birlikte kullanılabilecektir.  

Yaşanacak dijital dönüşüm, 4PL hizmet sağlayan firmaları da olumlu etkileyecek olup, bu firmaların 

TZY içinde önemi daha da artacaktır. Çünkü, firmaların büyük kısmının dijital alt yapı açısından yetersiz 

olması, bu hizmeti dış kaynak kullanarak almayı tercih etmelerini sağlayacaktır. Böylece, özellikle 

dijital alt yapıya yatırım yapan firmalar sektördeki etkinlik ve pazar paylarını daha da arttırabilecektir.     

Lojistik ve TZY’de sağlanacak dönüşümün ele alındığı bu çalışma, başta firmalar olmak üzere, 

sürdürülebilirliğe etkiyi de gözlemlemektedir. Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların özellikle 

dijital dönüşümün ekonomik boyutlarını ele alması, planlanan yatırımların alt yapısını oluşturması 

açısından önemlidir. 
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Stress Yönetiminin Faktörleri 
 

 

 

Evrim AVCI1 

 

 

Öz 

Stres, insanı hem ruhen hem de bedenen yormaktadır. Bu sebepten dolayı stresle başa çıkmayı 

öğrenmemiz gerekmektedir. Stres belli bir düzeye kadar fayda sağlamaktadır. Fakat belli bir düzeyin 

üzerine çıktıktan sonra bize zarar vermeye başlamaktadır. Eğer stresle başa çıkamayacak durumdaysak 

bunun için yardım alabiliriz. Bunun yanında stres kaynaklarımızı belirlememiz gerekmektedir. Stres 

kaynaklarını belirledikten sonra bunları ortadan kaldırmaya çalışmalıyız veya minimal düzeye 

indirgeyebiliriz. Stres yönetimini öğrendikten sonra hayatımız kolaylaşacaktır. Hayattan daha çok zevk 

almaya başlayacağız. 

Anahtar Kelimeler: Stres, Sağlık, Stres Yönetimi 

 

 

 

 

 

1.GİRİŞ 

Stres sözcüğü, Latince "estrictia"dan gelmektedir. Stres, 17. Yüzyılda felaket, bela, musibet, dert, keder, 

elem gibi anlamlarda kullanılmıştır. 18 ve 19. Yüzyıllarda ise, kavramın anlamı değişmiş ve güç, baskı, 

zor gibi anlamlarda objelere, kişiye, organlara ve ruhsal yapıya yönelik olarak kullanılmıştır (Güçlü, 

2001). “Stres” kavramını ortaya atan ilk kişi, Kanadalı hekim ve endokrin uzmanı olan Hans Selye’dir 

(Akt.: Butcher, Mineka ve Hooley, 2013). Selye, stres ve stresör kavramlarını ön plana çıkarmış, bireyde 

bir dizi tepki yaratan çevresel uyarıcıyı stresör, bireyin bu tür uyarıcılara karşı gösterdiği tepkiye de stres 

demiştir. Selye, stresi "bireyin çeşitli çevresel stresörlere karşı gösterdiği genel bir tepki" olarak 

tanımlamıştır (Güçlü, 2001). Cüceloğlu’na göre, stres, "bireyin fizik ve sosyal çevredeki uyumsuz 

koşullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı gayrettir" (Cüceloğlu, 1994). 

Bir diğer tanımda stres, kişinin kendisiyle çevresi arasındaki dengeyi bozan ve kişinin dengesini 
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korumak veya sağlamak için daha çok çabalamasına yol açan içsel veya dışsal herhangi bir unsur olarak 

tanımlanmaktadır (Humphrey ve King, 2000). Stres, bireyler üzerinde etki yapan ve onların 

davranışlarını ve insanlarla ilişkilerini etkileyen ve insanın yaşadığı ortamda meydana gelen bir değişim 

veya insanın ortamı değiştirmesinin onun üzerinde etkiler bırakması ile ilgilidir. Stresin sonucunda 

bireyin vücudunda özel biyo-kimyasal değişmeler meydana gelir ve bireyin vücut sistemi harekete geçer 

(Güçlü, 2001). Stres insan hayatının tüm yönlerini, kişinin normal işlevlerini ve yaşam kalitesini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Eskin, Harlak, Demirkıran ve Dereboy, 2013). Özellikle günümüz 

toplumlarında küreselleşme ve iktisadi alanda liberalleşme, yoğun bilgi, iletişim ve teknoloji ağı 

içerisinde kişinin karmaşık yaşam koşullarına uyum sağlamaya çalışması, kendisini baskı altında 

hissetmesine ve yıpranmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda stres “modern toplumun hastalığı” olarak 

da ifade edilmektedir. Bu yoğunluk insanın tüm yaşamını etkisi altına alarak özsaygısını ve verimini 

azaltmaktadır (Özel, Bay Karabulut, 2018). Strese uzun süre maruz kalınması sonucunda, bireylerde 

çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkmakta ve bireyler tamamen sağlığını kaybedebilmektedir. Yapılan 

araştırmalar uzun süren stresin, başlıca ölüm nedenleri arasında yer alan kalp, damar ve dolaşım sistemi 

(kardiyovasküler), kanser gibi hastalıkların oluşmasında önemli bir etkisinin olduğunu ortaya 

çıkarmıştır (Eskin, Harlak, Demirkıran ve Dereboy, 2013). Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, stres 

yönetimin strese bağlı faktörler ve etkileri üzerindeki kavramları irdelemektir. Bu yüzden, strese bağlı 

faktörler, strese neden olduğu semptomlar, stres yönetimi ve stresle baş etme yöntemleri kavramları 

detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1. Stres Yönetimi 

Stres tepkisi, bütünüyle engellenmesi veya yok edilmesi gereken bir durum değildir. Stres, belli bir 

ölçüye kadar kişinin başarma azmini ve mücadele gücünü artıran, zorluklarla baş etmesini kolaylaştıran 

ve kişiye direnme gücü sağlayan zihinsel, fiziksel ve duygusal bir tepkidir. Stres belli bir ölçüye kadar 

fayda sağlar. Çoğu birey başarısını, yaşamlarındaki stresle desteklenen bir azim ile elde etmiştir. Çünkü 

stres, uygun düzeyde ve nitelikte olduğunda bireyi geliştiren, harekete geçiren, kuvvetlendiren ve kişiye 

deneyim kazandıran bir uyarandır (Barutçugil, 2004; akt.: ŞanalKarahan, 2016).  

 

Kişilerde strese neden olan etkenlerin hepsi stresör olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak stresörler 

iç ve dış stresörler olmak üzere iki boyutta incelenmektedir.  

İç stresörler; Bireyin içinde (korku, suçluluk hissi vb.) gelişen stresörler, 

Dış stresörler; Bireyin dışında (aile ve sosyal rolde değişim, eşin baskısı vb.) gelişen stresörlerdir. 

Fizyolojik stresörler; Özel ve genel etkiye sahiptir. Özel etki, bedenin normal yapı ve fonksiyonundaki 

değişimlerdir. Genel etki ise; strese verilen yanıttır. Beslenme bozuklukları, immün sistem bozuklukları, 

hipoksi, enfeksiyon ajanları vb. başlıca fizyolojik stresörlerdir. 

Psikososyal stresörler; Gerçek ya da algısal tehditleri kapsar. Kazalar, kazalar da hayatta kalanlar, aile 

üyelerinin ve arkadaşlarının stres deneyimleri, gelişimsel  dönem stresörleri, depremler, savaş, 

teknolojik hızlı değişimlerin olması. 
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2.2. Strese Neden Olan Faktörler 

Richlin-Klonsky ve Hoe (2003) ise, gündelik hayat içinde bireyin karşılaştığı talepler ve yaşadığı 

değişmeye ayak uydurma süreçlerinin, stresin temel kaynakları olduğunu ifade etmektedirler. Stres 

oluşumunda birçok çevresel faktör rol oynamakta ve stres yaratıcı ortam oluşturmaktadır. Günümüzde 

çalışanlar ve yöneticiler çok rekabetli, değişken ve belirsizliğin hâkim olduğu iş ortamlarında 

çalışmaktadırlar. Özellikle stres yaratan faktörler, yönetici ve çalışanların kontrol altına alamayacakları 

nitelikte, diğer bir değişle, yakın çevre ve genel çevre koşullarından kaynaklanmakta ise, yönetici ve 

çalışanları bu ortamlara özveri ve uyum göstermekte zorlanmaktadırlar (Pehlivan, 1995). 

Çevresiyle, iç ve dış dünyasıyla sürekli etkileşim halinde bulunan insanlarda strese neden olan 

faktörleri yedi ana başlıkta ele almak mümkündür.  

1. Bireyin kendisi ile ilgili stres faktörleri,  

2. Kariyer geliştirme kaygısından kaynaklanan stres faktörleri,  

3. Kişiler arası ilişkilerin oluşturduğu stres faktörleri,  

4. Çalışılan örgütün yapı ve ikliminden kaynaklanan stres faktörleri,  

5. Örgütteki rollerden kaynaklanan stres faktörleri,  

6. Bireyin yaşadığı çevre ile ilgili stres faktörleri,  

7. Bireyin yaşadığı toplum ile ilgili stres faktörleri (Gökler, Işıtan 2012). 

Kişisel Stres Kaynakları 

Stres ve örgütsel ilişki arasındaki bağ incelendiğinde işgörenin kişiliğinin de bir örgütsel stres kaynağı 

olduğu görülmektedir. İş görenin otokratik yapılı biri olması, cinsiyeti, duygusal olarak içe dönük veya 

dışa dönük bir yapı göstermesi, duygusal açıdan çok çabuk incinmesi, olumsuzluklar karşısında 

gösterdiği direnç ve genel olarak başarı ihtiyacı, örgütsel yapı içinde birer stres kaynağı olarak karşımıza 

çıkabilmektedir (Erdoğan, 1999).  

Örgütsel Yapıya Bağlı Stres Kaynakları 

Bir örgütte iş görenleri etkileyen farklı stres kaynakları bulunabilmektedir. Bu kaynaklar arasında, iş 

yükü fazlalığı, zaman sınırlılığı, denetimin sıkı ve yakından olması, yetkinin sorumlulukları karşılamada 

yetersiz olması, politik havanın güvensizliği, rol belirsizliği, örgüt ve bireyin değerleri arasındaki 

uyumsuzluk, engellenme, rol çatışması, sorumlulukların yarattığı endişe, çalışma koşulları, insan 

ilişkileri ve yabancılaşma yer almaktadır (Pehlivan, 2000).  Çalışma hayatı ile ilgili stres kaynakları, 

yöneticiler için sürekli sorun yaratır. Stresin kaynağı farkedilmeyince, etkili bir şekilde yönetilmesi 

mümkün olmaz ve stres, kronik stres kaynakları haline dönüşebilir (Şahin, 1995). Bu nedenle stres 

kaynağının belirlenmesi ve en kısa sürede gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Önlenemezse 

yönetimde zayıflık meydana gelebilir. Stres tamamen ortadan kaldırılamıyorsa azaltılma yoluna 

gidilmelidir. 

Örgüt Dışı Stres Kaynakları 

İşgörenlerin örgüt içinde çalıştıkları çevrenin dışında toplumsal çevreleride vardır. Toplumsal çevrenin 

işgörenden istediği eylem ve işlemler, diğer bireylerin beklentileriyle şekillenir. Birey üzerinde 
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toplumsal bir baskı vardır. Bu baskı, yasal yollarla olabileceği gibi, gelenek ve göreneklerle de olabilir 

(Başaran, 1982). 

Modern dünyanın insanı açısından stres kaynaklarını işe bağlı olup olmaması bakımından ayırmak her 

zaman kolay olmamaktadır. Çünkü bireylerin aile yapıları (çekirdek aile, geniş aile) farklılık 

göstermektedir. Ekonomik sıkıntılardan dolayı bireyler gece gündüz çalışmak zorunda kalmaktadır. 

Gelirin yeterli düzeyde olmaması bireylerde stresi artıran faktörlerden biridir. Stres aynı zamanda aile 

içi şiddetin artmasına ve işte verimliliğin azalmasına neden olmaktadır. Örneğin; yaşadığımız bu 

günlerde pandemi nedeniyle kişiler işsizlik, sosyal izolasyon ve hasta olma korkusu/ kaygısı nedeniyle 

yoğun stres altındadır.  Dünya genelinde yaşanan bu süreç birçok kişide strese bağlı semptomların 

görülme sıklığını artırabilmektedir.  

2.3. Stresin Neden Olduğu Semptomlar  

Strese verilen tepkiler, vücudun yaşamı tehdit eden durumlarla baş etmek için biyolojik bir mekanizma 

sağlama biçimidir. Başka bir deyişle, hayatta kalma stratejisi olarak ifade edilmektedir (Özel, Bay 

Karabulut, 2018). Her insan iç ve dış uyaranlara farklı tepkiler vermekte, bu faktörlerden etkilenme 

biçimleri de çok çeşitli düzeylerde olabilmektedir. Stres, iç ve dış uyarıcılara verilen bir çeşit tepki 

olduğu için insanlarda farklı belirtiler oluşturmaktadır. Stres kişilerde fiziksel ve psikolojik belirtiler 

olarak kendini göstermektedir. 

Fiziksel Belirtiler 

Stres yaşayan kişilerde genellikle görülen fiziksel belirtiler; yorgunluk, uyuşukluk, çarpıntı, nabzın 

yükselmesi, hızlı ve yüzeysel solunum, kas gerginliği ve ağrıları, titreme, seğirme, tik, mide yanması, 

hazımsızlık, diyare, konstipasyon, sinirlilik, ağız kuruluğu, aşırı terleme, el ve ayaklarda soğuma, deri 

döküntüleri, kaşıntı, tırnak yeme, sık idrara çıkma, peptik ülser, kalp hastalıkları, libido seviyesinde 

azalma, aşırı yemek yeme ya da iştah kaybı, baş ağrısı, baş dönmesi, hareketlerde dengesizlik, konuşma 

güçlüğü, gürültü, ses ve ışığa duyarlılıktır. 

 

Psikolojik Belirtiler 

Stres yaşayan kişilerde genellikle görülen psikolojik belirtiler; sinirlilik, sabırsızlık, öfke, düşmanlık, 

endişe, kaygı, panik, huzursuzluk, üzüntü, gerilim, hafızada zayıflık, karar vermede güçlük, aşırı 

hassasiyet, cinsel yaşamda değişiklik, sık sık hayal kurma, ölüm ve intihar düşüncelerinin sık sık 

tekrarlaması, uyku bozukluğu, depresyon, alkol ve madde kullanımında artış, benlik saygısı ve 

verimlilik de azalmadır. 

 

2.4. Stresle Baş etme Yöntem ve Teknikleri  

Stresle başa çıkmanın amaçları;  

• Kısa vadede: Strese karşı etkin başa çıkmak amacıyla izlenecek bütün yöntem ve kuralları öğrenmek. 

• Orta vadede: Stresin zararlarını ve nedenlerini öğrenerek stresin belirtilerinin önceden farkına vararak 

stresin zararlı yönlerinin etkilemeyeceği bir yaşam biçimi oluşturmak. Stresin olumlu yönlerini gerektiği 

yerde kullanabilmek.  
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• Uzun vadede: Stresin yönetilebildiği, huzur dolu, sağlıklı, düzen içerisinde ve verimli bir yaşam 

sürebilmek (Baltaş ve Baltaş, 2008; Yaşar, 2008). 

Stresle baş etmede etkin olunması gereken bireysel stratejiler;   

• Kişilik özelliklerinin değiştirilmesi,  

• Hayatın kontrol altına alınması,  

• Gündelik yaşamda şakaya ve mizaha yer verilmesi,  

• Kişinin kendisini başka bireylerle kıyaslamaması,  

• Stres ve stres tepkisinin avantajları ve olumlu yanlarının kullanılması,  

• Süreğen ve başa çıkılamayan stres ile yaşamanın öğrenilmesidir (Lamberton ve Minor, 1995; akt.: Tan, 

2006). 

İnsanlar stres yaşadıkları durumlarla başa çıkmak için çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. Bu 

yöntemlerden bazıları; yürüyüşe çıkarak ilgiyi başka konulara dağıtmak, yakın bir arkadaş ile sohbet 

ederek destek almak, durum üzerinde farklı açılardan düşünerek olumsuz özellikleri olumlu biçimde 

yeniden yorumlamak, dua ederek dini aktivitelere yönelmek, fiziksel egzersiz/spor, nefes ve gevşeme 

egzersizleri, uyku, sağlıklı ve dengeli beslenme, zaman yönetimi, hipnoz/hipnotik telkinler ve biyolojik 

geri bildirim teknikleridir. 

 

Stresle başa çıkma yolları başlıca üç ana başlıkta ele alınmaktadır (Baltaş ve Baltaş, 2008)  

1. Bedenle İlgili Yöntemler  

a. Gevşeme Egzersizleri   

b. Fiziksel Egzersiz   

c. Beslenme  

2. Zihinsel Yöntemler 

a. Akılcı Olmayan İnançlar   

b. Zihinsel Düzenleme Tekniği  

3. Davranışçı Yöntemler  

a. A tipi davranış biçiminin değiştirilmesi   

b. Güvenli davranış biçiminin kazanılması   

c. Zaman Yönetimi   

d. Öfke Yönetimi 

 

Fiziksel Egzersiz/Spor 

Fiziksel egzersizin ya da sporun stresi, öfkeyi, gerginliği ve depresyonu azalttığı ve insanlara kendilerini 

daha iyi hissetmelerini sağlamaktadır. Bununla birlikte fiziksel egzersiz/spor, baş edilemeyen veya 
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yönetilemeyen stresin, fizyolojik ve ruhsal sonuçlarını da azaltmaktadır. İnsanlara huzur vermektedir. 

Bu yönleriyle egzersiz, stresle baş etme yollarının en etkili yöntemlerinin başında gelmektedir (Yates, 

1989; akt.: İlgar, 2001). Fiziksel egzersiz ve sporun birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar; kas 

gevşetici, zihinsel gevşeme, çalışma hayatında verimin artması, uyanıklık düzeyinde ve enerji düzeyinde 

artış, rahatlama, duygusal boşalma, daha verimli ve kaliteli uyku, fiziki dayanıklılığın artması yani vücut 

direncinin artması, endişelerde azalma, bel ve sırt ağrılarında azalma, kalp hastalığı riskinin azalması, 

özgüvende yükselme ve daha iyi bir sağlık şeklinde sıralanabilir (Baltaş ve Baltaş, 2008). 

 

Nefes ve Gevşeme Egzersizleri 

Doğal ve uygun nefes alıp verme burundan ve karın hareketleri ile yapılır. Bu nefes diyaframdan alınan 

nefestir (Gümüş, 2006). Diyaframdan alınan nefes, ciğerleri oksijen ile doldururken, karnın dışarı doğru 

itilmesiyle alınan nefestir. Nefes verirken de karın hafifçe içeri doğru çekilmek suretiyle diyafram 

çalıştırılmış olunur. Doğru diyafram nefesi almak için, nefes burundan alınıp ağızdan verilmelidir. 

Diyafram nefesi, yatmakta olan veya çiçek koklayan kişinin doğal nefes alış biçimidir (Kolçak, 1998; 

akt.: Ertürkler, 2009). İnsanlar, doğduğu zaman doğal ve rahatlatıcı olan bu nefes alıp verme biçimini 

zamanla kaybeder ve daha çok göğüs hareketleriyle nefes alıp vermeye alışır. Bu yolla yapılan nefes 

alışverişi, özellikle gergin ve öfkeli zamanlarda daha hızlı ve yüzeysel olmakta ve gerilimin daha da 

artmasına neden olmaktadır. Çünkü alınan nefes, sadece ciğerlerin üst kısmında toplanmaktadır 

(Gümüş, 2006). Diyaframın devreden çıkarılması ile yapılan solunum, beyin ve kaslara giden oksijen 

miktarını azaltırken; karbondioksitin çok miktarda dışarı verilmesine de yol açmaktadır. Böylece, 

organizmaya bir tehditle karşı karşıya olduğunun işareti verilir ve kaslar gerilir. Bu durum kalp 

çarpıntısının artmasına, baş dönmesine, kendinden geçme hissine, kesik ve hızlı solumaya, dudakların 

ve parmakların titremesine hatta aşırı soluk verme ile bilincin kaybedilmesine sebebiyet verebilir. Yani 

vücut yeterince oksijen alamamış oluyor. Doğal ve uygun nefes alıp verme, gerginliğin giderilmesinde 

son derece etkili olabilir. Bilinçli bir biçimde, doğal nefes alıp verme alıştırmaları yapılmak suretiyle bu 

giderek otomatik hale getirilebilir. Bu sayede, kasların gevşemesi sağlanabilir (Gümüş, 2006). Kişinin 

beden işlevlerini istendik bir biçimde terk etmesi esasına dayanan gevşeme egzersizi, beyni bir imge 

veya mesaj üzerinde yoğunlaştırma, serbest çağrışımlar yaptırma ya da zihinsel sessizlik içinde olmak 

biçiminde yapılmaktadır. 15-20 dakika boyunca bu durumda kalan bireyler, gözlerini huzur ve stresten 

kurtulma duygusu içinde açabilir ve kendilerini oldukça enerjik hissedebilirler. Gevşeme egzersizleri; 

solunum, kalp atışı, vücut ısısı ve kan basıncı ölçümlerinde önemli değişimler meydana getirmektedir 

(İlgar, 2001).  Gevşeme egzersizlerinde amaç, gevşeme becerisinin öğretilmesidir. Gevşeme, herhangi 

bir durumda ve hızlıca yapılabilmektedir. Otomobil kullanmak, yüzmeyi öğrenmek, bisiklete binmek 

gibi herhangi bir beceriye benzetilebilir. Gevşeme egzersizlerini öğrenmek için vakit ayırmak ve bol bol 

alıştırma yapmak gerekmektedir. Birey, bu beceride ustalaştığında, gevşeme egzersizini birçok yerde 

uygulayabilir. Halka açık yerlerde, bankta otururken ya da yürüyüş yaparken de dikkat çekmeyecek 

biçimde, gevşeme egzersizi yapılabilir (Öst, 1986; akt.: Yıldırım, 1991).  Gevşeme eğitimi, stres yaşayan 

kişide başlayan stres tepkisine tam zıt bir etki yapmaktadır. Stres yaşandığı an kaslar gerilmekte, kan 

basıncı ve kan şekeri yükselmekte, solunum artmaktadır. Gevşeme egzersizleriyle ise kaslar rahatlar, 

solunum yavaşlar, tansiyon düşer ve kan şekeri azalır. Gevşeme tekniği kullanıldığında, vücutta 

başlayan psikosomatik stres tepkisi kırılır ve stresin zararları engellenebilir (Baltaş ve Baltaş, 2008). 

Bunun için yoga yapılabilir. Doğru nefes alıp verme öğrenilir, vücudun gevşemesi sağlanır ve zihin 

rahatlatılır. 
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Uyku 

Uyku, stresle baş edebilmek için oldukça önemli bir argümandır. Uykusuzluk, kişilerin enerjisini tüketir 

ve performanslarında düşüşe yol açabilir. Yeteri kadar uyumayan bireyler, problemlerini çözmek için 

gereken enerjidesi kalmamaktaıdr. Hatta ciddi uykusuzluk problemi yaşayan kişiler, kontrolü tamamen 

kaybettikleri hissine kapılabilmekte ve stres düzeyleri artmaktadır (İlgar, 2001). Yeterince uyumuş ve 

dinlenmiş birey, yaşadığı stresle daha etkili bir biçimde başa çıkabilir. Kişinin kendisini etkin ve iyi 

hissetmek için ne kadar uykuya gereksinimi varsa, o kadar uyumalıdır (Cerrah ve Semiz, 2000; akt.: 

Seyhan, 2007). Kafein ve türü maddeler, merkezi sinir sistemini uyararak sistemin uyanık kalmasına 

neden olmaktadır. Alkollü içecekler, sindirildikten sonra gece uyanmaya neden olabilir. Nikotin güçlü 

bir uyarıcıdır. Uyuyamama veya kronik uykusuzluk, can sıkıcı ve çok rahatsız edici bir durum 

olabilmektedir. İnsanların çoğu, uyuyamama konusunda endişe duydukları için uykuya dalmakta güçlük 

çekerler. Endişe ve stres düzeyinin azaltılması, uyku kalitesini arttırabilir (DHSVIC, 2002; akt.: Seyhan, 

2007). Stres ve yoğun kaygı, fazla enerji tüketmeye neden olmaktadır. Birey bundan dolayı bir süre 

sonra kendisini güçsüz, zayıf, sebebi belirsiz yoğun bir endişe yaşayan, kaliteli uyuyamayan, gergin, 

öfkeli, çabuk heyecanlanan bir kişi olarak hissedebilir. Kişinin karşılaştığı ya da karşılaşma ihtimali olan 

davranışsal problemler; içe kapanma, uyuma isteği, uykusuzluk, iştahsızlık, konuşma güçlükleri, yemek 

yemede artış, sigara, alkol gibi maddelere aşırı düşkünlük, gevşeyememe şeklinde sıralanabilir (Griffin, 

1990; Soysal, 2009; Sökmen, 2005). Uyku, yaşamın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir ve genel olarak 

sağlıktaki bir aksama, kendini ilk olarak uyku düzeni ve kalitesinde gösterdiği için uyku düzensizliği de 

bireyin genel sağlığında ve günlük yaşamında doğrudan etkilere neden olabilmektedir. Bundan dolayı 

stresi yönetme ve stresle baş etmede kaliteli ve dinlendirici bir uyku oldukça önemlidir.Kaliteli uyku 

bizi daha dinç,daha güçlü,hayat pozitif bakmamızı sağlamakta ve düzenli bir hayatımız olmasını 

sağlamaktadır.Aynı zamanda verimimizi artırmaktadır. 

 

Dengeli ve Sağlıklı Beslenme 

Sağlıklı beslenmenin iyi ve kaliteli yaşama olan katkısı, yadsınamaz bir gerçektir. Kötü beslenme 

alışkanlıkları ise sempatik sinir sistemine bağlı stres tepkilerini doğrudan uyararak veya yorgunluğu ve 

sinirsel duyarlılığı artırarak stres oluşumuna yol açabilmektedir. Her iki durumda da gündelik hayatın 

stresine karşı olan dayanma gücü, önemli ölçüde azalmaktadır (Girdano ve Everly, 1994; akt.: İlgar, 

2001). Protein, su, karbonhidrat, yağ, mineral ve vitamin gibi besinlerin gereğinden fazla alınması 

organizma için zararlıdır (Çetin, 2011).  Bedeni dengede tutacak biçimde beslenmek, stresle baş etme 

yöntemlerindendir. Araştırma sonuçlarına göre; stres ile beslenme arasında anlamlı düzeyde ilişki 

olduğu görülmektedir (İlgar, 2001; Schafer, 1987; Tan, 2006; Yamak, 2015). Özellikle doymuş yağlar 

ve kafein gibi bazı gıda maddelerini ihtiva eden yiyeceklerin strese neden olduğu; hatta strese karşı 

kişiyi daha duyarlı hale getirdiği bulunmuştur. Bundan dolayı, stresi yönetmek ve stresle daha etkin baş 

edebilmek için, beslenme alışkanlıklarımızı ve beslenme düzenini gözden geçirmek oldukça önemlidir 

(Schafer, 1987; Tan, 2006). Dengeli beslenme, özellikle stresin bedensel belirti ve sonuçlarını azaltmaya 

imkân sağlamaktadır. Eğer yeme ve su içme gereksinimleri yeterince karşılanmazsa stres düzeyi 

yükselebilir ve vücudun tüm toparlanma faaliyetlerinde aksamalar meydana gelir (Loehr, 1999; akt.: 

Yamak, 2015). 
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Zaman 

Zaman, yaşamdır. Geçen zamanı telafi etmenin ve yerine koymanın olanağı yoktur. Zamanı boşa 

geçirmek, yaşamı boşa geçirmek anlamına gelmektedir. Buna karşın kişinin geçen zamana hâkim 

olması, yaşamına hâkim olması demektir. Zamanı iyi kullanan birey, yaşamının kalitesini yükseltebilir 

ve geçen zamandan kendisi ve hedefleri için en iyi şekilde faydalanabilir. Zamanı iyi kullanmak için; 

amaç ve öncelikleri belirleyerek kişinin zamanını gerçekten yapmak istediği şeylere ayırması ve 

yaşamından daha fazla doyum alması gerekmektedir. Zamanını iyi yönetmeyen ve düzenlemeyen birey 

kaçınılmaz olarak stres yaşamaktadır (Baltaş ve Baltaş, 2008). 

 

Haynes’e (1999) göre zamanı etkili yönetememenin en belirgin nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır:  

• Plansızlık,  

• Öncelikleri belirleyememe ve sıralayamama,  

• Erteleme,  

• Acelecilik,  

• Verimsiz okuma,  

• Rutin ve gereksiz işler,  

• “Hayır” diyememe,  

• Verimsiz ve gündemsiz toplantılar,  

• Kararsızlık,  

• Dağınık masa.  

 

Zaman yönetimi ile ilgili süreçler, genel olarak aşağıdaki üç davranışı içermektedir:  

• Zamanı Değerlendirme Davranışları: Burada ve şimdi veya geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte 

farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştirilen davranışlar ve bir kişinin yetenekleri dahilinde olan görev 

ve sorumluluklarını kabul etmesini içermektedir (Kaufman, Lane ve Lindquist, 1991; Tecer, 2019).  

• Planlama Davranışları: Amaçların belirlenmesini, yapılacak işlerin planlanmasını, önceliklerin 

saptanmasını, listelerin yapılmasını ve işlerin kategorize edilmesini kapsamaktadır (Britton ve Tesser, 

1991; Macan, 1996).  

• İzleme Davranışları: Faaliyetleri gerçekleştirirken zamanın kullanımını gözlemlemeyi amaçlayan, 

görevlerin sekteye uğramalarını engelleyen ya da bir sınırlama getiren davranışları kapsamaktadır 

(Tecer, 2019; Zijlstra, Roe, Leonora ve Krediet, 1999). 

 

Hipnoz/Hipnotik Telkinler 

“Hipnoz” terimi, ilk olarak tıp doktoru James Braid tarafından 1841’de kullanılmıştır. Braid, 

gözlemlenen olguların, uykuya benzer bir ruhsal durum nedeniyle ortaya çıktığını ileri sürmüştür. 

Psikolojide yirminci yüzyıl başlarında davranışçı yaklaşımların gelişmesiyle, hipnoza olan ilgi azalmış 
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olsa da kaygının davranışçı terapisinde gevşemeyi sağlamak amacıyla hipnoz kullanılmaya devam 

edilmiştir (Burrows ve Stanley, 2005; akt.: Konyalıoğlu, 2013). 

Hipnoz stresi azaltmak ve sınav kaygısını azaltmak için kullanılmaktadır. Faydası görülmektedir.Sınav 

kaygısını azaltmakta ve akademik verimi artırdığı görülmüştür.Fakat hipnoz herkese 

uygulanamamaktadır. 

 

Biyolojik Geri Bildirim (Biofeedback) 

“Biyolojik geribildirim” kavramı, 1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Biyolojik geribildirim; “kişinin 

fizyolojik faaliyetlerini, bu faaliyetlerle ilgili bilgi alınmasını sağlayarak, istemli olarak kontrol etmesini 

arttırmaya çalışan teknikler” olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle biyolojik geribildirim, 

biyolojik süreçler hakkında bilgi edinme şeklinde tanımlanabilir (Olton ve Noonberg, 1980; akt.: Aktop, 

2008). Biyolojik geribildirimle biyolojik fonksiyonlar hakkında elde edilen bilgilerin temel hedefi, 

kişinin bu fonksiyonları kendisinin düzenleyebilmesini sağlamaktır (Petruzzello, Landers ve Salazar, 

1991). 

Son yıllarda biyolojik geribildirim, özellikle tıp, sağlık ve psikoloji alanlarında yaygın olarak 

kullanılmaya başlanan bir yöntemdir. Biyolojik geribildirimin kullanıldığı hastalık türü gün geçtikçe 

artmaktadır. Son zamanlarda yaygın olarak kaygı, stres, ülser, migren ağrıları, felç ve astım 

tedavilerinde kullanılmaktadır (Olton ve Noonberg, 1980; akt.: Aktop, 2008).   

Biyolojik geribildirim, kişilerin kalp atış hızı, kas gerilim seviyesi veya kan basıncı gibi fonksiyonlarına 

ilişkin farkındalığını arttırmayı hedefler. Birey bunun için bir izleme ekipmanına bağlanır ve kişiye 

pozitif tepki vermeyi (örneğin, kan basıncının veya bir yüz kasındaki kasılmanın azalması) ne zaman 

başardığına ilişkin ipuçları (örneğin, sinyal sesi) verilir. Zamanla, kişinin içsel tepkilerine yönelik 

farkındalığı artar ve gerektiğinde bu tepkilerini değiştirebilmeye başlar. Uzun süreli baş ağrısı veya stres 

yaşayan bireylerde biyolojik geribildirimin etkili olduğu görülmüştür (Butcher, Mineka ve Hooley, 

2013; Köknel, 1998). 

 

SONUÇ 

Modern toplumun hastalığı olarak ifade edilen stres, aslında günlük yaşamın bir parçasıdır. Günümüzde 

çoğu insan, farkına varmasa bile yoğun bir stres yüküne sahiptir. Stres yaşamın olağan ve vazgeçilmez 

bir parçasıdır. Günümüzde insan sağlığı, iş yaşamından kaynaklanan stresin tehdidi altındadır. Günlük 

yaşamda maruz kalınan stres durumu kişinin hem fiziksel, duygusal, davranışsal ve ruhsal alanlarda 

sorun yaşamasına hem de kronik bir hastalıkla karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. Stres iyi 

yönetildiğinde ve etkili baş etme yöntemleri kullanıldığında, iç ve dış etkenlerden kaynaklardan stres ve 

çatışma durumu azaltılmış olacaktır. Bireylerin yaşadığı stres faktörlerini tanımlamak ve bu faktörleri 

etkisizleştirmek, bireyin başa çıkma yöntemlerini öğrenmesini ve kendine uygun olanı demesini 

sağlamak önemlidir. Ayrıca toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine yönelik, bireylerin daha 

huzurlu, mutlu, stressiz bir yaşam sürmeleri için stresin fiziksel, sosyal ve psikolojik anlamda 

yönetilmesine yönelik eğitimler yapılması, politikalar belirlenmesi ve uygulanmasının yarar sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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Phraseological expressions and proverbs 

in folk dictionary  
 

 

Kimete CANAJ1 

Sejdi SEJDIU2 

 

 

 

Abstract  

Phraseological expressions and proverbs absorb values of the ages in which it lives. The problem of 

understanding the meaning of a phraseological unit is linked with a possibility of increasing our 

knowledge about the world diachronically. The authors underline the importance of phraseological 

studies as it demonstrates the interrelation between the language and the society. The role of 

phraseological expressions and proverbs as specific structures in forming vocabulary and linguacultural 

competence of students is very significant because they encapsulate a national, country's cultural 

outlook. Usage-based theories of language learning suggest that phraseology must be studied as a part 

of vocabulary. Teaching phraseology is a part of cultural approach in foreign teaching methodology and 

arranging vocabulary studying though structure of component meaning is linguistic approach. This 

article begins by establishing a theoretical framework to help find the answer to the question: “what do 

the words in a phraseological unit mean?”. From there, major phraseological concepts on the problem 

are reviewed. Complex methodology is applied: method of phraseological identification, semantic 

analysis. Finally, the article concludes with a discussion of four types of word-components in 

phraseological units: real words; potential words; “former” words; “ghost-words and possible paths for 

future research.  

The illustration with some selected examples fills the gap of explanations and provides the vivid use of 

words and phraseological units in the vernacular language. The first and most important task of working 

on this dictionary has been to build a corpus of vernacular words and expressions with explanations and 

the region where they are used, and which have not been part of the Dictionary of the Albanian 

Language. This lexicon which enriches the vocabulary and the Albanian language system can also be 

used to compile an all-folk Albanian dictionary that would summarize all the words, expressions and 

folk phrases from all regions where the Albanian language is spoken. Such a dictionary would be needed 

by writers, publicists, translators who learn the Albanian language, comparative linguists, even 

folklorists or psychologists who want to discover the folk mentality and ethno culture which is 

historically conceived in phraseological structures. 
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(1) (a) Take the bitter with the sweet. (Kojë), p. 8  

(b) A fool uttereth all his mind. (Mar-Krojë) p. 81 

(c) Greed is a bottomless pit. (Ftj-Krajë), p. 87 

(d) The tongue is sharper than any sword (Ftj-Krajë). P. 92 

(e) It takes two to make a quarrel, but only one to end it. (Ftj- Krajë) p.97 
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Demografik Faktörlerin İş Tatminine 

Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir 

Uygulama 

 

 

 

The Effects of Demographic Factors on Job Satisfaction: An Application in the Health 

Sector 

 

Diler YAMAN KAHYAOĞLU1  

 

 
 

Özet  

Bu araştırmanın amacı, iş tatmin seviyelerinin demografik faktörler olan cinsiyet, yaş, eğitim, iş 

tecrübesi ve medeni duruma göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir.  

Araştırmanın evrenini, 2020 yılında Mersin ili Tarsus ilçesinde bulunan eczane ve eczane çalışanları 

oluşturmaktadır. Araştırma evrenini temsil edebilecek büyüklükte örneklem sayısına ulaşıncaya kadar 

kolayda örneklem yöntemiyle veri toplanmıştır (n=105).  

Çalışmada veri toplamak amacıyla Minnesota iş tatmini ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 

23 paket programı kullanılarak, tanımlayıcı istatistikler (frekans, aritmetik ortalama, standart sapma), 

bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizleri (ANOVA) ile incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda, katılımcıların iş tatmin seviyeleri cinsiyet, yaş, eğitim, iş tecrübesi ve medeni duruma göre 

anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Demografik Faktörler, Sağlık Sektörü 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to determine whether the work engagement differs in terms of 

demographic factors such as marital status, gender, education level, age, monthly income and 

working time. The population of the research is of bank employees in Tarsus district of Mersin 
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province in 2019. Data were collected by the easy sampling method until the sample size was 

large enough to represent the research population. ). The Work Engagement Scale, which is 

developed by Schaufeli et al (2002), and adapted into Turkish by Köse (2015) was used in the 

study. Data were examined through SPSS 23 package program by using descriptive statistics 

(frequency, arithmetic mean, standard deviation), t test in independent groups, one-way analysis 

of variance (Anova) analyze. As a result of the study,  it is revealed that participants work 

engagement differs by marital status, gender, age, monthly income and working time. On the 

other hand, it has been found that work engagement does not differ by educational status. 

Keywords:Work Engagement,Demographic Factors, Banking Sector 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Küresel rekabet ortamında işletmeler rakiplerine karşı üstün konuma geçerek başarıya ulaşabilmek ve 

uzun vadede rekabet üstünlüğü yaratabilmek için çalışan memnuniyetini arttırıcı faaliyetler içerisine 

girmişlerdir. 

Çalışanların işletme içerisinde verimli olarak çalışmaları yüksek iş tatminine sahip olmalarına bağlıdır. 

Bu nedenle işletmelerin çalışanların iş tatminini etkileyen faktörleri belirlemesi önemli bir olgu olduğu 

vurgulanmaktadır (Bozkurt,2008: 2). 

Bu bağlamda iş tatminini etkileyen iki ana faktörden söz edilmektedir. Çalışan kişinin duyguları, 

düşünceleri, istekleri ve ihtiyaçları ile ilgilidir. Dolayısıyla, çalışanların kişisel özellikleri, yaş ve 

cinsiyetleri, inançları ve büyüdükleri ortamın kişiye kazandırdığı değerleri ile yaşam tarzları gibi 

durumlar iş tatminlerini etkilemektedir. Bununla beraber iş tatmini etkileyen diğer faktör ise, iş yerinin 

bulunduğu fiziksel ve psikolojik koşullar ile bu koşulların çalışanın beklentileriyle aynı paralel 

doğrultuda   olması olarak açıklanmaktadır (Saraçel, Taşseven, Kaynak, 2016, s.55). 

Dolayısıyla iş tatminini etkileyen faktörler bireysel ve iş ya da iş ortamına bağlı faktörler olarak 

sınıflandırılabilir.  

Bireylerin doğdukları zaman, mekân ve içinde yaşadıkları toplulukların sosyal yapısına bağlı olarak 

sahip oldukları görece sabit olan yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, iş tecrübesi, v.b. 

özellikleri olarak tanımlanabilecek olan demografik özellikler de bireysel faktörler arasında sayılabilir. 

İş  ortamına bağlı faktör ise ;işletmenin yapısı, yapılan işin özellikleri, ücret ve yan ödemeler ve terfi 

fırsatları olarak sıralanabilir (Kaplan, 2011: 80) 

Tüm bu anlatımlarla birlikte; iş tatminini çalışanların yaptıkları işe karşı hissettikleri ve  iş tatmininin, 

işin kazandırdıklarıyla çalışan beklentilerinin birbiriyle uyumu sonucunda ortaya çıktığı vurgusu 

yapılmaktadır (Karataş ve Güleş,2010;78) 

Sağlık sektörü çalışanlarının işe tatmin olma seviyelerinin demografik faktörler bağlamında inceleyen 

bu araştırmanın alan yazına, uygulayıcılara ve çalışan davranışlarının etkili ve verimli bir şekilde 

yönetilmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. İş Tatmini  

İş tatmini, bireyin belirli bir işe karşı olan olumlu duygusal tepkileri ve iş çevresinden, örneğin işin 

kendisinden, yöneticilerden, çalışma grubundan sağladığı bir duygu olarak ifade edilmektedir (Demir, 

Usta, Okan, 2008;137) 

Bu bağlamda iş tatmini, çalışanların fizyolojik ve ruhsal sağlıklarının ve bununla beraber  duygularının 

da  ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır(Karahan, 2009;421) 

Bireylerin tatmin derecesi arttıkça, hem kendisine hem de işletmeye sağladığı fayda  olumlu yönde 

olacaktır. Dolayısıyla iş tatmini, çalışma şartlarının bir çıktısı niteliğindedir. İş tatmini, bireyin iş ve 

çalışma koşullarına ilişkin algılarınınım şekillendiği duygusal ve biliçsel tepkilerden oluşmaktadır 

(Bayar,Öztürk,2017; 526) Duygusal iş tatmini çalışanın işine olan genel hisleri ile alakalı olduğu ve  

Diğer taraftan bilişsel iş tatmini kavramı ise işin belli boyutlarıyla alakalı değerlendirmeler  olduğu 

vurgusu yapılmaktadır Bununla beraber  iş tatmini aslında bireyin kısa vadede oluşturmuş olduğu bir 

anlık düşünce şeklinden ziyade belli bir deneyimin sonucunda oluşan değerlendirmeleri barındıran bir 

süreçtir olarak tanımlanır(Özüpek ,2019; s.52) 

Tüm bu anlatımlar ile birlikte;  İş tatmini  çalışan kişide  çalıştığı iş yeri koşulları arasındaki uyumun 

bir sonucu olarak ortaya çıkan memnuniyet duygusu ve  çalışanın gerçekleştirmek istedikleri hedefleri 

ile işletme hedeflerinin uyumu, kişinin işine karşı almış olduğu pozitif bir tutum olarak ortaya 

çıkmaktadır (Sayın,İşcan,2010;S.196) 

Çalışanların duygularını, davranışlarını ve tercihlerini ifade eden iş tatmini kavramı çalışanın işinden 

istediği ile elde ettiği zaman göstermiş olduğu duygusal reaksiyona verilen  kapılma derecesidir 

(Naktiyok, Kaygın, 2012; 26) 

 Bu sebeple iş tatmini düzeyinin “işin, kişinin en kuvvetli hissettiği ihtiyaçlarını karşılama derecesi ile 

orantılı” olarak geliştiği düşüncesi kabul edilmektedir. Örgütsel davranış bilimcileri  çalışanın işe karşı 

olan tutum ve davranışlarını pozitif yönde artırtmak için iş tatminine daha fazla önem vermeye 

başlamışlardır(Tor,Esengün,2011; 55). 

Vroom’a göre iş tatmini, çalışanların işlerindeki üstlendikleri rolüne karşı göstermiş oldukları  tepkiler 

olarak ifade etmektedir. 

Dolayısıyla çalışanın işine karşı pozitif tepkilerini iş tatmini, olumsuz tepkilerini ise iş tatminsizliği 

olarak tanımlamaktadır. (Vroom,1967:99). 

Diğer bir tanım ise Hakcman ve Oldham tarafından yapılmıştır. Yazarlara göre; iş tatminini bireyin 

işinden elde ettiği memnuniyet şeklinde ifade etmektedirler ( Hakcman ,Oldham,1974, s.152). Vroom 

ile paralel bir tanıma da Davis yapmıştır. Davise göre; iş tatmini iki yönlüdür ve çalışanın işinden elde 

ettiği tatmin ya da tatminsizlik şeklinde tanımlamıştır  (Davis,1982,s.74). 
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2.2. İlgili Literatür 

Karaman (2018) Süleyman Demirel Üniversitesi meslek yüksekokullarında çalışmakta olan 145 

akademik, 72 idari personel ile demografik özelliklerin iş tatmini üzerindeki etkisini ölçmek için   anket 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada toplam 110 kişi ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Analizler sonucunda çalışanların genel anlamıyla işlerinden ve iş ortamlarından memnun oldukları 

görülmüştür. Yaş, işyeri deneyimi, personelin statüsü (akademik veya idari) şeklindeki demografik 

değişkenlerinin iş tatmin düzeyini önemli ölçüde etkilediği tespit edilmiştir.  

Beslem (2018) İskenderun demirçelik fabrikasında 120 çalışan ile demografik özelliklerin iş tatmini 

üzerindeki etkisini ölçmek için anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Minnesota İş Tatmin Ölçeği 

kullanılarak çalışanların demografik özelliklerinin içsel tatmin, dışsal tatmin ve genel iş tatmin 

düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılıklarının belirlenmesinde demir-çelik fabrikası 

çalışanlarının, içsel iş tatmini düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit 

edilirken, dışsal ve genel iş tatmininde cinsiyete göre anlamlı farklılaşma gözlenmemiştir. Çalışanların 

içsel-dışsal ve genel iş tatmin düzeylerinin yaş, medeni durum, eğitim durumu, pozisyon ve kıdem 

değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Karcıoğlu Ve Akbaş ( 2010) Erzurum ili içerisindeki hastanelerden, iki üniversite, bir kamu ve bir özel 

hastane olmak üzere dört hastanede görev yapan 395 sağlık çalışanına ulaşılarak psikolojik şiddet ve iş 

tatmini üzerine bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışma psikolojik şiddet ve iş tatmini arasında olumsuz 

yönde bir ilişkinin varlığı ortaya konmuştur. 

Mercanlıoğlu (2012) Demografik değişkenler bazında iş tatmini boyutlarında oluşan farklılıklar isimli 

çalışmasını Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesinde görevli, 520 personelin, Minnesota İş Tatmini 

ölçeğini kullanarak yapmıştır, çalışanların iş tatmininin, cinsiyet, medeni durum, yaş mesleki deneyim 

değişkenlerinde anlamlı farklılıklar göstermiştir. 

Yücel ve Demirel (2013) mevcut iş alternatiflerinin iş tatmini ve işten ayrılma ilişkisi üzerine etkisi 

isimli ve 180 çalışan ile yaptıkları çalışmasında iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında negatif bir 

ilişki olduğunu., iş tatmininin işten ayrılma üzerindeki etkisinin önemini kaybettiğinin tespit edilmiştir.  

 

3.YÖNTEM . 

3.1. Amaç ve Hipotezler 

Bu çalışmanın amacı, sağlık sektörü çalışanlarının iş tatmini seviyelerinin cinsiyet, yaş, eğitim, çalışma 

süresi ve medeni durum gibi demografik faktörler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir.  

Bu amaçla oluşturulan hipotezler şunlardır: 

H1: İş görenlerin işe tatmin olma  seviyeleri cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır. 

H2: İşgörenlerin işe tatmin olma  seviyeleri yaşlarına  göre farklılaşmaktadır. 

H3: İşgörenlerin işe tatmin olma  seviyeleri eğitim durumlarına göre farklılaşmaktadır. 

H4: İşgörenlerin işe tatmin olma seviyeleri iş tecrübesine göre farklılaşmaktadır. 

H5: İşgörenlerin işe tatmin olma seviyeleri medeni durumuna göre farklılaşmaktadır.. 
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3.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Mersin ili Tarsus ilçesinde 2020 yılında sağlık sektöründe istihdam edilen 

işgörenler oluşturmaktadır. Araştırma evrenini temsil edebilecek büyüklükte örneklem sayısına 

ulaşıncaya kadar kolayda örneklem yöntemiyle veri toplanmıştır. Tarsus ilçesindeki eczanelere  140 adet 

anket dağıtılmıştır. Veriler toplandıktan sonra yapılan değerlendirme 119 anket araştırmaya dâhil 

edilmiştir. Araştırmada anket cevaplandırma oranı %85 olarak gerçekleşmiştir. 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamak amacıyla katılımcılara 2 bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır. 

Birinci bölümde işgörenlerin demografik özelliklerini içeren sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise 

Minnesota İş Tatmini Ölçeği kullanmıştır. Bu ölçek 1967-1969 yılında Weiss, Dawis, England ve 

Lofquist tarafından geliştirilmiştir. Baycan tarafından (1985) Türkçe ’ye çevrilip, Şahin (2007) 

tarafından kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. İş tatmini ölçeği, 20 

maddeden oluşmaktadır. İşe tatmin olma ölçeği, içsel tatminlik ve dışsal tatminlik  olmak üzere 2 

boyuttan ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirliğini test etmek üzere hesaplanan 

Cronbach’s alfa değerlerinin içsel boyutu için 0,91, dışsal boyutu için 0,97 olduğu saptanmıştır. 

Ölçeğin 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 20. maddeleri “içsel tatmin” boyutunu, 5., 6., 12., 

13., 14., 17., 18., 19., maddeleri ise “dışsal boyutunu” oluşturmaktadır. Ölçeğin genel güvenirliğini 

belirlemeye yönelik hesaplanan Cronbach’s Alfa değeri ve genel güvenilirliği ise 0,96 olduğu tespit 

edilmiştir. Ölçek, (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) 

Kesinlikle Katılıyorum şeklinde beş kategoride derecelendirilmiştir. 

Elde edilen bu değerler ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırma verileri SPSS 23 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri girişleri yapıldıktan 

sonra, veri setinin normal dağılıma uygun olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla çarpıklık ve 

basıklık değerleri incelenmiştir. İşe tatmin olma ölçeğinin çarpıklık değeri 1,738 basıklık değeri ise -

1,770 olarak hesaplanmıştır. Kline (2016) çarpıklık değerinin ±3; basıklık değerinin ± 10 aralığında 

olması durumunda verilerin normal dağılıma uygun olduğunu; Byrne (2010) basıklık değerinin 5’ten 

küçük olması durumunda verilerin normal dağıldığını belirtmişlerdir. Ölçeğin çarpıklık ve basıklık 

değerleri alan yazında belirtilen aralıklarda bulunduğu için veri setinin normal dağıldığı kabul edilmiştir. 

Bu nedenle çalışma kapsamında parametrik testler uygulanmıştır.  Veri analizinde öncelikle 

değişkenlerin yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmıştır. İşe tatmin 

olma ölçek ortalamalarının cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacıyla bağımsız gruplarda t testi; yaş ve iş tecrübesi olarak belirlenen 

demografik değişkenlerindeki farklılıkların tespiti için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmıştır.  Araştırma kapsamındaki tüm analizler için anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul 

edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

4.1.Ölçeklere İlişkin Açıklayıcı İstatistikler 

 Katılımcıların işe tatmin  olma düzeylerinin tespit edilmesine yönelik yapılan açıklayıcı 

istatistikler Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. İşe tatmin Olma Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı İstatistikler 

 N Min. Max. Ort. SS. 

İŞE Tatmin 

OLMA 

119 2,85 4,60 4,1315 ,51900 

İçsel tatmin  119 3,00 4,75 4,2402 ,49600 

Dışsal tatmin  119 2,63 4,50 3,9685 ,56072 

 

Tablo 1’de iş görenlerin içsel tatmin olma seviyelerinin en yüksek ortalamada olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 2. İşe Tatmin Olma Ölçeğinin İçsel Tatmin Boyutuna İlişkin Açıklayıcı İstatistikler

 

İfadeler Ort. ss. 

K
es

in
k

ik
le

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

ra
rs

ız
ım

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

K
es

in
k

ik
le

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

Çalışma saatlerinde sürekli işimle uğraşmak 

beni mutlu eder 
3,8571 1,20933 

12,6 1,7 - 58,8 26,9 

İşte bağımsız çalışabilme imkanına sahibim. 3,9244 ,92204 ,8 12,6 3,4 59,7 23,5 

Duruma göre farklı davranış tarzları 

gösterebilirim. 
4,1597 ,52048 

- 1,7 1,7 75,6 21,0 

İşim bana çevremde saygınlık sağlar. 4,1261 ,51346 - 1,7 2,5 77,3 18,5 

İş etiğine uygun olmayan bir görevi yapmam 4,1849 ,38984 - - - 81,5 18,5 

İşimde başkaları için bir şeyler yapabilme 

fırsatına sahibim 
4,6891 ,71007 

- - 14,3 
2,5 

83,2 

İşimde başkaları için bir şeyler yapabilme 

fırsatına sahibim 
4,1765 ,38283 

- - - 
82,4 

17,6 

İnsanları yönlendirme fırsatına sahibim. 4,8319 ,37551 - - - 16,8 83,2 

Bireysel becerilerimi kullanarak bir şeyler 

yapabilme imkanına sahibim 
4,2101 ,40909 

- - - 79,0 
21,0 

İşimde kendi kararlarımı uygulama 

özgürlüğüm vardır. 
4,4202 1,05361 

- 14,3 - 
15,1 

70,6 

İşimde kendi yöntemlerimi kullanma fırsatım 

vardır 
4,4202 1,05361 

- 14,3 - 15,1 70,6 

Yaptığım işin sonrasında kendimi başarılı 

hissederim. 
3,8824 ,32355 

- - 11,8 88,2 - 
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Tablo 2’de görüleceği üzere katılımcıların içsel tatmin boyutuna verdikleri cevaplar 

görülmektedir. En düşük ortalama değere sahip ifadenin “Çalışma saatlerinde sürekli işimle 

uğraşmak beni mutlu eder”( 3,8571 ) ve en yüksek ortalama değere sahip ifadenin ise “İnsanları 

yönlendirme fırsatına sahibim.” (4,8319 ) olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3. İşe Tatmin Olma Ölçeğinin Dışsal Tatmin Boyutuna İlişkin Açıklayıcı İstatistikler 

İfadeler Ort. ss. 

K
es

in
k

ik
le

 

K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

 

K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

K
es

in
k

ik
le

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

Yöneticimin yönetim şeklinden memnunum. 4,0504 ,58002 - - 14,3 66,4 19,3 

Yöneticim doğru kararlar verir 4,0672 ,59277 - - 14,3 64,7 21,0 

İşletme politikalarına uygulanış şeklinden 

memnunum 
4,5714 1,05422 

- 14,3 - 85,7 - 

Yaptığım işin karşılığında aldığım ücret tatmin 

edicidir 
3,7479 ,73897 

- 14,3 - 82,4 3,4 

İşimde ilerleme şansım vardır. 

 
3,7395 ,73024 

- 14,3 - 83,2 2,5 

Çalışma koşullarım iyidir. 

 
3,8571 ,35141 

- - 14,3 85,7  

İş arkadaşlarımla ilişkilerim iyidir 

4,0000 ,00000 

   100,0  

Yaptığım iş karşılığında takdir edilirim. 3,7143 ,70281  14,3  85,7  

Tablo 3’de görüleceği üzere katılımcıların dışsal tatmin boyutu ile ilgili ifadelere verdikleri 

cevaplar görülmektedir. 

Tablo 3’te görüleceği üzere katılımcıların işe devam boyutu ile ilgili ifadelere verdikleri 

cevaplardan en düşük ortalama değere “İş Yaptığım iş karşılığında takdir edilirim. ” (3,7143) 

ve en yüksek ortalama değere sahip ifadenin ise “İşletme politikalarına uygulanış şeklinden 

memnunum” (4,5714) olduğu görülmektedir. 

 

 

4.2.Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, iş tecrübesi medeni durum, göre dağılımları Tablo 

gösterilmektedir. 
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Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

 

Tablo görüleceği üzere iş görenlerin  %47,9’u kadın, %52,1’i ise erkek çalışan, %68,9’u evli, %31,1’1 

ise bekardır. İş görenlerin  %17,6 sı 25 yaş ve altı  , %26,9’u 26-35 yaş aralığında, %55,5’i 36-50 yaş 

aralığındadır. İş görenlerin % 16,8 ’i  lise  % 83,2’si  lisans mezunudur.  

Diğer yandan katılımcıların % 16,8’i 0-5 yıl arası, %23,5’i 6-10 yıl arası ve %59,7 sinin ise 11-15 yıl 

arası çalıştığı görülmektedir.  

 

4.3. Katılımcıların Demografik Faktörlere Göre Farklılıklarının Analizine İlişkin Bulgular 

4.3.1. T - Testi Bulguları 

Katılımcıların cinsiyete göre işe tatmin olma düzeylerindeki farklılıkların tespiti için yapılan t-testi 

sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişken 
Kategori 

Frekans 

(f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 57 47,9 

Erkek 62 52,1 

Toplam 119 100 

Yaş 

25 yaş ve altı 21 17,6 

26-35 yaş arası 32 26,9 

36-50 yaş arası 66 55,5 

Toplam 119 

       Eğitim Durumu 

Lise 20 16,8 

Lisans 99 83,2 

Toplam 119 100 

İş tecrübesi 

0-5 yıl arası 20 16,8 

6-10 yıl arası 28 23,5 

11-15 yıl arası 71 59,7 

Toplam 119 100 

Medeni durum 

Evli 82 68,9 

Bekar 37 31,1 

Toplam 119 100 



 

  
374 

 

Tablo 5. İşe tatmin Olma Düzeyinin Cinsiyete Göre Farklılıklarının Tespiti İçin t testi 

 

İşe Angaje Olma Düzeyinin Cinsiyete Göre Farklılıklarının Tespiti İçin t testi 

 
Cinsiyet N Ort. SS. t P 

 

İşe Tatmin Olma 
Kadın 57 4,1175 ,61553 -,280 ,780 

Erkek 62 4,1444 ,41579   

-İçsel Tatmin  
Kadın 57 4,2398 ,59179 -,009 ,993 

Erkek 62 4,2406 ,39293   

-Dışsal Tatmin  
Kadın 57 3,9342 ,65768 -,638 ,525 

Erkek 62 4,0000 ,45718   

(p<0,05). 

 

 

Tablo 5’de görüleceği üzere katılımcıların işe tatmin olma düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı 

tespit edilmiştir (p<0,05). Buna göre kadın çalışanların işe tatmin olma, boyutu ile erkek çalışanların işe 

tatmin olma boyutu 0,05 den büyük olduğu için farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 6. İşe tatmin Olma Düzeyinin Medeni Duruma Göre Farklılıklarının Tespiti İçin t testi 

 

 
Cinsiyet N Ort. SS. t P 

 

İŞE Tatmin Olma 
Evli 82 4,1305 ,50649 -,032 ,975 

Bekar 37 4,1338 ,55290   

-İçsel Tatmin 
Evli 82 4,2317 ,48503 -,277 ,782 

Bekar 37 4,2590 ,52587   

-Dışsal Tatmin 
Evli 82 3,9787 ,54638 ,293 ,770 

Bekar 37 3,9459 ,59842   

 

 

Tablo 6’da görüleceği üzere katılımcıların işe tatmin olma düzeyleri medeni durumlarına göre 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).  
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Tablo 7. İşe tatmin Olma Düzeyinin Eğitim Durumuna Göre Farklılıklarının Tespiti İçin t testi

 Eğitim Durumu N Ort. SS. t p 

İşe Angaje Olma 

Lise 20 3,3075 ,62287   

Lisans 99 4,2980 ,28731 -11,114 ,000 

İçsel tatmin  

Lise  20 3,4625 ,56937  ,000 

Lisans 99 4,3973 ,29156 -10,835  

Dışsal tatmin  

Lise  20 3,0750 ,70524 -11,197  

Lisans 99 4,1490 ,29379  ,000 

p<0,05 

 

Tablo 7’de görüleceği üzere katılımcıların işe tatmin olma düzeylerinin eğitim durumuna göre anlamlı 

bir şekilde farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Tablo 7’de görüldüğü gibi lise mezunu olan katılımcıların 

içsel ve dışsal tatmin boyutları lisans mezunu katılımcılara göre daha düşük düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

 

4.3.2. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Bulguları 

Katılımcıların yaş gruplarına göre işe tatmin olma düzeylerindeki farklılıkların tespiti için yapılan tek 

yönlü varyans (ANOVA) sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır. 

 

Tablo 8. İşe Tatmin Olma Düzeyinin Yaş Gruplarına Göre Farklılıklarının Tespiti İçin Tek Yönlü 

Varyans Analizi 

 Yaş N Ortalama 
Standart 

Sapma 
F P 

İşe Tatmin Olma 

 25 ve altı 

26-35 yaş arası 

36-50 yaş arası 

Toplam 

 

21             

32 

66 

119 

 

4,0143 

4,0641 

4,2015 

4,1315 

 

0,64733 

0,57855 

0,43447 

0,51900 

1,416 

,247 

 

 

 

İçsel tatmin  

 

25 ve altı 

26-35 yaş arası 

36-50 yaş arası 

 

21 

32 

66 

 

4,1389 

4,1797 

4,3018 

4,2402 

0,61764 

0,55282 

0,41776 

0,49600 

, 

 

1,188 

,308 

 

 

 

Dışsal tatmin   

25 ve altı 

26-35 yaş arası 

36-50 yaş arası 

 

21 

32 

66 

 

3,8274 

3,8905 

4,0511 

3,9655 

0,69650 

0,62520 

0,45770 

0,55072, 

 

1,711 ,185 

p<0,05 
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Tablo 8’de görüleceği üzere katılımcıların işe tatmin olma düzeylerinin yaş gruplarına göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p<0,05). 

 

Tablo 9. İşe tatmin Olma Düzeyinin Çalışma Süresine Göre Farklılıklarının Tespiti İçin Tek 

Yönlü Varyans Analizi 

 

Tablo 9’ da  görüleceği üzere katılımcıların işe tatmin olma düzeylerinde çalışma sürelerine göre 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).  

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmada, çalışanların genel iş tatmini düzeyleri 3,96 gibi olumlu değerlendirilebilecek bir değer 

olarak saptanmıştır. Bununla birlikte, çalışmada, ‘’Çalışma saatlerinde sürekli işimle uğraşmak beni 

mutlu eder” ( 3,8571 ) ifadesi, içsel boyut ifadelerinin en düşük ortalaması olarak tespit edilmiştir.  “İş 

Yaptığım iş karşılığında takdir edilirim ” (3,7143) ifadesi ise dışsal boyutun en düşük ifadesi olarak  

ortaya çıkmıştır. Buradan çalışanların interaktif bir çalışma ortamında çalışmak istedikleri, ortaya 

çıkmaktadır. Bununla birlikte, en yüksek ortalama ise içsel boyuta ait olan  ‘’İnsanları yönlendirme 

fırsatına sahibim’’ ifadesine aittir. Sağlık Çalışanları olan katılımcılar  işlerinin özelliği olan insan 

sağlığını doğru yöntemler ile yönlendirme memnun olmakla birlikte, dışsal boyutun ifadesi olan 

‘’Yaptığım işin karşılığında aldığım ücret tatmin edicidir’’ ifadesinden de anlaşılacağı üzere ücret yeterli 

bulmamaktadırlar. 

Bununla beraber Analiz kapsamında kurullan hipotezlerin sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. 

H1: İş görenlerin işe tatmin olma seviyeleri cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır hipotezi 

reddedilmiştir. Farklılaşma tespit edilmemiştir. Elde edilen sonuçlar Toker (2007) çalışmasında 

benzerlik göstermektedir. 

Buna karşın Toker’in çalışmasına göre, yaşlı çalışanların, genç çalışanlara kıyasla iş tatmin düzeylerinin 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir.H2: İşgörenlerin işe tatmin olma  seviyeleri yaşlarına  göre 

farklılaşmaktadır hipotezi reddedilmiştir. Farklılaşma tespit edilmemiştir. Karaman(2018) iş tatmin 

düzeyinin demografik değişkenlere göre farklılaşması isimli çalışmasında  işe tatmin olmanın yaşa göre 

farklılaştığını tespit etmiştir. Buna göre genç çalışanların iş tatmin düzeyi düşükken, yüksek yaş 

sınıfında yer alan katılımcıların iş tatmin düzeyleri yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

  Çalışma Süresi N Ort. SS. F Sig. 

İŞE TATMİN OLMA  

0-5 yıl arası 

 20 

4,0675 0,61522 
3,601  

6-10 yıl arası 

 28 

3,9321 0,67126 
 ,030 

11-15 yıl arası 71 4,2282 0,38856   

İÇSEL TATMİN   

0-5 yıl arası 20 4,1875 0,59104   

6-10 yıl arası 28 4,0535 0,63715 3,352 ,038 

11-15 yıl arası 71 4,3286 0,37504   

DIŞSAL TATMİN   

0-5 yıl arası 20 3,8875 0,65632   

6-10 yıl arası 28 3,7500 0,73125 3,853 ,024 

11-15 yıl arası 71 4,0775 0,41692   
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H3: İşgörenlerin işe tatmin olma seviyeleri eğitim durumlarına göre farklılaşmaktadır. Hipotezi kabul 

edilmiştir. Lise mezunu olan sağlık çalışanlarının işe tatmin olma seviyeleri lisans mezunu sağlık 

çalışanlarına göre daha düşük seviyededir. Bununla beraber; Tor ve Esengün (2007) çalışmalarında 

eğitim faktörünün işe tatmin olma seviyelerinde anlamlı farklılık tespit etmemişlerdir. 

 

H4: İşgörenlerin işe tatmin olma seviyeleri iş tecrübesine göre farklılaşmaktadır. hipotezi 

reddedilmiştir. Farklılaşma tespit edilmemiştir. 

  H5: İşgörenlerin işe tatmin olma seviyeleri medeni durumuna göre farklılaşmaktadır hipotezi 

reddedilmiştir. Farklılaşma tespit edilmemiştir. Karahan(2009)’ın çalışmasında medeni durum için 

benzer sonuç ortaya çıkmış ve anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir. 

Genelde Literatürde yer alan araştırmalar çıkan sonuçları destekler niteliktedir; 

Demografik bakımdan iş tatminine etki eden faktörlerin incelenmesinde cinsiyet, medeni durum ve yaş 

bakımından anlamlı fark bulunmamışken eğitim durumları bakımından ise tatmin olma durumunda 

anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu bağlamda işe tatmin olma seviyesinin artırılması için eğitim 

seviyesinin yükseltilmesi önem arz etmektedir.  

Bir örgütün başarısı iç müşteri kavramı olarak nitelendirilen çalışanların iş tatmin düzeylerine bağlıdır. 

Dolayısıyla iç müşterinin iş tatmin seviyelerinin yüksek olması işletmenin verimliliği açısından büyük 

öneme sahiptir.  

İleride yapılacak çalışmalar için ise öneriler ise; işe tatmin olma seviyesini farklı sektörlerde ve farklı 

örgüt kültürüne sahip kurumlarda gerçekleşmesi bu araştırmadan elde edilen bulguları desteklemek 

açısından önemli olacağı öngörülmektedir. 
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Abstract 

The aim of this study is in tourism & travel industry to examine a theoretically based understanding for 

career advancement, identify the skills of employees, career planning and strategies necessary for career 

choice for employers and employees.  

The main theme of the study is in tourism & travel industry employment opportunities, individual roles, 

desires and expectations within the scope of career planning, which is an important part of career 

strategy, competencies, mobilization, career mobility and the role of the employer are examined. In the 

study, within the scope of career strategy, a qualitative patterned document analysis was used and a 

series of strategies such as effective use of information, teamwork, personal activity and communication 

skills were emphasized. 

Furthermore, in the study for the achievement of the goals of the business, attracting highly skilled 

individuals to work and then, the contradictions that may arise between the business and the individual 

as a result of professionalization have been discussed. At the end of the study, findings, results and 

evaluation are included. 

Keywords: Tourism, Career Planning, Career Development, Career Strategies. 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

The tourism industry is among the top three industries in the world. International tourism, which has 

accelerated in the last 10 years, in 2019 1.460 billion people traveled in the world and generated 1.5 

trillion dollars income. According to the World Tourism Organization UNWTO in 2030, international 

tourism will be 1.8 billion with trillion dollars in revenue. It is obvious that employment opportunities 
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in tourism will increase continuously and companies will evaluate the people according to their skill 

levels. 

Usually companies look for candidates who can contribute to their organizational goals. These 

candidates are likely to have a career in their workplace. In this context, the questions such as what the 

skills and professional training of the candidates working in the enterprises are; how the person can be 

developed, the attitude and perspective of the enterprises towards skilled employees will be sought. 

Thus, in this study, employment opportunities, career development flow, career planning and strategies 

in tourism and travel businesses were examined. 

 

1-Employment Opportunities and Career Development in International Tourism and Travel 

Industry 

Simultaneously with the developments in the international tourism industry in terms of both the total 

number international tourism and the total revenue earned in the last 10 years, an unexpected increase 

has been experienced in the employment opportunities. According to the World Tourism Organization 

(UNWTO) it is reported that in 2019, the number of people directly and indirectly employed in the 

international tourism industry was over 300 million. 

According to the World Travel and Tourism Council (WTTC), in 2019, directly or indirectly 330 million 

people has worked in the travel and tourism industry, which corresponds to one tenth of the working 

population in the world. 

Tourism is a very dynamic industry worldwide. Employees working in all aspects of this industry must 

have knowledge and skills to perform effectively. With the rapid growth of the tourism market, the need 

for labor has increased significantly and tourism has become a more attractive industry compared to 

other industries. 

As a result of the attractiveness of the tourism industry, in tourism services many countries have faced 

a lack of both education and qualification between the increase in labor demand and the supply of labor, 

and difficulties. The complexity of the tourism industry and a large number of private and public 

stakeholders expect governments to lead a long-term workforce development strategy in this regard. 

Some countries argue that a comprehensive national tourism strategy, including tripartite partnerships 

between governments, industry and education, is needed to fully address labor and skills shortages. 

(Organization for Economic Development and Cooperation, OECD) 

Employees of travel agencies and tour operators operating in the open system are required to have a 

minimum of technical knowledge about tourism as well as their suitability for the job. Each enterprise 

has an organizational structure suitable for it, an organization type according to its business volume, 

activity and expertise. The organizational structure of the travel companies varies according to the 

incoming and outgoing functions. It is mandatory to have four main departments in every travel 

company. These are: Sales, Operation, Reservation and accounting departments. 

The managers and employees of the departments mentioned in the travel companies fulfill their duties 

by focusing on the goals as a result of management skills and effective communication. This situation 

reveals the importance of the concept of career. The types of travel companies vary according to their 

employee numbers. Generally, the number of employees working in small-scale travel agencies is 15 
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people or less. 15-50 in medium-sized, 50-300 in large agencies, thousands of employees work in very 

strong and international mega type travel companies. (Mengü C: 2018 p.130-135) 

It is natural that travel operators working in such a variety of sizes and in different fields of expertise 

want to work with high career employees. 

 

2-Career issue in the travel industry 

Traditionally, the career issue is that the individual gains a good position at work and moves up when 

the time comes, or the company is in a better position within the industry.  

In the tourism industry, it is possible for businesses to ensure their continuity in a tough competitive 

environment by employing knowledgeable and qualified personnel. Personnel with key tasks should be 

trained, experienced in their profession and fully performing their duties. There are some employment 

patterns that affect the travel industry and a number of positive and negative factors that have an impact 

on the knowledge and skills needs of those working in the industry. If we list them; There are a number 

of major (mega) and important travel agencies and DMC-Tour operators in the travel industry. Some of 

them have a say in international markets as well as in national markets. These companies either provide 

all touristic services themselves or have them outsourced to small specialist agencies and subsidiaries. 

Due to the availability of the business environment in subject enterprises, the opportunity to have a 

career is more for skilled staff. These employees either continue to work in the same business or they 

become sources for other businesses.  

On the other hand, some factors hinder career development in travel businesses. (Robinson P: 2009. 

s.71) 

- Relatively low wages and long working hours 

- Seasonal working structure 

- Significant lack of trade unions 

- Large amount of labor circulation 

- The lack of Understanding the industry  

- Understanding the industry image 

 

3-Career Planning and Strategies 

Tourism industry professionals must adapt to understanding career development. Because the ability of 

these people to manage and develop their careers effectively is essential. Thus, career planning and the 

role of the employer, which is an integral part of career strategies, should be examined in order to 

determine the career strategies of the above-mentioned topics in travel businesses. 

3.1 Career Planning 

Career planning is the starting point of career strategy. In order to achieve success in career, a person 

must first understand himself, make wise decisions, participate in the process of determining career 

goals, explore his options, and constantly evaluate his performance. The person must first know what 

his / her strengths, weaknesses and expectations are in his / her self. For example, in order to work in 
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the tourism industry, while drawing a roadmap for himself, he should determine whether he will work 

in a travel agency, airlines or hotels in the future. 

Career planning is a process that continues throughout a person's working life. If the career is well 

chosen, the businesses worked for may change or the person may continue to work in the same 

workplace. After all, career planning is the process of systematically matching career goals and 

opportunities to fulfill individual abilities. The following stages are important to achieve success in this 

process. (Robinson P: 2009. p.75) 

- Individual roles 

- Requests and expectations 

- Career mobility 

The desire of the person to wish change job is also a very important issue. This may arise from a cost-

benefit assessment or from distress and unrest in the workplace. In this case, it is beneficial for the 

workplace to inspect and review itself. 

3.2 Employer's Role 

Workplace naturally desire to recruit and continue with employees who have the necessary 

qualifications and skills. Companies enable and support career development to attract and retain some 

talented applicants and achieve their goals. In many developed countries, businesses are trying to 

increase their job satisfaction by making career development plans in order to attract employees' interest 

to the job, to motivate them and to ensure continuity at work. Organizational career management and 

organizational sponsorship are names given to support offered within career development. Employees, 

whose employers calculate that they will benefit the business in the future, are made possible by certain 

criteria. Some enterprises implement various training programs and projects for their employees to 

improve their skills, and support is provided by the employer for talented employees. 

On the other hand, in time professionalization in workplace may reveal contradictions between the 

employer and the individual. For this, the employer should always be prepared for the continuity of the 

work, and be constantly in search of alternative solutions. 

3.3 Career Strategies 

Traditionally, career strategy recommends setting long-term goals in order to reach a managerial 

position in the organization where employee works. For this, first of all, short-term targets such as 

increasing gradually to intermediate positions should be achieved. In order to successfully climb up the 

career ladder to the executive level, one must first adopt the strategy of overcoming barriers and setting 

goals very well. Career development strategy is a balancing operation. 

Thus, in this section, the elements of a skill set are important for career strategies. First of all, the 

following elements are included in the skill set to build a career. 

- Language knowledge: First of all, it is necessary to know at least one or even two foreign 

languages in order to have a career in tourism and travel businesses. 

- Company interest: The person who wants to have a career should put the interest of the 

company in which he works above everything else. 
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-Personal activity: It is a very accurate examination of one's strengths and weaknesses. This is 

something we need to improve throughout our working life. The more effective the person 

becomes, the easier his position at work will be and the opportunities for promotion will 

increase. 

-Self-controlling skills: It is something that needs to be done continuously to control one's own 

behavior and emotions. A successful supervisory skill is the most important key to a person in 

setting goals. 

-Communication Skills: One should use modern communication technologies in tourism and 

travel businesses. 

Geography knowledge: The person should have all kinds of information about both the country 

and the location of the countries worked, travel conditions and touristic places. 

-Cultural heritage knowledge: The cultural level of the person is directly related to the cultural 

heritage, cultural differences, beliefs and behaviors in the destination. 

-Teamwork: The tourism and travel industry accept no mistakes. A hijacked plane, there is no 

compensation for a canceled hotel room. For this reason, the person should be in mutual 

dialogue and harmony with all employees in the business. 

-Quick decision making 

 

CONCLUSION 

Studies on a career in the travel industry are not new. but it seems that more importance is being given 

today than before. Simultaneously with the development of the tourism industry, businesses have 

understood the seriousness of the labor issue and have begun to be more careful and invest in them when 

choosing the personnel, they will employ. As a result of the efforts of the companies to employ skilled 

and well-trained staff to achieve their goals, a career position emerged and both employers and 

employees benefited from this. For this reason, employees who want to work in the travel industry have 

to prepare themselves very well in order to keep up with the competition and have a career. The secret 

of an individual to have a satisfactory career is primarily by working in a desired workplace, having the 

characteristics that the business is looking for, the accumulation (personality capital) that the individual 

must have and fulfilling the items of the skill set in this study. 
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Abstract 

Northern Cyprus, along with entire planet earth is currently going through a period of pandemic outbreak 

of the COVID – 19 virus which is taking a toll on the past, on the social life and most importantly, on 

the physical and mental health of billions of people. Every pandemic outbreak experienced by humans 

has introduced a new configuration of “what is normal” and has imposed a life with new habits and 

precautions that became normal. The present pandemic period of COVID-19 has had a negative impact 

not only on people’s health but also on the economy in many countries where initially the measure of 

full confinement was adopted only to be followed by controlled deconfinement covering new measures 

that would enable evolution of the virus to be observed and the national economy to be revived. Many 

health organizations such as the World Health Organization as well as national governments published 

various scientific measures and cautioned against risks of non-observance of these measures. Similarly 

in Northern Cyprus was undertaken an initial stage of total lock-down followed by a controlled de 

confinement aimed at economic revival. The aim of the present article is to establish a guide concerning 

measures to be adopted in the fight against COVID-19 and to facilitate a most efficient application of 

such measures. Health measures established by the World Health Organization were reinterpreted with 

a focus on spaces and turned into a compilation in an effort to establish a guide. Application and 

interpretation of the guide were demonstrated via three establishments of similar functional and 

structural characteristics located in proximity of each other in intramural Nicosia. Every step to be taken 

and every evaluation to be made in relation to COVID-19 at present, shall shape not only the pandemic 

period currently but also the future through problems to be faced in the near future in Northern Cyprus 

and world-wide. 

Keywords : Covid-19 , Nicosia, walled city, Health, Public Space, Services 
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INTRODUCTION 

Many countries initially went into a complete lock-down and adopted various restrictions as well as 

social distancing measures during the pandemic outbreak that commenced in late 2019 – early 2020 and 

that is currently ongoing. Among various adopted measures figure particularly those of partial ban on 

leaving one's home, complete lock-down of the social scene, food and beverage services as well as 

educational establishments. In Northern Cyprus a similar route was adopted post-11 March 2020 with 

an initial partial shutting of the social scene, followed by a complete shut-down of the same and adoption 

of partial/full ban of leaving one’s home. (Kibris Gazetesi, 12 May 2020) Over and above these 

prolonged conditions and undertakings that brought life to a halt in Northern Cyprus, economic 

hardships also became a reality of Northern Cyprus at par with the rest of countries worldwide. Those 

sectors which were shut down with employees hence left in partial or full-blown unemployment didn’t 

only constitute an economic structure that is not feasible but also brought a heavy burden on the existing 

economy.  The prolonged lock-down period was diluted through adopted measures and the economy of 

Northern Cyprus was allowed to breathe again through different undertakings as was the case around 

the world. It was understood that the effect of the present pandemic outbreak on life will last much 

longer than previously believed, therefore measures must be adopted in order to integrate new normal 

conditions of life. (Sneader, K., & Singhal, S., 2020)  

In the context of the present article, public spaces that are actively utilized within the capital city and 

the intramural center thereof were evaluated on the basis of adopted pandemic related measures, 

determining, the extent to which these spaces are in compliance with precautionary measures adopted 

by the WHO concerning spaces, the relation of these public spaces with environmental factors and how 

effective the measures adopted by these public spaces were both locally and at a global scale before 

presenting arguments, on the basis of such evaluation, concerning the efficiency of spatial measures 

adopted in Northern Cyprus and the position of Northern Cyprus in the world category of such measures. 

Arguments about the sufficiency of adopted measures were based on whether the criteria adopted by the 

WHO were employed and on the extent to which Northern Cyprus was prepared for a probable rise in 

COVID-19 pandemic outbreak; results and suggestions pertaining to the said arguments were presented.  

 

METHODOLOGY  

In the context of the present article which studies the period of COVID-19 pandemic outbreak that 

commenced in late 2019 – early 2020, the questions to be treated were what measures were adopted 

within public spaces by providers of food and beverage services during the outbreak and to what extent 

are these measures compatible with the precautionary measures adopted worldwide by the WHO 

concerning spaces. In answering these questions , three establishments with similar functional 

characteristics , all providing similar services within the food and beverages domain and all located in 

proximity of each other  in the Northern Cypriot intramural Nicosia, were subjected to observations and 

interviews held with patrons and owners , with a focus on the public spaces of the establishments. 

Measures adopted worldwide by the WHO were compiled at first, before collecting data that all together 

would establish a set of evaluation criteria which were then presented as a list. These public spaces 

within the 3 food and beverages establishments were then subjected to a qualitative evaluation based on 

the said criteria whereby were generated rates of compatibility of the studied spaces to the criteria. For 

the sake of observation the said public spaces were visited and photographed with seating arrangements 

and social distancing measures then being represented through simple sketches. Presented results were 
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obtained based on rates of compatibility of studied spatial measures with measures adopted worldwide 

by the WHO as well as on rates of compatibility of studied establishments with the requirement of 

generating proposals concerning new measures aimed at a probable future scenario of an increased 

spread of COVID-19.  

 

FINDINGS/ DISCUSSION 

Present article treats from an architectural point of view those measures that may be adopted by cafes 

during the COVID-19 period by evaluating a determined set of criteria through three selected 

establishments which provide food and beverage services in the center of intramural Nicosia. Space 

relevant measures compiled here below are as foreseen by the WHO. The pertinent spaces were 

categorized under 3 principal functions, Entrance, Sitting areas and spaces for general use and spaces 

for service and cashier’s post.  

Evaluation of criteria pertaining to Zahra, No3 and Ovis (dikilitas), three establishments with 

comparable features , all providing services within the food and beverages domain and all located in the 

intramural center of Nicosia, are presented here below together with related interviews as well as the 

conclusions arrived at. 

1- Reception- Entrance 

a- Notice boards must be integrated at entrances whereby COVID-19 measures and rules are 

displayed.  

b- Antiseptic floor mats must be placed on the entrance floor for disinfecting shoes.  

c- Sufficient space must be allocated for measuring the temperature of guests or for installing a 

thermal camera, if any, at the entrance.  

d- Sufficient space must be allocated for guests to disinfect their hands using an antiseptic solution.  

e- Sufficient space must be allocated for a counter to distribute masks to those guests who arrive 

without a mask.  

f- Social distancing signs on the elevator floor must indicate spots with spaces of 1 square meter 

in between, permissible capacity of the elevator -not exceeding 1/3 of the total capacity- must 

be determined and written/visual information must be displayed.  

g- Social distancing signs at the staircases must indicate spots with spaces of 1, 5 meter in between. 

  

2- Sitting areas and spaces for general use   

a- Distance between tables must be 1, 5 meters in all directions with adjacent chairs of a given 

table to be positioned at a distance of 60 cm. in between.  

b- Bar stands and similar tables with adjacent individual seat arrangements must respect a distance 

of 1 meter past each seat.  

c- Bar stands where staff and customers would be face-to- face must be avoided as far as possible. 

If such tables/stands are to be used then a minimum distance of 1 meter must be respected 

between an employee and a guest across from them.  

d- Entrance to toilets must be controlled with automated doors as far as such is feasible.  

e- Sufficient space must be allocated for liquid soap, toilet paper and tissues at toilets and 

lavatories.  
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f- Buildings equipped with central ventilation systems must be reconfigured so as to provide 100% 

natural circulation of air. Buildings not equipped with central ventilation systems must maintain 

open doors and windows in enclosed spaces. Ventilators must not be utilized.   

 

3- Service areas and cashier's post 

a- Social distancing signs must indicate spots with 1,5 meters in between at any indoors or outdoors 

space on premises where guests may queue up.  

b-  Menus and cahier's post must be equipped with non-tactile / Wi-Fi solutions as far as such is 

feasible.  

c- Cafe bars/stands must be positioned distant from guests/customers or must be on the opposite 

side of a separator placed before the guests/customers.  

d- All edible items must be conserved in closed rooms or cupboards/containment units.  

 

   

CONCLUSIONS / RECOMMENDATIONS  

The new Corona virus outbreak had different effects on lives of people all over the world.It forced 

people to instantaneously quit the way of life to which they had grown accustomed for many years. 

People had to put on hold their freedom and give up their routines in order uphold social distancing 

aimed at preventing the spread of this virus. When the period of normalization was engaged, the initial 

desire of people was to spend time with their families, loved ones and friends with whom during the 

lock-down they had come into contact solely through an electronic screen. Cafes and establishments 

providing food and beverage services became the most active places during the stage of normalization. 

In an effort to allow human beings to survive the pandemic episode with the least possible damage, 

many health organizations such as the World Health Organization as well as national governments 

published various scientific measures and cautioned against risks of non-observance of these measures. 

In the context of the present article was elaborated a guide whereby examples from the WHO and from 

the entire globe as to measures to be adopted by cafes were compiled thus providing practical spatial 

solutions. Analyses were conducted at three establishments of similar characteristics located in 

intramural Nicosia in line with this guide. As an end result of the conducted analyses, it was determined 

that adopted measures were of average efficiency and yet, the studied establishments are easily further 

adaptable to an increase in the spread of the COVID-19 whereby they would be able to easily adopt 

much stricter measures. It can therefore be foreseen that, in the face of any rise in the number of 

infections, measures may be adopted whereby social life at establishments providing food and beverage 

services could viably continue without any exposure to serious risks. Conclusion of the current pandemic 

period with minimum possible losses and elimination of global economic hardships will naturally be 

feasible only through measures aimed at safeguarding human health. It would not be wrong to foresee 

that the said matters, which are valid for Northern Cyprus as well, will be fended off through scientific 

previsions that are in line with local conditions whereby a healthier social life will be established. The 

aim with elaboration of the present guide is to collaborate upon the same with local municipalities at the 

soonest possible point in time in establishing a road-map for spatial measures to be adopted by providers 

of food and beverage services. 
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Abstract 

The key goal of any enterprise or more precisely its management is to adapt in time to the changes that 

take place in the market, thus ensuring as much as possible the very existence of the enterprise within 

this market. To be "conditioned" in such a battle, one must invest in the most important asset that an 

enterprise has, and these are the employees. Employees should be treated as an asset in which a 

continuous investment is required to keep them within the "rules" of competition in the market. Of 

course, one of the key investments in this regard is their ongoing training. Training then almost with 

chain effects positively affects their motivation. In today's management of either an enterprise or a part 

of it, it is difficult to talk only about the management of current human resources within the enterprise. 

Today's understanding of the word "Management" is incomplete without the inclusion of "Human 

Resource Management". A successful manager must complement this segment of his work, also seeking 

from the outside human resources market, to get the best in terms of the professional competence they 

have. In time it may become known that it is human resources that largely determine the success of the 

enterprise itself. Small businesses in Kosovo can not be considered simply as a real product of market 

needs, or even consumer demand but are largely due to unemployment, lack of medium and large 

capacity business enterprises, which as such could be a source of employment. Small businesses are 

opened in large numbers by owners who are previously unemployed. These citizens, unable to find a 

job, are forced to approach small private enterprises as a means of subsistence. However, a management 

is imposed. Owners thus become managers, and there are still small cases when the owner has the 

financial ability to pay someone else as manager. 

Keywords: Management, enterprise, business, small business 
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Abstract 

It is generally considered that study programs abroad are educationally beneficial to students. However, 

while various aspects of education abroad have been investigated through different research studies, few 

of these studies have been grounded in any form of developmental theories thus gives insight to the 

readers and observers alike on what study abroad entails. The purpose of this study was to investigate 

on the benefits and challenges of studying abroad using North Cyprus education as a case study. The 

paper was also structured to elaborate and analyze the benefits of studying in north Cyprus as an 

international student as well as some consequential effects. Data Analysis Statistical Packing for Social 

Science (SPSS) was used to analyze the collected data for the research. The findings from this study 

revealed the benefits as well as some challenges international students face in studying abroad.  For 

example, international students face a wide variety of challenges such as language barrier, academic 

problems, social issues, and discrimination while some benefits outlined includes understanding other 

people’s thoughts, learning new ideas, beliefs, and cultures. To help combat these challenges, policy 

makers, government bodies and counselors should expend effort to meet international student needs and 

address most of this challenges outlined in this study, particularly those involving work, government 

relationships, social integrations, and language support. Also, academic institutions and host countries 

should collaborate to increase international students' awareness about the host countries' they aspire to 

study in and help these international students integrate and contribute to their respective societies. 

Keywords: Study Abroad, International Students, Higher Education, Northern Cyprus, and TRNC. 
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1.0 INTRODUCTION 

This chapter includes information regarding background study, research philosophy, aim and objectives 

of the study. It is aimed to introduce the key terminologies and concepts together with background of 

this study.  

1.1 Background to the Study 

In recent years, education abroad has been on the up rise (Oosterbeek & webbink, 2011). Study abroad 

is one of the most exciting and challenging experiences most international students face. It has the 

potential to provide you with a new outlook and unique perspective, therefore it becomes a major 

decision that can change the life of a student and also play a role in shaping their future.  Hence any 

decision an intending students have to make in planning to study abroad must be carefully analyzed as 

to understand the challenges and benefits of being an international student in another country. 

University education used to be considered a luxury and wasn't as common as it is today. Today attaining 

higher education has become more of a necessity than a luxury. (Zuckle, 2008). It is the most important 

social tool to meet the requirement of a society. As the education market continues to evolve, so also 

the number of education providers increasing by day. 

The Turkish Republic of Northern Cyprus, one of the largest islands in the Mediterranean, not 

recognized by too many countries around the world but Turkey. Yet thousands of young people from 

more than 100 countries study at its international universities, making education the leading sector of 

its economy (Güsten, 2014). Education has become one of the fastest growing sectors in North Cyprus 

in recent years, The Mediterranean Island has become a major education destination for students from 

different parts of the world. The reason for this is because it is easier to access education opportunities 

in north Cyprus and the government having made a significant investment to attract tourists in every 

sector of their economy most especially in the education sector which has grown considerable to this 

effect. Their universities offer all kinds of support for its students with high quality studying life and 

attractive price options and scholarship offers. This work focuses on the benefits of studying and 

challenges in North Cyprus as an international of studying in North Cyprus and tend to carefully examine 

the reason behind the rapid influx of international students to the island of North Cyprus. 

1.2 Purpose of Study  

The main purpose of this study is to extensively outline the benefits and challenges of studying in North 

Cyprus and also to provide an understanding on what studying abroad as an international student entails. 

The paper was also structured to elaborate and analyze the benefits of studying in north Cyprus as an 

international student as well as some consequential effects and finally to give meaningful conclusions 

as regards the subject matter. 

1.3 Objectives of study 

i. To create a valid documentation (reference material) of this study. 

ii. To increase public awareness about the benefits of studyıng in North Cyprus. 

iii. To outline some of the challenges students encounter while studying in North Cyprus. 
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iv. To investigate the perceptions of undergraduate students in relation to educatıon ın North 

Cyprus and identify to what extent those perceptions fall in line with the escalating importance 

society is placing on multicultural competence. 

 

1.4 Significance of study 

Findings of this work will be of great importance to the education tourism sector and the world at large, 

as it exposes some the benefits as well as challenges encountered by students who choose to study in 

North Cyprus. It highlights some valid points on how to make the best out of life as a study in North 

Cyprus and how to curb the challenges students face in the course of their study. 

This work therefore tends to open up this new reality with possible solutions 

It will serve as a reference material in this field of study on subsequent researches that will be 

carried out in future. 

 

1.5 Scope of study 

This research work is limited to the benefits and challenges of studying in North Cyprus. It examines 

the activities implored by the government to make students life better. It further stress some effective 

strategies the government can adopted to further improve the standard of education in North Cyprus as 

well as improving the wellbeing of her students. 

 

2.0 LITERATURE REVIEW 

This chapter examines related works of literature written by many past Researchers, Historians and 

Educationists on the subject matter. 

It therefore becomes imperative to review the works of these elites in view of making a strong 

background from them on the problem understudied and thus construct a reference point especially on 

the advantages and disadvantages of education in Northern Cyprus. 

 

2.1 Study Abroad 

Many believe that today’s study abroad phenomenon, is a form of educational travel (Dukes, 1994; Kuh 

and Kauffman, 1985). While studying abroad, it is common for students to participate in internship or 

practicum programs. Although, the student is not traveling from place to place to improve their trade, 

the student is working in another country to improve their job skills. Additionally, study abroad students 

encompass similar qualities with the long-term budget traveler and the backpacker. Although the study 

abroad student is not on the road traveling for an extended period of time, they live in another country 

anywhere from a week to an academic year. During the study abroad program, it is common to have a 

weeklong break from classes. During this time, a student will embody the attributes of the long-term 

budget traveler and backpacker by celebrating on a long journey, adhering to a strict budget, seeking 

out inexpensive lodging and eating local food. In this study, the phrases exchange program and study 

abroad will be used synonymously. Studying abroad is a vacation; it is an adventure, an opportunity to 

travel and visit distant lands that have only been read about. It is a chance to encounter people of different 
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cultures and backgrounds. Studying abroad provides students an opportunity to live without parental 

restrictions, even more so than when students are away from home during college. Carsello and Greaser 

(1976) suggest that it is an opportunity to live in a new and challenging environment. In summary, it is 

simply an exciting time for college students. 

In general, studying abroad appears to have positive effects (Armstrong, 1984; Carsello & Greaser, 

1976; Farrell & Suvedi, 2003; Todd, 2001); however, there are also areas of concern for future students 

and administrators regarding the influences of study abroad (Carsello& Greaser). Carsello and Greaser 

suggest that college students probably give minimal attention to the ways in which they change during 

their time overseas, as well as how they will be different when they return home. Studying abroad 

provides diverse experiences that may change a student’s interests, personality, values, and attitudes. As 

a result of studying abroad, their views on life in general may change as well as their physical and mental 

health. A consequence of studying abroad may be that a student’s feelings on career and what he or she 

wants to do with their lives may adjust after being exposed to new ways of thinking. Additionally, a 

college student’s views on the visited countries as well as the U.S., and their family may change 

 

2.2 Education 

Education is a relentless process of becoming. According to Wikipedia Encyclopedia, education in the 

broadest sense is any act or experience that has a formative effect on mind, character or physical ability 

of an individual. In its technical sense it is a process by which society deliberately transmits its 

accumulated knowledge, skills and values from one generation to another. Education is a combination 

of growth and human development with social legacy. Kohnstamm and Gunning (1995) 

Education is defined as a learning process for the individual to attain knowledge and understanding of 

the higher specific objects and specific. The knowledge gained formally resulting individual has a 

pattern of thought and behavior in accordance with the education they have gained. Big Indonesian 

Dictionary (1991). Hence, it hence connotes all those processes cultivated by a given society as means 

for the realization in the individuals of the ideals of the community as a whole. 

 

2.3 History of Northern Cyprus 

Northern Cyprus is the third largest island in the Mediterranean after Sicily and Sardinia. It has been 

inhabited since the 10th millennium BC and has a population estimated at 1.20 million according to 

World population review in 2019 where 450,000 of that population inhibits the Northern Cyprus. 

The Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) covers an area of 3,355 square kilometers which is 

approximately one third of the whole island. The neighbors of Northern Cyprus are Turkey, Syria, 

Egypt, Israel, Lebanon, Greece, and South Cyprus. The island occupies an important political and 

geographical position due to its specific location. In 1974 Cyprus was divided into two territories when 

the Turkish army occupied the northern third of the island. The Turkish Cypriots subsequently declared 

independence in 1983 as the Turkish Republic of Northern Cyprus but were recognized only by Turkey. 

The official language in Northern Cyprus is Turkish. However, English is very widely used both by the 

Government and by the private sector. Communications with any Government Department may be made 

in English and is perfectly acceptable.  
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The economy is dominated by the services sector including the public sector, trade, tourism, and 

education, with smaller agriculture and light manufacturing sectors. The economy operates on a free-

market basis. Tourism is considered as one of the driving sectors of the Turkish Cypriot economy. 

Kyrenia is considered the capital of tourism in Northern Cyprus, with its numerous hotels, entertainment 

facilities, vibrant nightlife, and shopping areas. Northern Cyprus has traditionally been an attraction for 

beach holidays, partly thanks to its reputation as an unspoiled area. Its mild climate, rich history and 

nature are seen as sources of attraction. A significant sector of eco-tourism has been developed in 

Northern Cyprus, as tourists visit it for birdwatching, cycling, walking and observing flowers in the 

wild. Casino tourism has also grown to become a significant contribution to the economy in Northern 

Cyprus. 

The tourism industry is the primary source of income for North Cyprus despite the rich geographical 

and natural resources of the country which can create an important advantage in the competitive tourism 

market. 

However, even with the constraints imposed by its lack of international recognition, the TRNC economy 

turned in an impressive performance in the last few years. The GDP growth rates of the TRNC economy 

in 2001 to 2005 have been 5.4 percent, 6.9 percent, 11.4 percent, 15.4 percent and 10.6 percent against 

4.1 percent, 2.1 percent, 1.9 percent, 3.8 percent and 3.9 percent in the Republic of Cyprus. This growth 

has been buoyed by the relative stability of the Turkish Lira and a boom in the education and 

construction sectors. Education still remains the most important item in TRNC‘s economic portfolio 

along with income through passenger transportation.  

As an unrecognized country, North Cyprus has no direct access to the international trade that leaves the 

country dependent solely on the import‐export gate through Turkey which is more costly and time 

consuming. North Cyprus produces farming and agricultural products to support its own to some degree. 

Education Tourism is one of the key items in the top five foreign exchange learners for Northern Cyprus.  

Northern Cyprus is a democratic, secular republic based on the principles of social justice and the rule 

of law. The Constitution provides for a parliamentary system with a president as head of state, and a 

council of ministers composed of a prime minister and 10 ministers. Legislative power is vested in the 

Legislative Assembly, composed of 50 deputies elected by universal suffrage for a period of five years. 

Judicial power is exercised through independent courts.  

Northern Cyprus lies at the cross-roads of countless ancient civilizations over thousands of years. The 

Turkish Republic of Northern Cyprus the northern part of the island has a reputation as one of the safest 

countries in the world, with year round beautiful Mediterranean weather and the luxury of being rich in 

natural and cultural beauty. 
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Figure 1: A map of the present day Turkish republic of Northern Cyprus (TRNC). 

 

2.4 Education in North Cyprus 

Providing university education on an international basis is one of the main businesses in North Cyprus. 

As at 2019 academic year, there were 21 fully functional universities and, two more universities set to 

open the coming year. Except Eastern Mediterranean University all the other universities in north 

Cyprus are privately owned. 

The number of higher institutions is growing every year and over the years The Turkish Republic of 

North Cyprus (TRNC) has become an ideal destination for higher education where students from over 

133 different nationalities call the island their home. With its untouched natural beauty and endemic 

flora as well as golden sandy beaches, the students’ academic journey turns into a unique experience. 

With twenty one (21) fully functional universities all of them offering tuition in English. Some 

universities opened as branches of well-known universities, and the rest as independent universities. 

Schools have a huge infrastructure, which includes modern buildings for faculties, comfortable 

dormitories, a large library, sports halls, swimming pools, cafes, football stadiums and much more. All 

conditions for comfortable learning and development. Foreign students with great pleasure to use the 

proposed packages of 3 meals a day.  

Gyms and swimming pools are favorite places after school. 

One of the recognized universities in the country is the Cyprus International University (CIU). This 

university combines quality, reasonable tuition and international recognition. The number of foreign 

students is growing annually. 

There are too many factors for this growth. The university motivates foreigners who have certificates 

with the highest marks, diplomas from international sports competitions, or have high rates in state 

exams for admission, etc. In addition, during the whole course of study, foreign students have the 

opportunity to receive up to 100% discount on the cost of education, having high rates in studies and 

discipline. The university participates in international exhibitions every year and proudly presents its 

curricula and opportunities. Due to bilateral agreements, double diploma programs are in place. In the 

list of university partners, you can 
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See many famous universities from Europe and America. 

  

2.4.1 Current Education System in North Cyprus  

Since August 1974 Cyprus has remained divided into two parts. The 15th of November 1983 is the date 

establishment date of the Turkish Republic of Northern Cyprus. However it is not recognized as a 

government due to the on-going problems on the island, however, the UN is in constant peace treaty 

talks with both sides and is hopeful that one day there will be once again peace on the island. Although 

the island is divided into two, both sides are at peace with each other and there have been no physical 

signs of war on either side since 1974 which should be noted. Education is one of the cornerstones for 

the Turkish Cypriot community. The Higher Education sector has a high impact for developing and 

evolving the society and the economy. Due to the political isolation of the island, global trends in the 

education industry are more developed in comparison to many countries. Although Higher Institutions 

in North Cyprus are playing catch-up, there have been many developments in the sector in recent times 

and the level of education has developed immensely. There has been a major influx of foreign students 

in recent times, which shows that slowly the Higher Education Institutions are making names for 

themselves internationally.  Although North Cyprus is under political embargo, Higher Institutions have 

found a variety of ways to find a loophole for this problem and now have their degrees recognized 

internationally. When compared to the population of North Cyprus and the number of students found 

there, it is correct to say that higher education sector has been a major influence for the island. The 

Population of North Cyprus is approximately 300,000.  Student number is approximately 100,000 and 

this number increases steadily every year. It wouldn’t be wrong to say that North Cyprus is or has 

become an island of education. There are a total of thirty-two(32) Higher Education Institutions 

registered to Yödak and acquired preliminary authorization to operate under the Ministry of Education. 

In total twenty-one(21) of these higher education institutes operate, while eleven of these institutions 

still has ongoing procedures and the rest of them either filed a court case or their permits to give 

education has been suspended. Also, there are three branches of these Higher Education Institutions 

based in Turkey. According to the 2017/2018 annual report of YODAK there were 100,911  enrolled 

students in North Cyprus higher education institutes, the overview of the numbers were; 13,283 Turkish 

Cypriot, 55,879 Turkish and 31,749 international. 

The number of local students were 13.16%, and 87.84% of students are international students (31.46% 

from all over the world, 56.38% from Turkey).Total student numbers 13.16% was local and the rest 

international. Most of the students are welcomed from Turkey(55,879), Nigeria(7,425), 

Zimbabwe(2,542), Jordan(2,489), Persia(2,182), Syria(2,0179), Pakistan(1,702), Iraq(1,276),  

  Several educational institutions are located in the city of Girne, near the capital. The University of 

Aviation and Maritime, American University of Girne and many such universities. There are also 

universities in the city of Famagusta. With the increase in requests, the number of training schools on 

the island is growing.  Many universities of the country have their own paid secondary schools. Training 

is mostly conducted in English although there are a few native taught courses as well.  
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RESEARCH METHODOLOGY 

3.0 Research Approach 

Data were collected from both secondary sources and primary sources for the purpose of this study. The 

primary data was collected both through a qualitative pre-study using interviews and through a 

quantitative study using questionnaires.  The quantitative method was implemented as a primary data 

resource for the research because of the potential benefits it provides. To accomplish the aim of this 

research, the questionnaire distributed in target groups. The survey method was implemented by the 

researcher because of the beneficial characteristics. The researcher ensured that the survey’s all 

questions were relevant to the research purposes. A standard factored questionnaire or in-house survey 

may be created by universities (Hoyt and Brown, 2003). To be successful for the measurements of this 

research ‘Khanna et al., 2014’s questionnaire used as a basis and modified accordingly to relate to this 

research. 

 

3.1 Study Tools (Validity and Reliability) 

Data Analysis Statistical Packing for Social Science (SPSS) was used to analyze the collected data for 

the research. Furthermore, tables and figures are established by the statistical outcomes from SPSS 

statistical program. Validity check was used to measure the construct of accuracy of results.  

 

3.2 Data Collection 

A total of 250 questionnaire data was collected for the purpose of this research study across four (4) 

universities in northern Cyprus Demographic names of universities includes; Cyprus Science University 

(CSU), Near East University (NEU), Cyprus International University (CIU) and Girne American 

University (GAU).  In terms of respondents, age range has been differing from different categories; 18 

to 22 years old range formed the largest proportion by 46.4% of the sample study. It is followed by 

44.8% by 23 to 28 years old, then 7.2% by 29 to 33 years old. The lowest percentage is 1.6, by 33 to 38 

years old age range. This sample population age distribution was formed mainly under 28 years old (228 

respondents). On the other hand in terms of gender of respondents, the majority of the sample formed 

by females with 51.6% than 48.4% males. 

 

3.3 Research Design 

For the research design, the SPSS computer software program was used to analyze the data samples 

obtained through the questionnaire survey method. Study Sample of international students at four (4) 

institutions of learning were the population targeted for this research purpose. The population for this 

study thus consisted of a variety of different enrolment years, different study programs and courses and 

various age groups to obtain an even result. These four (4) universities represent major universities in 

North Cyprus situated in two main cities Girne and Lefkosa. Collecting sample frames from the four (4) 

higher institutions for the participation of this study was made possible by volunteering international 

students from different backgrounds who were more than happy to participate in the questionnaire 

survey and answer the structured research questions. This study implemented method of non-probability 

sample. Sample size designated by practicality of various resources like time and money and an adequate 

number of respondents to volunteer for the survey. To obtain research validity, sufficient data survey 
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was conducted with 250 questionnaires in four (4) higher institutions in north Cyprus universities to 

ensure adequate sample for accurate result. 

 

ANALYSIS, RESULTS AND DISCUSSION 

4.0 Analysis 

The survey questions centered on students experience on studying in north Cyprus which highlights, on 

quality of education, standard of living, job opportunities, language barrier, social and cultural life 

experience amongst others with over 25 survey questions which required the respondent to tick between 

a 5-point likert scale option which includes:  (1= strongly agreed, 2= agreed, 3=neutral, 4=strongly 

disagreed, and 5=disagreed) options. Attached in the appendix of this research is the full survey 

questions of the study.  

The questionnaire survey featured 2 main sections. Firstly the section one (1) highlighted the area for 

respondents demography details such as age, gender, nationality by continent, department, study 

program type, and number of years spent in Northern Cyprus as student, the option for Name of 

respondents was excludes to keep participants identity safe and anonymous, the section two (2) of the 

questionnaire highlighted the main question area which was categorized using the 5-point likert scale 

option. 

A total of 250 international students in four (4) different northern Cyprus universities participated in the 

survey study which includes Cyprus Science University (CSU) – 65 respondents, Near East University 

(NEU), – 60 respondents, Cyprus International University (CIU) – 60 respondents, and Girne American 

University (GAU) – 65 respondents and below are the results from the questionnaire survey. 

 

4.1 RESULTS   

Statistics:  Respondents Demography 

Table 1: Descriptive Statistics of the Sample of 250 international students who participated in the 

questionnaire survey 

         Variables Number of Students Percentage (%) 

Gender 

Male Students 

Female Students 

 

121 

129 

 

48.4  % 

51.6  % 

Age 

 18-22     Years 

 23-28     Years  

 29-33      Years 

 34-39     Years 

 

116 

112 

18 

4 

 

46.4  % 

44.8  % 

7.2    % 

1.6    % 
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Nationality (Continents) 

America  

Africa  

Asia 

Europe  

Others  

 

2 

138 

89 

15 

6 

 

0.8     % 

55.2   % 

35.6   % 

6.0     % 

2.4     % 

Course 

Health Faculty  

Engineering Faculty  

Business Faculty  

Tourism  Faculty  

Other Sciences  

 

73 

46 

61 

22 

48 

 

29.2   %  

18.4   % 

24.4   % 

8.8     % 

19.2   % 

Universities  

Cyprus International University (CIU)  

Near East University (NEU) 

Cyprus Science University (CSU)   

Girne American University (GAU)  

 

60 

60 

65 

65 

 

24.0   % 

24.0   % 

26.0   % 

26.0   % 

Programs 

Undergraduate  

Master 

Ph.D.  

 

186 

59 

5 

 

74.4   % 

23.6   % 

2.0     % 

 

 

 

Figure 2: A Pie Chart Representation of the Gender and different Nationalities of Respondents 
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From Figure 2 pie chart representation, the gender chart shows that the ratio of female student 

participation in the questionnaire survey is slightly higher to the male students with 129 female 

international student’s participant racking up a 51.6 % ratio of the chart as against 121 male participants 

with 48.4% ratio closing down the female population to slight difference which signifies a closely even 

distribution. While the nationality chart which represent the participants by continent of origin shows 

that more than 50% of African students participated in the survey closely followed by Asian student 

who stands at 35.6% ratio, which is a clear indicator of the large population of African students studying 

on the island.  

Another significant information of note from the demography results is the Age frequency which 

highlights that the sample population age distribution was formed mainly by age groups under 28 years 

old which represents 228 of the respondents. 

 

4.2.  Research Question Results Table 

 

Table 2: Highlights the various results from questions from the survey as the main highlights are 

represented on an SPSS frequency table 

 

Quality Education 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid strongly agree 60 24.0 24.0 24.0 

agree 159 63.6 63.6 87.6 

neutral 26 10.4 10.4 98.0 

disagree 5 2.0 2.0 100.0 

Total 250 100.0 100.0  

 

 

Security in Cities 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid strongly agree 129 51.6 51.6 51.6 

agree 105 42.0 42.0 93.6 

neutral 15 6.0 6.0 99.6 

strongly disagree 1 .4 .4 100.0 

Total 250 100.0 100.0  
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Different People and Culture 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 75 30.0 30.0 30.0 

agree 109 43.6 43.6 73.6 

neutral 50 20.0 20.0 93.6 

strongly disagree 6 2.4 2.4 96.0 

disagree 10 4.0 4.0 100.0 

Total 250 100.0 100.0  

 

 

Part-time Jobs for Students 

 Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid strongly agree 4 1.6 1.6 1.6 

agree 30 12.0 12.0 13.6 

neutral 18 7.2 7.2 20.8 

strongly disagree 114 45.6 45.6 66.4 

disagree 84 33.6 33.6 100.0 

Total 250 100.0 100.0  
 

 

High Quality Student Life 

 

 Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid strongly agree 52 20.8 20.8 20.8 

agree 134 53.6 53.6 74.4 

neutral 47 18.8 18.8 93.2 

strongly disagree 9 3.6 3.6 96.8 

disagree 8 3.2 3.2 100.0 

Total 250 100.0 100.0  
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Things Easier Compared to Home Country 

 Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid strongly agree 35 14.0 14.0 14.0 

agree 76 30.4 30.4 44.4 

neutral 56 22.4 22.4 66.8 

strongly disagree 42 16.8 16.8 83.6 

disagree 41 16.4 16.4 100.0 

Total 250 100.0 100.0  

 

Many International Students 

 

 Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid strongly agree 93 37.2 37.2 37.2 

agree 102 40.8 40.8 78.0 

neutral 37 14.8 14.8 92.8 

strongly disagree 10 4.0 4.0 96.8 

disagree 8 3.2 3.2 100.0 

Total 250 100.0 100.0  

 

Opportunity to Study in Multicultural Environment 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 59 23.6 23.6 23.6 

agree 110 44.0 44.0 67.6 

neutral 60 24.0 24.0 91.6 

strongly disagree 7 2.8 2.8 94.4 

disagree 14 5.6 5.6 100.0 

Total 250 100.0 100.0  
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Language Barrier 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 135 54.0 54.0 54.0 

agree 91 36.4 36.4 90.4 

neutral 3 1.2 1.2 91.6 

strongly disagree 11 4.4 4.4 96.0 

disagree 10 4.0 4.0 100.0 

Total 250 100.0 100.0  

 

 

Opportunity to Learn New Language 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly agree 66 26.4 26.4 26.4 

agree 94 37.6 37.6 64.0 

neutral 60 24.0 24.0 88.0 

strongly disagree 19 7.6 7.6 95.6 

disagree 10 4.0 4.0 99.6 

33.00 1 .4 .4 100.0 

Total 250 100.0 100.0  

 

 

4.3 DISCUSSION 

The purpose of this study was to examine the benefits and challenges of studying abroad using northern 

Cyprus as a case study and from the results obtained through the analysis, it is clear to point out some 

obvious advantages that studying abroad presents like, personal growth and development, intercultural 

development and exposure, learning new ideas, meeting new people and making a network of friends 

etc. as well as some challenges such as Cultural shock, Financial difficulties, difficulty in adaptation, 

language barrier amongst others. 

Northern Cyprus higher institutions offer tuition in English and Turkish as observed in the review of 

literature. The whole educational process is organized at the highest level. Foreign students have the 

right to work in their free time. This advantage is used by many visitors to get experience of 

communicating with different people of the island and earn money on expenses.  
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4.4 BENEFITS OF STUDYING IN NORTHERN CYPRUS 

 

4.4.1 Low Tuition Fees  

The first reason and most obvious benefit why students prefer to study in northern Cyprus is because of 

its relatively affordable tuition fees offer for quality education. To attract and increase the number of 

students from other countries, northern Cyprus universities offer 50% grants, discounts for her new and 

older students. These juicy offers motivate foreigners, and they submit numerous applications for grants 

and discounts. Most northern Cyprus Universities offer to choose a full tuition package, which includes 

the cost of study, accommodation, three meals per year, medical insurance. When paying for such 

packages, annual expenses are reduced by 2 or 3 times. You can also pay separately for tuition, 

accommodation, etc. As practice shows, the first year all foreign students prefer the full package of 

training. As well-known the most expensive specialties are medical related courses in all countries of 

the world. This is a bit different in northern Cyprus universities as medical courses are slight lower in 

fees when compared to similar universities around the world. Whilst also offering world class learning 

environment. The university teaching hospitals are well equipped with modern equipment for conducive 

learning. The rest of the specialty have reasonable prices given the conditions and quality of education. 

Also, every university offers a unique discount system every year. You can get a discount on studies 

while studying for academic achievement, or by representing the university in sports competitions. 

There are many opportunities, the main thing is to learn and be different while studying. Some students 

receive up to 100% discount on tuition, and during their studies. Students can get these unique 

opportunities when studying Northern Cyprus universities. 

 

4.4.2 Quality Education 

It is imperative to note that majority of the international students who participated in this study survey 

voted that universities in northern Cyprus offers high quality education, out of the 250 participant 

students in the survey, 159 students agreed that northern Cyprus universities offer high quality education 

and a further 60 students strongly agreed to this regard, which brings makes a total of 219 students in 

favor of the opinion which represents 87.6% of the total distribution as illustrated in the pie chart below. 

Cypriot universities are unique in high-quality education, International students are provided with 

everything necessary for a quality education. This is evident as Northern Cyprus universities are built 

on modern European standards, hence which makes it an excellent opportunity to receive an advanced 

education at a reasonable price, More so University degrees and diplomas of Northern Cyprus are 

recognized by the countries of the European Union and the United States, and so after study one can 

easily get a job in an international company. Higher education in Northern Cyprus is a storehouse of 

opportunities for foreigners, because graduates of universities in Cyprus get degrees or diplomas that 

are listed all over the world which gives the right to compete and be employed in leading international 

companies and organizations.  
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Figure 3: A Pie Chart Illustration of Respondents Mostly Agreed To Northern Cyprus Universities 

Offers Good Quality Education. 

 

 

4.4.3 Affordable Living Cost 

North Cyprus cost of living is one of the great attractions for students compared to some other European 

destinations. Locally produced food like fruits and vegetables, property rentals, council tax, car rental 

and eating out, are all far more affordable than other European destinations. The local currency is the 

Turkish Lira, which is often weak against other international currencies. This also contributes to the 

affordability of Northern Cyprus for those coming from overseas for holidays or for students coming 

for study purposes. 

If you are comparing North Cyprus with other countries such as south Cyprus, Italy or other Eurozone 

countries, then the answer is that it is a much cheaper place to live in on average. Roadside and weekly 

markets are completely safe and offer particularly good value for money and most international students 

are easily survive better on tight budgets than most places around the world. A meal out in a local North 

Cyprus restaurant or cafe is wonderfully affordable compared to many other Mediterranean locations. 

Table 2 illustration further confirmed from the sample result of this study’s analysis which highlights 

that 93.2% of the respondents where in total agreement that the island offers affordable living cost. 

In all, North Cyprus offer very affordable living conditions for students and this is among the top reasons 

why Cyprus is fast becoming a student hub for students from many different countries and cultures.  

 

4.4.4 Security  

According to a poll conducted by Ha Tien in 2015 revealed from respondents that Northern Cyprus one 

of the safest destinations to live in.  Known for its low crime rate, fresh air, unique nature and 

beaches, Northern Cyprus has over time proven to be a safe place with little to no trace of violent 

http://locations.in/
http://locations.in/
http://locations.in/
http://locations.in/


 

  
408 

activities in the past decades, hence it represents a perfect study destination for students, especially those 

who favors safe and security assured environments. 

Wikipedia also reported that Northern Cyprus is a relatively safe place, for study and for tourist visits 

as one do not have to worry much about crime. In Girne, British retirees often speak of how safe they 

feel there, and that they can walk down dark streets at any time of night and feel safe. The result of this 

study also confirmed this statement which highlighted that over 90% of the student respondents agreed 

that there is high level of security in their respective cities of study.  

 

 

Figure 4: A Pie Chart representation that shows 93.3% of Respondents were   in favor Northern 

Cyprus being one of the safest environment for study. 

 

 

 

4.5 CHALLENGES OF STUDYING IN NORTHERN CYPRUS 

4.5.1 Language Barrier:   

Mori in 2000 stated that for the majority of international students, language difficulties seem to be the 

most challenging issue. Living in a country like Northern Cyprus where the dominant language is 

Turkish, it is evident to be seen that a lot of international students struggle to adapt with the new language 

and get along with the locals, the language difficulties not only affect international students' academic 

performance, but also may affect their psychological and social adjustment (Lin & Yi, 1997). Moreover, 

Hayes and Ling (1994) stated that language issues usually prevent international students from interacting 

socially with their peers and properly integrating into the social environment. The above statement is 

true as reflected in the result of this analysis which reveals that over 90% of student respondents agreed 
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that language barrier is a big factor and challenge for international student’s adaptation and struggle in 

the new environment. 

               

Figure 5: A Pie Chart representation that shows 90.4% of Respondents agreed to struggles in language 

barrier of new environment 

 

4.5.2 Social Issues 

In addition to academic and language difficulties, international students encounters various socio-

cultural barriers and social issues. Socio-cultural challenges experienced by international students 

include the lack of participation in social or leisure activities in their new environment, difficulty in 

making close relationships or friendships with people from the host country (Wang & Shan, 2007), and 

cultural shock (Delaney, 2002;). In 2012, Paltridge et al. also highlighted that international students 

usually face difficulty in forming new friendships and networks with local citizens due to cultural 

differences, language barriers, amongst other factors which limit the chance for them socializing. 

Besides these factors, the unwillingness of many citizens to form friendship with international students 

may also reduce the students’ opportunities to participate socially in the new environment. For example, 

in the first year international students encounter a number of challenges when they arrive newly in the 

island. In addition, the majority of these students wish to form friendships and interact with domestic 

students (Butcher & McGrath, 2004).  

So that tends to make students feel lonely and isolated from the society around them and beside social 

issues, international students face a variety of psychological concerns including ethnic and racial 

discrimination, homesickness, alienation Spencer-Rodgers (2001) mentioned a wide variety of types of 

discrimination that international students experienced such as stereotypes, negative images of foreigners 

or those of different ethnicities and races. 
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4.5.3 Lack of Jobs and Financial issues:   

Another important issue for international students is insufficient funding, most International students 

experience off-campus problems such as finding appropriate accommodations and employment 

including exploitation by employers and landlords (Paltridge, 2009; Marginson, 2010). This can be seen 

in northern Cyprus were the dominant language is Turkish or the native Cypriot language hence most 

international students who faces financial challenges will find it difficult to obtain a decent student job, 

because most employer require their worker to communicate in the Turkish language and this is an area 

where foreign students struggles. International students may face basic welfare issues.  Therefore, some 

international students may face difficulties such as discrimination to job and individual welfare concerns 

(Marginson et al., 2010). The questionnaire survey result further confirms this fact as majority of student 

respondents at 87.2% agreed that there is less jobs available for foreign students due to the above 

mention factors. 

 

Figure 6: A Pie Chart representation that shows 87.2% of Respondents disagreed on provision of part 

time jobs for students 

 

 

5.0 CONCLUSION 

The findings from this study revealed the benefits as well as some challenges international students face 

in studying abroad. International education has become a phenomenon in today’s academic experience 

as most student’s favors travelling abroad to study rather than in their home countries, thus international 

students are considered an important source of revenue for many countries. At the same time, 

international students benefit from living and studying abroad, including understanding other people’s 

thoughts, learning new ideas, beliefs, and cultures. However, these students sometimes encounter issues 

related to their adjustment to new academic and social environments. For example, international students 

face a wide variety of challenges such as language barrier, academic problems, social issues, and 

discrimination. To help reduce these difficulties, policy makers, government bodies and academic 

institutions should expend effort to meet international student needs and address most of this challenges 
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outlined in this study, particularly those involving work, government relationships, social integrations, 

and language support. Also, academic institutions and host countries should collaborate to increase 

international students' awareness about the host countries' they aspire to study in and help these 

international students integrate and contribute to their respective societies. 

 

5.2   LIMITATIONS 

Limitations Throughout the course of the research, every attempt was made towards accuracy, precision 

and an attention to detail in the anticipation of achieving significant and usable results. Despite this, 

certain factors may remain that limit the overall comprehensive and precise nature of the research. These 

factors deserve due attention and it is hoped that as a result of their consideration readers will retain the 

freedom to arrive at their own conclusions in regards to the exhaustiveness of the conducted research. 

Several of the decidedly more significant factors that may be proven to impact research processes or 

resulting data are as follows:  

 

5.2.1 Delivery method: As it was all but impossible to put the subjects of this study in a position of 

obligatory participation, a small risk for potential bias may be present in the resulting dataset. The 

likelihood of students sharing specific personality traits and characteristics unique to those who choose 

to engage in such a study voluntarily is expected to be miniscule.  

 

5.2.2 Research Parameters: This study is limited to four (4) universities in two 2 major cities (Kyrenia 

and Lefkosa) making it improbable that any data sample will provide a completely comprehensive and 

precise portrayal of the nation’s education system. This is potentially attributable to the likelihood of 

institutional and regional distance from location of research.  

 

5.2.3 Time: Arguably the most significant of the limitations, time constraints noticeably restrict the 

depth and scope of this study, prohibiting the research process from being taken to the extent desired. 

Due to the eternal nature of revisions, refinements and improvements, it can be presumed that an 

increased allowance of time may have resulted in slight enrichments to various sections of the conducted 

research.  

 

5.2.4 Questionnaire Response Rate : The physical presence of the researcher on each campuses in 

order to oversee the distribution of questionnaires and conduct the survey section attracted some kind 

of bias from a couple of respondents and as a result, the achieved response rate is much too low to 

provide comprehensive and conclusive comparable data. However, some responses were consentient to 

the extent that they were still useful to the analysis conducted within this study. 
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APPENDIX 

The questionnaire was designed from student’s perspective on their day to day living experience in 

northern Cyprus as an international student. It therefore contained questions relating to students 

demography, social experience, psychological wellbeing and academic experience alike. The structure 

of this questionnaire template was adopted from the established researcher and academia Anca Tamas: 

(Bucharest University of Economic Studies, Bucharest Romania) who granted us access and permission 

to adopt her questionnaire template in a similar research study “Advantages of study abroad from the 

students’ perspective”. Below is the approval permission letter from Anca Tamas to adopt the 

questionnaire structure. 

 

PROJECT SURVEY ON EDUCATION IN NORTHERN CYPRUS 

 

By agreeing to answer the following questions, you are agreeing to allow the author use the resulting 

data. All participants will be kept strictly anonymous. Please answer the questions as accurately as 

possible, unless otherwise specified. Any mention of educatıon in North Cyprus refers to undergraduate, 

post-graduate and Ph.D. level programs. 

 

SECTION 1 

 

What is your age?  

Gender:               Female                 Male                  Other/ Prefer not to specify 

Country/Continent:           America              Africa                 Asia             Europe                           

Other 

University:        EMU           CIU          NEU          GAU            ODTU               CSU                           

Other 

Department:                                                                                           

Program:           Undergraduate           Master             Ph.D. 

Number of years spent in North Cyprus:            0-2 years          3-5 years          above 5 years 
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SECTION 2 

 

Questions Strongly 

Agree 

Agree Neutral Strongly 

Disagree 

Disagree 

EDUCATION  

Higher quality of education      

Better educational system      

The quality of teaching      

Recognized diploma      

 

CULTURE  

The quality of people      

Strong financial country financial stability      

Security in cities      

More opportunities      

Higher interest for people      

High living standards      

Economic advantages      

Country reputation      

A better world      

Attractive social life      

Different people and culture      

Greater respect for citizens/foreigners      

More security and civilization      

Things are easier compare to your home country      

 

POTENTIAL JOBS      

Bigger income      

Better jobs      

Part-time jobs for students      

 

INTERNATIONAL STUDENTS EXPERIENCE      
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Exchange experience      

High quality student life       

There are many international students      

Opportunity to study in multinational and 

multicultural team 

     

      

LANGUAGE SKILLS      

Language barriers      

Opportunity to study in a foreign language in its 

own country 

     

Exposure to new language      

Development of language skills      

Opportunity to learn foreign languages easier      
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Dijital Dünya Vatandaşlığın, Tekno-

Dindarlık Şeklinde İbadet Üzerine Etkisi 
 

 

 

The Effect of Digital World Citizenship on the Worship in the Form of Tehcno-Religiosity 

 

 

Tolga TORUN1 

 

 

Öz 

Toplumlar, insanlık tarihi boyunca değişik isimler almışlardır. Günümüzde dijitalleşen dünya ile birlikte 

toplumlar da dijital bir hal almıştır. Dijital toplumlarda yaşayışlar, kültürler, ritüeller ve inanç biçimleri 

dijital teknolojilerin etkisi altına girmeye başlamıştır. Dini uygulamalar ve ibadet üzerinde yaşanan 

dijital teknolojilerinin etkisi beraberinde tekno-dindarlık denilen kavramı getirmiştir. Tekno-dindarlık 

ibadette ve dini diğer uygulamalarda teknolojinin kullanılması olarak ifade edilmektedir. Etkisi tahmin 

edilse de, değişim noktasında daha büyük direnişler beklenen tekno-dindarlık henüz yoğun araştırılan 

bir alan değildir. Bu alanın araştırılması beraberinde büyük pazar imkanları yaratacaktır. Çalışma 

özellikle kişilerin tekno-dindarlık şeklinde ibadet ve dijital dünya vatandaşı olma durumunun buna etkisi 

üzerine durmuştur. Veriler anket yöntemiyle elde edilmiş ve 706 kişiden uygun veri elde edilmiştir. 

Sonuçlara göre tekno-dindarlık kavramı kendi içerisinde üç boyuttan oluşmakta ve cinsiyete göre 

anlamlı farklılık göstermektedir. Bu  boyutlar tekno-dindarlığa kapalılık, açıklık ve ileri düzeyde tekno-

dindarlık şeklindedir. Dijital dünya vatandaşlığının ise internet politik aktivitizm ve ağ ajanlığı, bilgi 

avcılığı ve farkındalık ve eleştirisel perspektif boyutları bulunmuştur. Etkilerin analizi sırasında SPSS 

programı içerisinde regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dijital dünya vatandaşlığının 

tekno-dindarlık şeklinde ibadet üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dijital dünya vatandaşlığı, tekno-dindarlık, dijital ibadet, dijitalleşme    

 

 

Abstract 

Societies have named as various titles due to their features throughout human history. Nowadays, 

societies have become more digital within the digital world. Living styles, cultures, rituals and beliefs 

in digital societies have begun to come under the influence of digital technologies. The effect of digital 
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technologies on religious practices and worship has called techno-religiosity. Techno- religiosity has 

been defined as using technological advances in prayer and other religious practices. Although its impact 

is predicted, techno-religiosity, there is a greater resist on accepting changes, so researches are not 

sufficient for defining the field. Comprehensive researches will create a big market with techno-

religiosity. The study particularly focused on the effect of being a digital world citizenship on worship 

in the form of techno-religiosity. The datas was gained by survey method and obtanined data were 

consisted of 706 people. According to the results, techno-religiosity has significant difference between 

gender.  Due to the analysis, techno-religiosity has three dimensions: closeness to techno-religiosity, 

openness to techno-religiosity , and advanced techno-religiosity. Digital world citizenship has also three 

dimensions: use of internet political and network agency, knowledge hunting and awareness and 

criticism. In the research, regression analysis was used in SPSS software to define the effect. As a result, 

digital world citizenship has an impact on worship in the form of techno-religiosity. 

Keywords: Digital world citizenship, techno-religiosity, digital worship, digitilazition 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Dindarlığın tanımını yapmak oldukça zordur. Çünkü dindarlık ibadet eden bireylerin, o ibadetlere 

yükledikleri anlam, deneyimleri ve tavırlarına göre farklılık göstermektedir (Glock ve Stark, 1968). Bu 

yüzden araştırmalarda dindarlık noktasında, bireylerin dine bağlılıkları ölçümlenmektedir (Hill ve 

Hood, 1999). Bireylerin dindarlık dereceleri ölçümlenirken bir çok boyutuyla ele alınmaktadır. Bağlılığı 

ölçümleyen beş temel boyut bulunmaktadır: deneyimsel, (duygular ve deneyimler) boyut, ritüel 

(uygulamalar ve etkinlikler) boyutu, ideolojik (dini inanç) boyut, entelektüel (bilgi) boyut ve sonuçsal 

(dinlerinin bir sonucu olarak insanların sahip olması gereken tutumlar, inançlar, uygulamalar, 

deneyimler ve bilgiler) boyut (Glock, 1962). Lenski'ye göre (1961) dindarlık ilişkisel boyuttur, kişinin 

birincil tip ilişkilerinin tercihi ve sıklığı ile ilgili, toplumsal boyut, ilgili dinin öngörülen doktrinlerinin 

entelektüel olarak kabulüne atıfta bulunan doktrinsel boyut ve dualar, meditasyon ve meditasyon yoluyla 

Tanrı ile özel veya kişisel birliği içeren "adanmışlık" boyutuna sahiptir.  Boyutlardan yola çıkıldığında 

dindarlık kavramının geniş inanç ve uygulama şekillerini kapsayan bir kavram olduğunu görmekteyiz 

(Uysal, 2006).  

Türkiye'de dindarlık kavramı Taplamacıoğlu (1962) tarafından, gayr-i âmil, idare-i maslahatçı, âmil, 

softa (yobaz) şeklinde sınıflandırmaya tâbi tutulmuştur. Ayrıca Günay'ın (1999) ateşli dindar, alaca 

dindar, mevsimlik dindar, beynamaz dindar ve ilgisiz dindar şeklinde sınıflandırması da mevcuttur.   

 

2. Dijital Dünya Vatandaşlığı ve Tekno Dindarlık 

Teknolojik gelişmeler ile insanların yaşantılarında önemli değişimler oluşmaya başlamıştır. 

İnsanoğlunun yeryüzünde bulunduğu sürece bakacak olursak, bilimsel bulgulara göre yarım milyon 

yıldan fazladır yeryüzünde yaşantısını sürdürmektedir. Toplumun oluşmasını sağlayan dinamiklere 

bağlı olarak bu yarım milyonluk yıl içerisinde toplumlar değişik isimler almıştır. Ancak son 300 yıl 

içerisinde toplumların dinamikleri, binlerce yıllık insan dinamiklerinden oldukça farklılaşmıştır 
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(Giddens, 2006). Özellikle internet ve internet teknolojilerinde yaşanan büyük çapta gelişimler, 

toplumları ekonomik ve de sosyal olarak etkilemiş ve büyük değişimler yaşanmıştır.  

İnternet ve internet teknolojileri, gerçek dünyayı aratmayacak özellikler taşıyan, sanal dünyaları ortaya 

çıkmıştır. Sanal dünyalar, gerek işletmeler için; gerekse insanlar için öğrenme, oyun oynama, ticaret 

yapma ve çalışma alanları oluşturmuştur (Messinger, vd. 2008). Sanal dünyalar içerisinde dijital 

toplumlar ve buna bağlı dijital vatandaşlıklar oluşmaya başlamıştır (Wellman ve Gulia, 1997). 

Dijitalleşen insanların aynı zamanda kültürlerinde bu yönde değişmeler ve etkileşimler görülmektedir.  

Kültürün bir parçası olarak din ve dindarlık, durumsallık yaklaşımı içerisinde değerlendirilebilir. Buna 

göre dindarlık, bireylerin içinde bulunduğu koşullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Tanımlardan 

yola çıkarak dindarlık, kişinin günlük yaşamı içerisinde bir dine inanma ve bağlanma derecesine karşılık 

gelen bir kavram olduğu ortadadır (Öztürk, 2010). Değişen ve de gelişen teknolojik alt yapı ve de 

bireylerin anlayışı ile birlikte dini inanış ve ibadet şekillerinde de değişimler gözlenmeye başlamış ve 

dini ibadetlerde teknolojik araçlardan yararlanılmaya başlanmıştır. 3D gözlükler ile dini bilgilerin 

anlatımı (Demir, 2019), sesli tespihler, namaz kıldıran seccadeler, kuran okuyan kalem, zikirmatik, 

besmele çeken tespihler ve din temelli mobil uygulamalar ile birlikte tekno-dindarlık kavramı öne 

çıkmaya başlamıştır (Doğan, 2018). 

Teknolojik kültür ya da kısa olarak tekno kültür, teknolojik gelişmeler ile birlikte kültürün etkileşimine 

verilen bir isimdir. Toplum içerisinde teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte, teknoloji ve kültür 

birbirine yapışmakta ve ayrılmaz bir parça oluşturmaktadır (Adanır, 2000). İnsanlığın ilk çağlarında, 

dini inanışları aktarmak amacıyla duvarlara resimler çizilirken, günümüzde teknolojik araçlar sayesinde 

bilgi depolanmakta ve aktarılmaktadır (Törenli, 2005). Youtube ve benzeri mecralarda, dini bilgilerin 

ve dindarlık ile ilgili kavramların yoğun bir şekilde aktarımı, geçmişte yaşanan aktarım ile aynı 

paralellikte; fakat daha kitlesel olmaktadır.  

Tekno dindarlık kavramı, teknolojik gelişimle beraber bilgisayar ortamlı iletişim olanaklarını dini 

amaçlar doğrultusunda aktif bir biçimde kullanan dindar kişiler olarak kullanılmaktadır. Dini bilgi ve 

teknolojik bilginin bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkan dindarlığın, fiziki bir mekâna bağlı 

olmaksızın akıllı telefon, tablet veya bilgisayarlardan dini eğitim şeklinde dini deneyim ve bilgileri 

aktarılması şeklinde olduğu görülmektedir. İnternet ve internet teknolojisinin gelişimine paralel olarak 

ortaya çıkan dindarlıkla, dindarlık, günümüzde farklı bir toplumsal boyut kazanmıştır.   

Tekno-dindar kişiler teknolojiyi dini yaşamlarına ve gündelik ritüellerine dâhil etmeye başlamışlardır. 

Tekno-dindarlar, dindarlığın toplumsal alandaki teknolojik değişimi olarak karşımıza çıkmaktadırlar 

(Doğan, 2018 ). Yakın bir zamanda, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ya da diğer teknolojik 

uygulamaların kullanımının yaygınlaşması ile dindarlığın sadece bilgi yayma ya da elde etme  boyutuyla 

değil; aynı zamanda ibadet şekillerinde değişiklik yaratması boyutu ile de ele alınabilecektir. 

 

3. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Araştırma dijital vatandaşlığın, tekno dindarlıkta ibadete etkisinin bulunması amacıyla dizayn edilmiştir. 

Araştırma kapsamında anket uygulaması kullanılarak veri elde edilmiştir.  

Dijital vatandaşlık ölçeği, 18 ifadeden oluşmakta ve Erdem ve Koçyiğit'in (2019) Exploring 

Undergraduates’ Digital Citizenship Levels: Adaptation of the Digital Citizenship Scale to Turkish adlı 

çalışmalarında kullandıkları ölçekten yararlanılarak elde edilmiştir. Tekno-dindarlık şeklinde ibadet 
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ölçeğinin 20 ifadesi Aslan (2006) Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği adlı 

çalışmasından ve 4 ifade arttırılmış gerçekliğin ibadete etkisini ölçmek amacıyla dinin temel şartları göz 

önünde bulundurularak eklenmiştir. Ölçek saha araştırması tekniklerinden olan anket yöntemiyle test 

edilmiş ve tesadüfi olmayan örneklem içerisinde kar topu örneklem şeklinde 706 kişiye 

cevaplandırılmıştır. Kurulan hipotezler independent sample tests ve regresyon analizleri ile test 

edilmiştir.  

 

4. Araştırmanın Hipotezleri ve Araştırma Modeli 

Araştırmanın 5 adet hipotezi bulunmaktadır. 

H1: Cinsiyet Dijital Dünya Vatandaşlığında farklılık göstermektedir.  

H2: Cinsiyet Tekno-dindarlık şeklinde ibadette farklılık göstermektedir.   

H3: Dijital Dünya Vatandaşlığının Tekno-dindarlığa açıklık üzerinde etkisi vardır. 

H4: Dijital Dünya Vatandaşlığının Tekno-dindarlığa kapalılık üzerinde etkisi vardır. 

H5: Dijital Dünya Vatandaşlığının İleri Düzeyde Tekno-dindarlık üzerinde etkisi vardır. 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 
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5. BULGULAR 

Ankete katılan cevaplayıcıların demografik faktörlerine bakılmıştır. Cinsiyet dağılımı tablo 1'deki 

gibidir. Buna göre cevaplayıcıların %54'ü kadın, %46'sı erkektir.  

 

Tablo 1. Cinsiyete Yönelik Frekans Analizi 

 cinsiyet 

  Frekans % 

Valid kadın 410 54,2 

erkek 346 45,8 

Total 756 100,0 

 

Ankete katılan cevaplayıcıların gelire göre frekans analizi tablo 2'deki gibidir. Buna göre 

cevaplayıcıların aylık geliri %34'ünün 1-500 TL, %24'nün 501-1500 TL, %21'inin 1501-3000 TL, 

%13'ünün 3001-5000 TL, %5'inin 5001-7000 TL ve %3'ünün 7001 TL ve üstü olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 2. Gelire Yönelik Frekans Analizi 

Gelir 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1-500 257 34,0 34,0 34,0 

501-1500 183 24,2 24,2 58,2 

1501-3000 159 21,0 21,0 79,2 

3001-5000 99 13,1 13,1 92,3 

5001-7000 37 4,9 4,9 97,2 

7001-üstü 21 2,8 2,8 100,0 

Total 756 100,0 100,0  

 

Araştırma kapsamında yer alan değişkenlere sırasıyla geçerlilik ve güvenilir analizleri yapılmıştır. 

Analizlerine göre dijital vatandaşlık ölçeğine ait 18 ifadenin geçerliliği için cronbach's alpha değeri 

α=0,875 olarak bulunmuştur. Tekno-dindarlık ölçeğine ait 24 ifadenin geçerliliği için cronbach's alpha 

değeri α=0,822 olarak bulunmuştur.  
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Tablo 3. Dijital Vatandaşlık Geçerlilik Analizi 

Cronbach's Alpha İfade Sayısı 

,875 18 

 

Tablo 4. Tekno-dindarlık Geçerlilik Analizi 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 

Items N of Items 

,822 ,822 24 

 

Ölçeklerin güvenilirlik analizlerinde faktör analizinden yararlanılmıştır. Buna göre dijital vatandaşlığın  

KMO değeri 0,893 olarak bulunmuştur. Tekno-dindarlığın KMO değeri 0.904'tür.  

Tablo 5. Dijital Vatandaşlık KMO ve Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,893 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7361,724 

Df 153 

Sig. ,000 

 

Tablo 6. Tekno-dindarlık KMO ve Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,904 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 8713,738 

Df 276 

Sig. ,000 

 

Dijital vatandaşlık ölçeğine uygulanan faktör analizi sonrasında, bu ölçeğin 3 alt faktöre sahip olduğu 

görülmüştür. Literatürden yola çıkarak ilk alt başlık "İnternet politik aktivitizm ve ağ ajanlığı", ikinci 

alt başlık "bilgi avcılığı", üçüncü alt başlık ise "farkındalık ve eleştirisel perspektif" olarak 

adlandırılmıştır.   
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Tablo 7. Dijital Vatandaşlık Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler 

Initial Eigenvalues (Özdeğer) 

Toplam %  Varyans % Kümülatif 

1 5,840 32,445 32,445 

2 4,006 22,256 54,700 

3 1,318 7,324 62,024 

4 ,996 5,532 67,556 

5 ,806 4,479 72,035 

6 ,603 3,350 75,384 

7 ,560 3,113 78,497 

8 ,536 2,978 81,475 

9 ,466 2,591 84,067 

10 ,452 2,511 86,577 

11 ,400 2,223 88,800 

12 ,376 2,087 90,887 

13 ,354 1,969 92,856 

14 ,325 1,808 94,664 

15 ,277 1,539 96,203 

16 ,248 1,379 97,582 

17 ,225 1,248 98,830 

18 ,211 1,170 100,000 

 

Tablo 8. Faktör Analizi Sonrası Dijital Vatandaşlık İfadelerin Atanması 
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 Alt Bileşenler 

 İnternet politik 

aktivitizm ve ağ 

ajanlığı 

Bilgi 

avcılığı 

farkındalık ve 

eleştirisel 

perspektif 

1- Yerel, yaşadığım şehir ya da okulla ilgili konular hakkında politik 

buluşmalara ya da halk toplantılarına çevrimiçi olarak (internet 

üzerinden) katılırım.  

,770 ,036 -,029 

2- Yerel, ulusal ya da küresel meseleleri çözmek için diğer insanlarla 

internet üzerinden çalışma yürütürüm.  

,783 ,011 ,052 

3- Sosyal, kültürel, politik veya ekonomik konularda internet üzerinden 

imza kampanyaları düzenlerim.  

,810 -,090 ,045 

4- Politik ya da sosyal meselelerle ilgili görüşlerimi internet üzerinden 

düzenli olarak paylaşırım.  

,793 -,081 ,167 

5- Politik ve sosyal hususlara ilişkin olarak baskın görüşlere veya 

statükoya karşı çıkmak için kendi görüşlerimi internet ortamında 

açıklarım.  

,752 -,037 ,206 

6- Politik ve sosyal konularla ilgilenen internet gruplarına üyeyimdir. ,668 -,139 ,199 

7- İhtiyacım olan bilgiyi bulmak için interneti kullanabilirim. -,010 ,871 ,029 

8- Benim için faydalı olan uygulamaları internetten bulabilir ve 

indirebilirim. 

-,022 ,864 ,134 

9- Amaçlarıma ulaşmak için dijital teknolojileri (akıllı telefon, tablet, 

bilgisayar vb.) kullanabilirim.  

-,127 ,867 ,136 

10- Dijital teknolojileri (akıllı telefon, tablet, bilgisayar vb.) kullanarak 

ne zaman istersem internete erişebilirim.  

-,082 ,801 ,186 

11- Politik ya da sosyal konularda interneti kullanarak daha çok bilgi 

edinirim. 

,191 ,517 ,485 

12- İnternet kullanımı aracılığıyla küresel meseleler ile ilgili daha fazla 

farkındalık sahibiyim.  

,083 ,507 ,530 

13- Adaletsiz ya da haksız olduğunu düşündüğüm bir şeyi değiştirmek 

için çevrimiçi (internet üzerinden) katılımın etkili bir yol olduğunu 

düşünüyorum.  

,186 ,175 ,819 

14- Politik ya da sosyal konulara dahil olmak için çevrimiçi katılımın 

etkili bir yol olduğunu düşünüyorum.  

,299 ,149 ,822 

15- Çevrimiçi katılımın internet dışındaki (sosyal ya da politik olaylara) 

katılımı da teşvik ettiğini düşünüyorum.  

,243 ,147 ,787 

16- Mümkün olduğunda, ziyaret ettiğim haber sitelerinde, bloglarda 

veya sosyal medya sitelerinde insanların yazdıklarına yorumlar 

yaparım.  

,638 ,011 ,285 

17- Çevrimiçi ortamlarda (İnternet aracılığı ile) insanlarla iş birliği 

yapmaktan çevrimdışı ortamlara göre daha çok keyif alırım.  

,525 ,025 ,290 

18- Düşüncelerimi, hislerimi, görüşlerimi ifade etmek için internette 

özgün mesaj, ses, görüntü ya da videolar paylaşırım.  

,543 ,124 ,217 
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Tekno-dindarlık ölçeğine faktör analizi uygulandığında bu ölçeğin de üç alt başlıkta toplandığı 

görülmüştür. Bu başlıklar soruların yapısına göre tekno-dindarlığa açıklık, tekno-dindarlığa kapalılık ve 

ileri düzeyde tekno-dindarlık olarak sınıflandırılmıştır. 

 

Tablo 9. Tekno-dindarlık Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler 
Initial Eigenvalues (Özdeğer) 

Toplam  Toplam 

1 5,951 24,797 24,797 

2 5,103 21,263 46,06 

3 1,988 8,285 54,345 

4 1,074 4,474 58,819 

5 0,979 4,077 62,897 
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Tablo 10. Faktör Analizi Sonrası Tekno-dindarlık İfadelerin Atanması 

 Alt Bileşenler 

 

Tekno-

dindarlığa 

açıklık 

Tekno-

dindarlığa 

kapalılık 

İleri 

düzeyde 

Tekno-

dindarlık 

1- Internet tabanlı uygulamalar dini uygulamalarda kullanılamaz. ,122 ,654 -,169 

3- Mecbur kalmadıkça Internet tabanlı uygulamaları dini uygulamaları 

desteklemek amacıyla kullanmam. 

,175 ,546 -,062 

5- Internet tabanlı uygulamalar ile yapılan ibadetler kabul görmez. -,034 ,708 -,076 

7- Internet tabanlı uygulamalar ve ibadetleri bir türlü bağdaştıramıyorum. ,129 ,749 -,014 

11- Internet tabanlı uygulamalar ile ibadet etmek zaman kaybıdır. ,097 ,771 -,106 

Internet tabanlı uygulamalar ile kişiler dini uygulamaları daha az öğrenirler. ,056 ,752 -,096 

Internet tabanlı uygulamalar ile yapılan dini uygulamalar harcanan emeğe 

değmez. 

,099 ,760 -,190 

Internet tabanlı uygulamaları dini uygulamaların öğreticisi olarak düşünmem. ,032 ,635 -,037 

2- Internet tabanlı uygulamaları dini uygulamalarda isteyerek ve severek 

kullanmaktayım. 

,723 ,060 ,016 

4- Internet tabanlı uygulamalara dayalı dini uygulamaları benim için önemli 

konudur. 

,752 -,080 ,067 

6- Internet tabanlı uygulamaları ibadetlerim için daha etkin kullanma yollarını 

araştırırım. 

,727 -,054 ,009 

8- Internet tabanlı uygulamalar sayesinde dini uygulamalar daha iyi öğrenilir. ,696 ,184 ,097 

10- Din uygulayıcıları (hoca, imam gibi) Internet tabanlı uygulamaları 

kullanması teşvik edilmelidir. 

,734 ,057 ,007 

12- Internet tabanlı uygulamalar cemaatin dikkatini çekmede etkili bir araçtır. ,697 ,030 ,067 

13- Internet tabanlı uygulamalar ile dini uygulamalar daha eğlencelidir. ,668 ,018 ,164 

14- Her camiide Internet tabanlı uygulamalar etkin bir şekilde kullanılmalıdır. ,671 ,038 ,227 

15- Internet tabanlı uygulamaları etkin bir dini uygulamalar öğreticisi olarak 

düşünüyorum.  

,605 ,085 ,266 

16- Internet tabanlı uygulamaları kullanırken, bir an önce kalkmayı 

düşünürüm. 

,175 -,598 ,142 

17- Dini uygulamalarımda İnternet tabanlı uygulamaları kullanmaya çalışırım. ,703 ,007 ,286 

18- Arttırılmış gerçeklik ve sanal gözlükler gibi araçlarla ileride evden 

çıkmadan namaz ibadetimi cemaatle kılma deneyimi içerisinde yerine 

getirmeyi düşünürüm. 

,194 -,184 ,814 

19- Arttırılmış gerçeklik ve sanal gözlükler gibi araçlarla ileride evden 

çıkmadan umre ibadeti deneyimi yaşamayı düşünürüm. 

,195 -,130 ,891 

20- Arttırılmış gerçeklik ve sanal gözlükler gibi araçlarla ileride evden 

çıkmadan hac ibadeti deneyimi yaşamayı düşünürüm. 

,208 -,127 ,878 

21- Arttırılmış gerçeklik ve sanal gözlükler gibi araçlarla ileride evden 

çıkmadan kurban ibadeti deneyimi yaşamayı düşünürüm. 

,182 -,216 ,799 

9- Internet tabanlı uygulamalar kullanmadan dini konuları kendim araştırırım. -,157 ,419 ,059 
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Değişkenlere ait ifadeler +1 ve -1 arasında dağılım göstermektedir. Araştırma normal dağılım şartını 

sağlamaktadır (Hair, vd. 2013). 

 

Tablo 11. Değişkenlerin Normal Dağılıma Uygunluğu 

Değişken Skewness Kurtosis 

Tekno-dindarlığa açıklık -.223 -.238 

Tekno-dindarlığa kapalılık -.383 -.272 

İleri düzeyde Tekno-dindarlık .734 -.677 

İnternet politik aktivitizm ve ağ 

ajanlığı 

.508 -.431 

Bilgi avcılığı -.205 .505 

Farkındalık ve eleştirisel 

perspektif 

-.594 -.200 

 

Cinsiyetin tekno-dindarlık ve dijital vatandaşlık üzerinde etkisi independent sample test ile analiz 

edilmiştir. Sonuçlara göre Tekno-dindarlığa açıklık, Tekno-dindarlığa kapalılık ve bilgi avcılığı 

üzerinde cinsiyetin farkı bulunmaktadır. 

 

Tablo 12. Cinsiyetin tekno-dindarlık ve dijital vatandaşlık üzerine etkisi 
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  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Tekno-

dindarlığa 

açıklık 

Equal 

variances 

assumed 

6,972 ,008 2,410 754 ,016 ,15401 ,06389 ,02858 ,27944 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2,383 690,410 ,017 ,15401 ,06463 ,02711 ,28091 

Tekno-

dindarlığa 

kapalılık 

Equal 

variances 

assumed 

6,204 ,013 3,803 754 ,000 ,19837 ,05217 ,09596 ,30078 

Equal 

variances 

not assumed 

  

3,766 698,696 ,000 ,19837 ,05267 ,09496 ,30178 

İleri düzeyde 

Tekno-

dindarlık 

Equal 

variances 

assumed 

8,264 ,004 ,360 754 ,719 ,03122 ,08664 -,13887 ,20132 

Equal 

variances 

not assumed 

  

,358 706,990 ,721 ,03122 ,08730 -,14017 ,20262 

internetpol Equal 

variances 

assumed 

4,269 ,039 -

1,690 

754 ,091 -,11879 ,07027 -,25674 ,01916 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-

1,679 

709,539 ,094 -,11879 ,07075 -,25770 ,02012 

Bilgiav Equal 

variances 

assumed 

6,832 ,009 2,068 754 ,039 ,11385 ,05506 ,00575 ,22195 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2,036 671,362 ,042 ,11385 ,05593 ,00403 ,22367 

Fark Equal 

variances 

assumed 

1,101 ,294 -

1,092 

754 ,275 -,08072 ,07390 -,22580 ,06436 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-

1,094 

736,244 ,274 -,08072 ,07381 -,22563 ,06419 
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Dijital Dünya Vatandaşlığın tekno-dindarlık üzerinde etkisinin araştırılması amacıyla regresyon analizi 

yapılmıştır. Sırası ile tekno-dindarlık alt faktörlerinden tekno-dindarlığa açıklık, tekno-dindarlığa 

kapalılık ve ileri düzeyde tekno-dindarlık üzerinde etkiler tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 13'de gösterildiği üzere Dijital Dünya Vatandaşlığın Tekno-dindarlığa açıklık üzerine etkisi 

bulunmaktadır (α≤0,05). İnternet politik aktivitizm ve ağ ajanlığı, bilgi avcılığı ve farkındalık ve 

eleştirisel perspektifin tek başlarına tekno-dindarlığa açıklık üzerine etkisi bulunmaktadır.     

 

Tablo 13. Dijital Dünya Vatandaşlığın, Tekno-dindarlığa açıklık üzerine etkisi 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 102,232 3 34,077 53,408 ,000a 

Residual 479,820 752 ,638   

Total 582,052 755    

a. Predictors: (Constant), fark, internetpol, bilgiav 

b. Dependent Variable: ibadet1 

 

 

Tablo 14. Dijital Dünya Vatandaşlığın, Tekno-dindarlığa açıklık üzerine Regresyon Etki Katsayıları 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,284 ,187  6,885 ,000 

internetpol ,191 ,034 ,210 5,575 ,000 

Bilgiav ,155 ,045 ,134 3,451 ,001 

Fark ,185 ,037 ,214 4,982 ,000 

a. Dependent Variable: ibadet1 

 

Dijital Dünya Vatandaşlığın Tekno-dindarlığa kapalılık üzerine etkisi bulunmaktadır (α≤0,05). İnternet 

politik aktivitizm ve ağ ajanlığının tek başına tekno-dindarlığa kapalılık üzerine etkisi bulunmaktadır. 

Ancak bilgi avcılığı ve farkındalık ve eleştirisel perspektifin tek başlarına tekno-dindarlığa kapalılık 

üzerine etkisi bulunmamaktadır. 

 

Tablo 15. Dijital Vatandaşlığın, Tekno-dindarlığa kapalılık üzerine etkisi 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 35,559 3 11,853 24,977 ,000a 

Residual 356,859 752 ,475   

Total 392,418 755    

a. Predictors: (Constant), fark, internetpol, bilgiav 

b. Dependent Variable: ibadet2 



 

  
433 

 

Tablo 16. Dijital Dünya Vatandaşlığın, Tekno-dindarlığa kapalılık üzerine Regresyon Etki Katsayıları 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,411 ,161  21,202 ,000 

internetpol -,233 ,030 -,312 -7,889 ,000 

bilgiav ,066 ,039 ,070 1,714 ,087 

Fark ,058 ,032 ,081 1,793 ,073 

a. Dependent Variable: ibadet2 

 

Dijital Dünya Vatandaşlığın ileri düzeyde Tekno-dindarlık üzerine etkisi bulunmaktadır (α≤0,05). 

İnternet politik aktivitizm ve ağ ajanlığının ve bilgi avcılığının tek başlarına ileri düzeyde tekno-

dindarlık üzerine etkisi bulunmaktadır. Ancak farkındalık ve eleştirisel perspektifin tek başlarına ileri 

düzeyde tekno-dindarlık üzerine etkisi bulunmamaktadır. 

 

Tablo 17. Dijital Vatandaşlığın, İleri düzeyde Tekno-dindarlık üzerine etkisi 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 191,262 3 63,754 55,038 ,000a 

Residual 871,085 752 1,158   

Total 1062,347 755    

a. Predictors: (Constant), fark, internetpol, bilgiav 

b. Dependent Variable: ibadet3 

 

Tablo 18. Dijital Dünya Vatandaşlığın, İleri Düzeyde Tekno-dindarlık üzerine Regresyon Etki 

Katsayıları 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,483 ,251  5,899 ,000 

internetpol ,470 ,046 ,382 10,193 ,000 

bilgiav -,199 ,061 -,127 -3,283 ,001 

fark ,088 ,050 ,075 1,764 ,078 

a. Dependent Variable: ibadet3 
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6. SONUÇ 

İnsanlık tarihi boyunca bir çok gelişime konu olmuş ve bu değişimler toplumsal değerleri ve yaşayışı 

değiştirmiştir. Günümüzün tartışmasız en büyük değişimi dijitalleşme olmaktadır. İnsan hayatının her 

evresi oldukça hızlı bir ivme ile dijitalleşmekte ve toplumun bireyleri bu değişimin dışında 

kalamamaktadır. Teknoloji aynı zamanda kültürel değişimleri de tetiklemiş ve teknolojik ile kültür 

ayrılmaz birer parça halini almıştır. Toplumların en tutucu olduğu düşünülen unsuru olan inanış, din, 

ibadet ve dindarlık gibi kavramları da bu değişimlerden etkilenmeye başlamıştır. Bu noktada dindarlık 

ya da diğer ismi ile inanış ve ibadet biçimlerinde teknoloji destekli tekno-dindarlık kavramı toplumda 

yer edinmeye başlamıştır. 

Tekno-dindarlık kavramı henüz yeni bir kavram olduğundan er bireyde aynı düzeyde etki derecesine 

sahip olmadığı âşikardır.  Bu bağlamı araştırmanın sonuçlarında doğrular vaziyette tekno-dindarlık 

ölçeği üç ana başlık altında toplanmıştır. Bireylerin henüz ibadet ve ritüellerde teknolojiyi mümkün 

mertebe ret ettiği tekno-dindarlığa kapalılık evresi, teknolojiyi dindarlığa adapte ettiği tekno-dindarlığa 

açıklık evresi ve ileri düzeyde gelecek teknolojileri de kapsayan ileri düzeyde tekno-dindarlık evresidir.  

Tekno-dindarlığa kapalı olan bireyler henüz teknoloji ile ibadetleri birbirine bağdaşlaştıramamakta ve 

teknolojinin din ile örtüşmediğini belirtmektedir. Teknolojiye açık bireyler ise özellikle dini bilgilere 

ulaşma bakımından teknolojiyi mümkün mertebe kullanma eğilimi içerisindedir. Arttırılmış gerçeklik 

ve sanal gerçeklik gibi yarının teknolojilerini şimdiden dini anlayışa ibadet eden bir kesim olan ileri 

düzeyde tekno-dindarlar ın varlığı da araştırmadan elde edilen önemli bir sonuçtur.  

Tekno-dindarlığa dijital vatandaşlığın etkisi araştırma sonuçlarında bulunmuştur. İnternet politik 

aktivitizm ve ağ ajanlığı, bilgi avcılığı ve farkındalık ve eleştirisel perspektifin seviyesinde dijital 

vatandaşlık kavramı içerisinde yer alan bireylerin tekno-dindarlığa açıklık seviyesini tek başlarına 

pozitif olarak arttırdıkları görülmektedir. Ancak bu üç dijital vatandaşlık seviyesinden sadece internet 

politik aktivitizm ve ağ ajanlığının tek başına tekno-dindarlığa kapalılığı negatif olarak etkilediği 

bulunmuştur.  internet politik aktivitizm ve ağ ajanlığı derecesi arttıkça tekno-dindarlığa kapalılık 

derecesinin azaldığı bulunmuştur. Bilgi avcılığı ve farkındalık ve eleştirisel perspektif seviyesinde dijital 

vatandaşlıkların tek başlarına tekno-dindarlığa kapalılığa etkisinin bulunmadığı sonuçlar doğrultusunda 

söylenebilir. Son olarak internet politik aktivitizm ve ağ ajanlığının ileri düzeyde tekno-dindarlığı tek 

başına pozitif ve farkındalık ve eleştirisel perspektifin ileri düzeyde tekno-dindarlığı tek başına negatif 

olarak etkilediği sonucu elde edilmiştir. Bilgi avcılığı amacıyla dijitalleşen bireylerin ileri düzeyde 

tekno-dindarlık noktasında daha hevessiz olduğu sonuçlar doğrultusunda söylenebilir. 

Diğer yandan cevaplayıcıların her bir soruya verdiği yanıtların ortalamalarına bakıldığında (Ek.2), 

bireylerin internet tabanlı uygulamaları dine adapte etmeye başladığı görülmektedir. Ayrıca bireyler, 

din adamları tarafından bu uygulamaların ibadetlerde de kullanılması konusunda görüş bildirmektedir. 

Teknolojik gelişmelerin din içerisinde kullanımının, dikkat çekici bir etki yaratacağı düşünülmektedir. 

İbadethanelerde teknolojinin kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca teknolojik gelişmelerin dine 

adapte edilmesi ile birlikte, daha eğlenerek öğrenme sağlanacağı da söylenmiştir. İnternet, 

cevaplayıcılar tarafından etkin bir dini uygulamaların öğretici olarak görülmektedir.  

Sonuçlara bakıldığında teknolojik gelişmelerin tekno-dindarlık üzerinde etkisi olduğu istatistiksel 

olarak görülmektedir. Teknolojinin dini uygulamalar ile de bütünleşmesi kaçınılmaz bir gerçekliktir. 

İbadethaneler, internet ve internet teknolojilerinin tüm imkanlarından yararlanır şekilde yeniden dizayn 
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edilmelidir. Ayrıca din görevlilerine de teknolojiyi yakinen takip etmeye olarak verecek kurs ya da 

sertifika programları oluşturulmalıdır. Açılan kurslar ile birlikte ve teknolojik alt yağının entegrasyonu 

sayesinde işletmeler açısından yeni pazarlar yaratılmış olacaktır. 

Çalışmanın ileri zamanda farklı bölgelerde yaşayan kişilere, yaş gruplarına ve eğitim düzeylerine göre 

şekillendirilerek yapılması, tekno-dindarlık profilinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Sonuç 

olarak teknolojinin değişimler yaratması kaçınılmaktadır. Bu değişimlerden bireylere ve de kurumlara  

maksimum fayda sağlayarak yararlanılması gereklidir. Çalışmanın aynı zamanda bir kısıdı olarak, 

örneklem hacminin ana kütleyi ölçmekten uzak olmasının önüne geçilmesi açısından anketin farklı 

zamanlarda farklı kişililere tekrar edilmesi çalışmanın etkinliği açsından gereklidir.  
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EKLER 

EK1. Cevaplayıcıların dijital vatandaşlık sorularına verdiği yanıtların ortalamaları 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

21- Yerel, yaşadığım şehir ya da okulla ilgili konular hakkında politik 

buluşmalara ya da halk toplantılarına çevrimiçi olarak (internet 

üzerinden) katılırım.  

756 2,44 1,341 

22- Yerel, ulusal ya da küresel meseleleri çözmek için diğer 

insanlarla internet üzerinden çalışma yürütürüm.  

756 2,46 1,328 

23- Sosyal, kültürel, politik veya ekonomik konularda internet 

üzerinden imza kampanyaları düzenlerim.  

756 2,17 1,294 

24- Politik ya da sosyal meselelerle ilgili görüşlerimi internet 

üzerinden düzenli olarak paylaşırım.  

756 2,34 1,354 

25- Politik ve sosyal hususlara ilişkin olarak baskın görüşlere veya 

statükoya karşı çıkmak için kendi görüşlerimi internet ortamında 

açıklarım.  

756 2,31 1,321 

26- Politik ve sosyal konularla ilgilenen internet gruplarına 

üyeyimdir. 

756 2,11 1,334 

27- İhtiyacım olan bilgiyi bulmak için interneti kullanabilirim. 756 4,46 ,960 

28- Benim için faydalı olan uygulamaları internetten bulabilir ve 

indirebilirim. 

756 4,52 ,897 

29- Amaçlarıma ulaşmak için dijital teknolojileri (akıllı telefon, 

tablet, bilgisayar vb.) kullanabilirim.  

756 4,60 ,850 

30- Dijital teknolojileri (akıllı telefon, tablet, bilgisayar vb.) 

kullanarak ne zaman istersem internete erişebilirim.  

756 4,55 ,845 

31- Politik ya da sosyal konularda interneti kullanarak daha çok bilgi 

edinirim. 

756 4,07 1,121 

32- İnternet kullanımı aracılığıyla küresel meseleler ile ilgili daha 

fazla farkındalık sahibiyim.  

756 4,03 1,086 

33- Adaletsiz ya da haksız olduğunu düşündüğüm bir şeyi 

değiştirmek için çevrimiçi (internet üzerinden) katılımın etkili bir yol 

olduğunu düşünüyorum.  

756 3,64 1,268 

34- Politik ya da sosyal konulara dahil olmak için çevrimiçi katılımın 

etkili bir yol olduğunu düşünüyorum.  

756 3,46 1,295 

35- Çevrimiçi katılımın internet dışındaki (sosyal ya da politik 

olaylara) katılımı da teşvik ettiğini düşünüyorum.  

756 3,54 1,258 

36- Mümkün olduğunda, ziyaret ettiğim haber sitelerinde, bloglarda 

veya sosyal medya sitelerinde insanların yazdıklarına yorumlar 

yaparım.  

756 2,69 1,408 

37- Çevrimiçi ortamlarda (İnternet aracılığı ile) insanlarla iş birliği 

yapmaktan çevrimdışı ortamlara göre daha çok keyif alırım.  

756 2,80 1,309 

38- Düşüncelerimi, hislerimi, görüşlerimi ifade etmek için internette 

özgün mesaj, ses, görüntü ya da videolar paylaşırım.  

756 3,07 1,383 

Valid N (listwise) 756   
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EK2. Cevaplayıcıların tekno-dindarlık sorularına verdiği yanıtların ortalamaları 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

39- Internet tabanlı uygulamalar dini uygulamalarda kullanılamaz. 756 2,27 1,279 

40- Internet tabanlı uygulamaları dini uygulamalarda isteyerek ve severek 

kullanmaktayım. 

756 3,04 1,352 

41- Mecbur kalmadıkça Internet tabanlı uygulamaları dini uygulamaları 

desteklemek amacıyla kullanmam. 

756 2,86 1,333 

42- Internet tabanlı uygulamalara dayalı dini uygulamaları benim için önemli 

konudur. 

756 2,90 1,228 

43- Internet tabanlı uygulamalar ile yapılan ibadetler kabul görmez. 756 2,37 1,326 

44- Internet tabanlı uygulamaları ibadetlerim için daha etkin kullanma 

yollarını araştırırım. 

756 3,12 1,321 

45- Internet tabanlı uygulamalar ve ibadetleri bir türlü bağdaştıramıyorum. 756 2,60 1,281 

46- Internet tabanlı uygulamalar sayesinde dini uygulamalar daha iyi öğrenilir. 756 3,36 1,203 

47- Internet tabanlı uygulamalar kullanmadan dini konuları kendim araştırırım. 756 3,25 1,201 

48- Din uygulayıcıları (hoca, imam gibi) Internet tabanlı uygulamaları 

kullanması teşvik edilmelidir. 

756 3,26 1,217 

49- Internet tabanlı uygulamalar ile ibadet etmek zaman kaybıdır. 756 2,35 1,258 

50- Internet tabanlı uygulamalar cemaatin dikkatini çekmede etkili bir araçtır. 756 3,24 1,230 

51- Internet tabanlı uygulamalar ile kişiler dini uygulamaları daha az 

öğrenirler. 

756 2,49 1,190 

52- Internet tabanlı uygulamalar ile dini uygulamalar daha eğlencelidir. 756 3,08 1,232 

53- Internet tabanlı uygulamalar ile yapılan dini uygulamalar harcanan emeğe 

değmez. 

756 2,30 1,246 

54- Her camiide Internet tabanlı uygulamalar etkin bir şekilde kullanılmalıdır. 756 3,05 1,189 

55- Internet tabanlı uygulamaları dini uygulamaların öğreticisi olarak 

düşünmem.  

756 2,71 1,232 

56- Internet tabanlı uygulamaları etkin bir dini uygulamalar öğreticisi olarak 

düşünüyorum.  

756 3,11 1,145 

57- Internet tabanlı uygulamaları kullanırken, bir an önce kalkmayı 

düşünürüm. 

756 2,57 1,154 

58- Dini uygulamalarımda İnternet tabanlı uygulamaları kullanmaya çalışırım. 756 2,86 1,222 

59- Arttırılmış gerçeklik ve sanal gözlükler gibi araçlarla ileride evden 

çıkmadan namaz ibadetimi cemaatle kılma deneyimi içerisinde yerine 

getirmeyi düşünürüm. 

756 2,14 1,315 

60- Arttırılmış gerçeklik ve sanal gözlükler gibi araçlarla ileride evden 

çıkmadan umre ibadeti deneyimi yaşamayı düşünürüm. 

756 2,13 1,377 

61- Arttırılmış gerçeklik ve sanal gözlükler gibi araçlarla ileride evden 

çıkmadan hac ibadeti deneyimi yaşamayı düşünürüm. 

756 2,07 1,330 

62- Arttırılmış gerçeklik ve sanal gözlükler gibi araçlarla ileride evden 

çıkmadan kurban ibadeti deneyimi yaşamayı düşünürüm. 

756 2,03 1,306 

Valid N (listwise) 756   
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Pandemi’nin KKTC’ye Etkileri 
        

 

 

 

Tugay YAZGAN¹ 

 

 

 

Öz 

COVİD-19 pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de kapanması çok zor olan yaralar 

açmıştır. Ekonomisi ağırlıklı olarak öğrenci ve turizm gelirleri üzerine kurulu olan KKTC’de 2 ayda 

toplam 86.000 kişi Ada’yı terk etmiştir. Ada’da yaşaması halinde en kötü ihtimal ile günde 1 TL harcasa 

piyasaya 86.000 TL sürecek olan 86.000 kişi… Bu süreçte 1936 KKTC vatandaşı, 1848 TC vatandaşı 

ve 624 de üçüncü dünya vatandaşı işten ayrılmak durumunda kalmış ya da işten çıkartılmıştır. Aynı 

dönemde kapanan işyeri sayısı 95, işine ara veren iş yeri sayısı ise 7 bin 656 olmuştur. Buna göre, 2 

ayda işsiz kalan kişi sayısı 4 bin 408’dir. KKTC devletinin işsizlere aktardığı kaynak 96 milyon TL 

olarak gerçekleşmiştir.    Pandemi’nin tüm dünyada devam ettiğini düşünecek olursak durumun daha da 

kötüleşeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sürece bakıldığında KKTC çok ciddi bir işsizlikle karşı 

karşıya kalabilecektir. Bunun nedeni de Kriz Yönetimi kararı ile ana iki sektörün faaliyetlerine ara 

verilmesidir. Eğitim ve turizm sektörlerinin 60 farklı sektörü direkt ya da dolaylı olarak etkilediği 

düşünülürse krizin derinliği ortaya çıkacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, işsizlik, kriz. 
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KKTC’deki İşletme sayıları ve ilçeler ile sektörlere dağılımları aşağıdaki gibidir: 

 

2017 YEREL İŞLETME SAYISI (İŞYERİ 

SAYISI) 

   

SEKTÖR LEFK

OŞA 

GAZİ 

MAĞ

USA 

GİRN

E 

GÜZE

LYUR

T 

İSKEL

E 

LEFK

E 

TOPLA

M 

B-MADENCİLİK VE TAŞ 

OCAKÇILIĞI 

 

24 

 

- 

 

6 

 

1 

 

- 

 

- 

 

31 

C-İMALAT 866 462 288 110 85 35 1,846 

D-ELEKTRİK, GAZ, 

BUHAR VE 

İKLİMLENDİRME 

ÜRETİMİ VE 

DAĞITIMI 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

7 

E-SU TEMİNİ; 

KANALİZASYON 

45 25 11 2 7 1 91 

F-İNŞAAT 639 230 403 23 62 10 1,366 

G-TOPTAN VE 

PERAKENDE 

TİCARET 

 

3,629 

 

1,978 

 

1,787 

 

526 

 

393 

 

180 

 

8,492 

H-ULAŞTIRMA VE 

DEPOLAMA 

281 337 162 73 86 17 956 

I-KONAKLAMA VE 

YİYECEK 

HİZMETLERİ 

 

901 

 

613 

 

725 

 

128 

 

207 

 

105 

 

2,679 

J-BİLGİ VE İLETİŞİM 164 53 69 6 8 11 311 

K-FİNANS VE SİGORTA 

FAALİYETLERİ 

 

524 

 

266 

 

379 

 

36 

 

98 

 

15 

 

1,317 
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M-MESLEKİ, BİLİMSEL 

VE TEKNİK 

FAALİYETLER 

 

992 

 

335 

 

298 

 

45 

 

34 

 

15 

 

1,719 

N-İDARİ VE DESTEK 

HİZMETLERİ 

175 94 176 15 15 4 480 

P-EĞİTİM 139 72 58 12 8 4 294 

Q-İNSAN SAĞLIĞI VE 

SOSYAL 

HİZMET FAALİYETLERİ 

 

401 

 

139 

 

101 

 

46 

 

19 

 

5 

 

711 

R- KÜLTÜR, SANAT, 

EĞLENCE, 

DİNLENCE VE SPOR 

 

95 

 

60 

 

59 

 

12 

 

18 

 

4 

 

248 

S-DİĞER HİZMET 

FAALİYETLERİ 

593 316 260 94 72 32 1,367 

TOPLAM 9,472 4,980 4,783 1,129 1,114 439 21,917 

  Kaynak: KKTC İstatistik Dairesi 

 

KKTC’de son açıklanan istatistiki verilere göre 21.917 İşyeri bulunmaktadır. Bu işletmelerden 19.804’ü 

faaldir. 

Bu işletmelerin 12.088’i şahıs, 107’si kollektif ya da komandit, 355’i kooperatif,  6546’sı Ltd.,  598’i 

yabancı, 110’u diğer sınıfa giren işletmelerdir. Bu işletmelerin 21'i yerel, 4'ü yurt dışı merkezli 25 

üniversite ve 2 meslek okulu 27 aktif yükseköğrenim kurumu olmak üzere 294’ü eğitim kuruluşudur. 

KKTC’de Eğitime başlama aşamasında da 13 üniversite bulunmaktadır. 

KKTC’de çalışanların yaklaşık % 8’i eğitim kurumlarında çalışmaktadır. 

KKTC’de Pandeminin başlamasını izleyen Mayıs-Haziran aylarında 4 bin 408 kişi işsiz kaldı; 6 ayda 

95 işyeri kapandı, 7 bin 656 işyeri faaliyetlerine ara verdi; devlet çalışanların yaşamlarını idame 

ettirebilmesi için yaklaşık 96 milyon TL kaynak aktarılmıştır. 

Bu süreçte issiz kalanların bin 936’sı KKTC, bin 8’i Türkiye Cumhuriyeti, 624’ü de üçüncü dünya 

vatandaşı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2020 Mart ayından mayıs ayı sonuna kadar 86.000 kişi ada’dan ayrılmıştır. KKTC’den ayrılanların 30 

bininin öğrenci olduğu tahmin edilmektedir. 

Pandemi sürecinde, nisan ayında 52 bin çalışana bin 500 TL’den yaklaşık 78 milyon TL, izleyen aylarda 

da 12 bin çalışana bin 500 TL’den toplam 18 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Yine ekonomik paket 

çerçevesinde, işçilerin kendi birikimleri olan İhtiyat Sandığı’ndan 2 bin TL çekebilmeleri sağlandı. Bu 
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fırsattan da 3 ayda 39 bin 29 kişi yararlandı ve bu kişilere toplam 77 milyon 616 bin TL’lik destek 

sağlanmış oldu. 

Aynı dönemde geçici işsizlik ödeneği için başvuran 836 kişiden 293’üne işsizlik ödeneği bağlandı. 

Pandemi süresinde işyerlerindeki kapatma ya da ara verme sayıları ise şöyle oluştu:  

Ocak: İşyeri kapatma 31, işe ara verme 3,  

Şubat: İşyeri kapatma 1, ara verme 2, 

Mart: İşyeri kapatma 7, ara verme 7 bin 524, 

Nisan: İşyeri kapatma 10, ara verme 85, 

Mayıs: İşyeri kapatma 20, ara verme 27, 

Haziran: İşyeri kapatma 9, ara verme 15.” 

 

Pandemi döneminde yaşanan ekonomik krizden en çok yara alan sektörlere baktığımızda KKTC’nin 2 

lokomotif sektörü olan turizm ve yükseköğrenimin başı çektiğini görüyoruz. 

 

Bitme noktasına kadar yaklaşan turizmde çalışan sayısı 16 bin 700, yükseköğretimde çalışanların sayısı 

ise yaklaşık 9 bindir. Bu iki sektörün direkt veya dolaylı etkilediği 60 farklı sektörün varlığı da krize 

etkilerini gözler önüne sermektedir. 

 

KKTC’ye turistin ve öğrencinin yaklaşık yüzde 70’ini gönderen Türkiye’deki bulaşın devam etmesi de 

sektörlerin kısa sürede toplanamayacağının işaretidir. 

 

 

KAYNAKÇA 

1- https://www.kibrisgazetesi.com/kibris/pandeminin-aci-yuzu-h95023.html 

https://www.kibrisgazetesi.com/kibris/pandeminin-aci-yuzu-h95023.html
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“Teaching and reaching” students 

through the implementation of “ethics of 

care” 
 

 

Bilal DAVIS1 

 

 

Abstract 

The landscape of teaching in 21st century schools is evolving and changing. Accountability for teaching 

and accountability for learning are paramount. Additionally, teachers must employ innovative and 

creative ways to teach their curriculum and support student learning. Current research indicates that one 

way in which all of this can be addressed is by “teaching and reaching” students through the 

implementation of “ethics of care”. “Teaching and reaching” students is essential for teaching and 

learning to happen. Ethics of Care has surfaced as a topic of great interest (Noddings, 2002, 2010). It is 

gaining traction in many teachers’ professional and best practice.  It has potential to have a positive 

impact on student outcomes such as caring for learning, caring about themselves and caring about their 

learning community (Barth, Noddings, & Sergiovanni, 1990, 1992, 1994). The purpose of this 

presentation is to shed light on the utility of “ethics of care” and “teaching and reaching” students. 

Ultimately, this presentation will help situate action research around critical issues which teachers like 

myself, contend with and look to find creative and meaningful solutions. 

Keywords: teacher accountability, students accountability, ethics of care, best practice, action research, 

and learning community 
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 Defining Individuals' Learning 

Tendencies Using Facial Analysis 

Methods 
 

 

Yüz Analizi Yöntemleri Aracılığıyla Bireylerin Öğrenme Eğilimlerinin Tespiti 

 

Murat KAPLAN1 

17 Ekim 2020 / October 17th, 2020 

 

Abstract 

Nowadays, where the attention is drawn to different studies on the determination of learning tendencies 

of individuals, and curriculums and materials designed in that direction, 'face reading, behavior and 

personality analysis methods' – with the contributions of artificial intelligence, deep learning and 

machine learning – is taking its rightful place among the sciences of the future. Being an expert and 

having worked for over 30 years in this rare scientific field, I strongly believe that identifying 

individuals' learning tendencies by using the newly found concept 'human literacy methods' will be of 

utmost importance in the near future. 

Facial analysis methods, which have been used primarily for diagnosis purposes in traditional medicine 

for thousands of years, have also been widely applied in some particular areas like ‘appointing an 

individual to an important position in the palace’, or like ‘the evaluating candidates to choose the suitable 

mate for rulers and their family members'.  

In this article, we study the facial analysis methods extending from ancient Asia and the Mesopotamian 

civilizations to the western world, in the light of individuals' learning tendencies and potentials, and see 

if and how these results obtained with the help of traditional Chinese medicine (TCM) diagnostic 

methods are confirmed by modern neuroscience and biology findings. 

 

Key Words and Concepts 

 face reading   neuroscience   face recognition  anxiety and learning

 facial analysis  learning models  TCM    character 

 personality  human literacy  epigenetics   learning potential

 diagnosis methods motion-thought-behavior cycle  

                                                           
1 Ph.D., Antalya Bilim Üniversitesi, TÜRKİYE. E-mail: murat.kaplan@antalya.edu.tr  
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(Özet) 

(Kişilerin öğrenme eğilimlerinin tespiti ve o doğrultuda tasarlanan müfredatlar ve materyaller üzerine 

farklı çalışmalara dikkatlerin çekildiği günümüzde, belki de geleceğin bilimleri arasında – yapay zeka, 

derin öğrenme ve makine öğrenmesi katkılarıyla – haklı yerini alacak olan ‘yüz okuma, davranış ve 

kişilik analizi yöntemleri’ (şahsıma ait olan ve bu makaleyle yaygınlaşacağına inandığım ismiyle ‘insan 

okuryazarlığı yöntemleri’) kullanarak, bireylerin öğrenme eğilimlerini tespit etmek fevkalade önemli 

olacak.  

Binlerce yıldır öncelikle geleneksel tıp prensip ve teknikleri ile teşhise yönelik olan bu yüz analizi 

yöntemleri, takip eden zamanlarda ‘önemli pozisyonlara yapılacak atamalardan, hükümdarlara ve aile 

fertlerine uygun eş seçiminde adayların değerlendirilmesi gibi çok daha özel hususlara kadar’ geniş bir 

alanda kişilerin eğilimlerini anlamak, karakter ve kişilik özelliklerine dair veriler toplamak için 

kullanılmıştır. 

Bu makalemizde, kadim Asya’dan Mezopotamya uygarlıklarına ve oradan da batı dünyasına uzanan 

yüz analizi yöntemlerine ‘bireylerin öğrenme eğilimleri ve potansiyelleri ışığında’ değinip, 

örneklemelerle Geleneksel Çin tıbbı (GÇT) teşhis yöntemleri yardımıyla edinilen bu sonuçların, modern 

sinir-bilim ve biyoloji bulgularıyla nasıl teyit edildiklerine bakıyoruz.)   

 

Anahtar Sözcük ve Kavramlar 

yüz okuma    sinir-bilim    yüz tanıma   

 kaygı ve öğrenme  yüz analizi   öğrenme modelleri 

 GÇT    karakter   kişilik   

 insan okuryazarlığı  epigenetik   öğrenme potansiyeli 

 teşhis yöntemleri  duygu-düşünce-davranış döngüsü 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

This paper aims to drive the attention of academia to a seemingly new but in fact an old, rooted and 

crucial method of analysing students’ learning tendencies and skills by using some traditional tools 

under the title of ‘facial analysis methods’ that uses Traditional Chinese Medicine (TCM) diagnosis 

techniques.  

In ancient China, Kung-Fu masters were known to choose their disciples and/or students by some 

conventional methods because they were not only teaching martial arts, but they were all expected to be 

skilled TCM experts, which was a requirement to become a master in Kung-Fu. Because Kung-Fu meant 

‘the skill obtained through time and hard work’, and every individual had their own way of 
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understanding the world around, masters were meticulous to pick their students, observe and assign 

them to practice a particular style, with which they could represent the art and the family name.  

While choosing the best candidates to practice their art, masters used the ancient art of Face Reading, 

called Mian Xiang, which originates in the period of the famous Yellow Emperor (2700BC). ‘Mian’ 

literally means ‘face’ and ‘Xiang’ means ‘study of the physical appearance’. Face reading is one of five 

integral Chinese Arts forms or Wushu (Kung-Fu as widely known).  

It is known that during times of the Imperial Dynasties of China, this face reading techniques were used 

by the chief advisors and strategists to provide guidance for the Emperor they served. The selection 

process for important imperial positions was mainly based on this useful tool.  

Masters of Kung-Fu too, when choosing their disciples, paid attention to their students’ facial details 

along with their body type as to decide how they would learn the particular art style. Accordingly, 

following their basic trainings sessions, each and every student would be assigned to practice the most 

suitable curriculum that fits their face and body shapes so that they would be more successful in 

performing the art form.  

These masters were also very famous for their being meticulous to find the best candidate(s) to pass 

their family tradition, making it clear that the name(s) chosen are reliable, humble, talented, just and 

committed. Once the master completes his observations, he invites the candidate to a tea ceremony 

(called the ‘bai si’) during which he would announca the disciple as one of his family members, honoring 

him with the family name. From that moment on, everyone would know this new name on the official 

lineage page (family tree). This proves the student to be accepted to the family, which would at the same 

time mean a lot of responsibility.  

During this lineage acceptance ceremony, the master gives the disciple his family name and two other 

names (mostly adjectives) that represent his personality traits. (I would give you the example of mine 

so that the case would be much clearer. I was give the name 郭忠诚 – Kwok Chung Sien. The first word 

郭 ‘Kwok’ is the family name of my master (Sifu Samuel ‘Kwok’), and the other two characters 忠 

‘Chung’ and 诚 ‘Sien’ represent my personality traits (‘humble’ and ‘honest’) according to my master’s 

observation on my personal characteristics that suit me and my face best. 

During the early stages of the Kung-Fu trainings, master observes his student(s) and see how she or he 

uses the body mechanics, emotions and even the voice when practising and/or communicating with the 

world around.  

The higher success rates of the masters were credited to their skills in Face Reading Art. The better a 

master in TCM, which would also mean him being better in facial analysis techniques, the better the 

curriculum chosen for the very name picked to train. 

An individual who mastered facial analysis methods, using TCM diagnosis tools, would be righteously 

accepted as a master of communication.  
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And as teaching is all about communication, with the listening, speaking, reading, presenting and 

writing skills needed, teachers who improve their communication skills are prepared to instruct, advise 

and mentor students entrusted in their care. 

Another common crucial feature of successful teaching and communication is ‘feedback’. Giving and 

receiving feedback can be considered as a map of any communication journey. Observing students and 

using the feedback tools successfully would certainly give every teacher a mastery because, by doing so 

they would prove themselves to be the true masters of communication. 

The aim of this paper then is to discuss how ancient facial analysis methods can help teachers improve 

their communication skills – especially for feedback and for becoming more effective in preparing 

materials and curriculum accordingly. 

 

Part 1:  

TCM Diagnosis Methods and Facial Analysis 

 

«Face is the index of mind.» - Ibn Arabi 

 

As biochemist and Nobel Prize Winner Albert Szent-Gyorgyi states, ‘In every culture and in every 

medical tradition before ours, healing was accomplished by moving energy’, the ancient Chinese 

developed and used traditional medicine (TCM) tools both for diagnosis and treatment purposes.  

Traditional Chinese medicine has explored some ancient concepts like Yinyang (mostly known as Ying 

and Yang) as the basis from which everything in the universe is formed. Yinyang explores the idea that 

everything in the universe is connected by mutual states of development and change. As we find night 

in Yin, we find on the day Yang. The two form harmoniously equal parts of the same whole existence 

to bring about stability and equilibrium to all things around us. This basic principle of understanding 

life frames how Chinese medicine views the structure and functions of the body, mind and spirit and the 

presence of a disease. 

Chinese physicians have been using this technique of diagnosing diseases by observing and 

understanding the five elements on their patients’ faces. 

According to the principles of TCM, the organs on our face act like 'external display panel’of much 

larger systems such as: 

• eyes: optic nerves, brain and nervous system; 

• ears: hearing; 

• nose: respiratory system; 

• mouth: digestive system; 
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Therefore, if a teacher uses proper tools to observe and analyze their students’ faces, then the teaching 

process would as a whole be more safe for both teachers and the students, and this would lead to a 

successful teaching at the end of the day.  

In Traditional Chinese Medicine (TCM), there are seven emotions that affect the health of the five 

internal organs: 

joy, anger, worry, longing, sadness, fear, and shock 

 

These emotions are natural reactions to external environmental stimuli and if teachers are aware of the 

emotional states of their students, they can easily adjust the following step of their teaching. TCM 

principles say ‘emotions affects the health of the five internal organs’ and this would certainly affect the 

learning environment as well as the teaching process.  

According to TCM principles, our face, can be observed as a display panel of much larger biological 

systems to help diagnosis period, and this observation – when done using proper tools – can well guide 

us through understanding our students’ emotional states as well as their personality traits – so as to 

regulate the methodology of teaching with the help of facial analysis tools.  

One of the leading names of facial analysis techniques in the Western World, Jennifer Lamonica says: 

‘The face is the representation of the DNA sequencing of each human being.’ Recent criminal 

psychology and anthropology studies have also been focusing more and more on the same theory that 

faces can be considered as a representation of person’s biology, which supports the ancient Chinese art 

of face reading.  

The famous face reading expert Lillian Bridges in her well-known book ‘Face Reading in Chinese 

Medicine’ states these: 

‘You are your face. It is your identity. You express yourself using your face, and as you change 

and grow, so does your face.  

The face is an external projection of your inner self and the reflection of your emotional world. 

The approximately 25 square inches of the face give more information about you than any other 

part of you.’ 

 

Dr. David Perret’s words would well be backing up all above theories with these words: ‘Our 

judgements and behavioral choices are mostly based on our biology.’ 

The statement of Dr. Hugo Lövheim, in his ‘emotional neuro-chemistry theory’, is also clear to 

understand how our facial traits can be analyzed and understood by using correct and scientifically 

proven tools:  

‘Every emotion is associated with a specific 'region' and 'chemistry' - that is, 'hormone’ in the 

brain.’ 
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Let’s take four of the human emotions with respec to the hormone concentration levels, and see how a 

person’s biological state can effect their emotional state and reactions: 

 

Joy   - High serotonin and dopamine, low norepinephrine2; 

Sadness  - Low serotonin and dopamine, high norepinephrine;  

Fear  - Low serotonin and norepinephrine, high dopamine;  

Anger  - Low serotonin and high dopamine and norepinephrine; 

 

 

Part 2:  

Sample Tools For Defining Individuals’ Learning Tendencies by Using Facial Analysis Methods 

 

Part 2.1: Ear Positions, Perceptions and Learning 

High Ears (with respect to the eyebrows) - Ear tips passing the eyebrows 

Such people are quick to collect data and they act promptly to do 

what is needed as they have ‘result oriented personality’. 

Their common attitude is ‘do it now’ because they like challenges 

and this rises the risk of missing details. 

These personality traits would be necessary to take into 

consideration when preparing the class materials, teaching in the 

classroom and designing and executing pari and/or group work 

activities, because they would act a lot faster than their peers.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Norepinephrine is an important chemical messenger found in the nervous system. It regulates 
affective states, learning, memory, hormone and autonomic functions. 
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Low Ears (with respect to the septum3) 

If the eyerlobes are located below the septum, this shows us the person 

is a careful data collecter, patient listener, has strong intuition, and 

she/he does things with care and attention. Quality and order oriented 

attitudes of such people are easily observed.  

These people would need time to process the information. If forced to 

act fast, they get nervous and they can even leave the place or agree to 

fail rather than being pushed in anything they are assigned to do.   

 

 

High Eyebrows (with respect to the ears) – Eyebrows passing the ear tips 

These people are knwon for their too much emotion. They may be 

easily disappointed and/or overwhelmed. They also need time to 

process any information or experience they are involved.  

With these in mind, their teachers would better be asking them to 

produce the target language after the quick grasping names before 

such students so that they would have enough time to comprehend the 

subject. Otherwise, they would feel nervous and overwhelmed easily, 

which would lead them to get lost and disappointed. 

 

 High Eyebrows and Low Ears 

These people are known for their patience, care, logic and high skill 

of planning ahead. 

They will learn things slowly but permanently. They might ask too 

many questions in order to establish a stronger understanding of the 

subject.  

These people would also be very good candidates for projects with 

their skills.  

 

 

 

 

                                                           
3 The septum is the cartilage in the nose that separates the nostrils. Typically, it sits at the center and divides the 

nostrils evenly. 
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Low Eyebrows and Low Ears  

Such people are described by face reading experts as suspicious, 

doubtful, apprehensive and perfectionist. Their expectation of being 

success all the time makes them easily disappointed.  

Asking them to produce the target language before things positively 

settled in mind could disappoint them and make them loose their self-

confidence.  

 

Angles of the Ears  

This type of straight angled ears represent healthy and balanced perception. 

These people understand fast and well as long as the information given is clear 

and open.  

If there are some ambiguous points in the instruction, these students get easily 

confused and nervous, which would lead reluctance to follow the rest of the 

teaching. Secure learning environments are the best for these people to learn.  

 

 

These people are known for their original (genuine, different) perception, 

which gives them a wonderful chance to see things very differently. Their 

ability to see and evaluate things from multiple directions would maket hem 

very skilled learners as they try a lot of different ways of understanding and 

using the target language taught.  

A creative work would be better fort hem to be assiged. Their biggest skill 

might also be their biggest risk as they might have tons of thoughts to evaluate 

the target subject. They would love to have a fun-class ehre they can challenge 

their own creativity.  

 

Part 2.2: Nose Shapes, Perceptions and Learning 

Low Mid-Nose / Low Bridge 

Nose, in traditional Chinese medicine, represents our social status, 

health, approach to the Money and position, and person’s work style. 

It also represents the door through which we receive qi – vital life 

force – in order to maintain life.  

Nose is strongly associated with the spine/the backbone. Therefore, 

structure of the nose would be carefully observed during the 

diagnosis process by the TCM physician.  
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The nose bridge and/or mid-nose is assoited with stomach and digestive system and is expected to be in 

normal width and height so that enough oxygen (in other words ‘enough qi’) would be received through 

aspiration. Enough oxygen inhaled means energy needed to perform mental and physical acts.   

People with the given nose shape are considered as team players. They usually need support of the others 

around and therefore, if left alone in any learning activity, they might feel isolated.  

 

High Bridge 

People with high bridge are known to be ‘people of higher success’. These 

people prefer to work alone as they need individuality and space when 

doing something. Because they have their own ways to hangle things, their 

self-confidence level is quite high.  

With all the qualities stated, these people would be leaders of their groups 

in the classroom environment.  

 

 

 

Part 2.3: Eye Shapes, Perceptions and Learning 

Wide-Set Eyes 

People with wide-set eyes are considered to be prescient and prophetical. 

They hate details as this takes their attantion from the imagination process 

to ‘now’ and they prefer their minds to be wondering around in future 

possibilities. Their creative thinking requires unconventional and new 

methods of teaching where they feel involved.   

 

 

Close-Set Eyes 

Closer the eyes to one another, the more detailed and refiner the person is.   

They are known to be very careful people with high concentration. Possible 

negativity about these people would be the risk of loosing the bigger Picture 

as they focus more on one thing at a time.  
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CONCLUSION 

As discussed on the introduction part of the paper, TCM and modern medicine mutually agrees on the 

fact that the organs on our face act like 'external display panel’of much larger systems if we are 

equipped with the necessary tools to analyse the face. This accepted, we need to remember another 

related fact which says ‘every emotion is associated with a specific 'region' and 'chemistry' - that is, 

'hormone’ in the brain’, and accordingly design out course materials and the methodology in order to 

better create a learning environment for our students.  

With respect to the latest related studies, we understand that if teachers bocome more aware of their 

students’ emotional states during the classes and can analyse their students’ faces by either using AI 

supported technology or manuel methods of facial analysis to find out how and with what material types 

they can learn better and react to learning process, feedbacks, individual learning process, pair and/group 

work, etc., then we can certainly provide our students with a better learning environment. 
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Abstract 

Today, consumers are faced with many product and service alternatives at point of sale in purchasing 

products. Consumer decision making is the process which includes recognizing, searching for solutions, 

evaluating alternatives, choosing between alternatives and evaluating the outcome of choice. The basic 

reason why companies want to build customer relationships is economic. Customer Relationship 

Management is the basis of a business strategy which includes internal processes and functions, and 

external networks, to create and deliver value to target customers with a profit. Customer Relationship 

Management is a dynamic process of managing the company-customer relationship, where customers 

choose to continue for-profit commercial exchanges and are able to withdraw from participating in 

exchanges that are unprofitable for the company. Managers start spending a lot of money on studying 

consumer behavior, trying to find answers to the questions: Who buys the products? How do you buy 

products? Where do you buy them? and Why do you buy enterprise products? Consumers follow several 

steps in the decision-making process to purchase a product or service, starting with the emergence of a 

product need, obtaining information, identifying and evaluating alternatives around products, and finally 

deciding to purchase a product of a brand, assigned between brands taken as alternatives. So, it is 

important to be communicative with the customer - although the product or service may be good, small 

details like how it is delivered can leave the company with a dissatisfied customer. 

Keywords: Business, Management, Consumer, product, services. 
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Abstract 

There is a general agreement in the economic literature that the exchange rate plays a significant role in 

the performance of major economic indicators of a country. Its influence is highly noticeable in the 

general price level, international trade, economic growth, and employment. And in the financial sector, 

the exchange rate has been found to transmit to interest rates, thereby influencing the mobilization and 

disbursements of loanable funds for investment. A well-managed exchange rate policy is therefore 

imperative in promoting the sound macroeconomic performance of a country. Turkey has seen the 

exchange rate of the Turkish Lira exhibit some degree of volatility lately and should therefore apply 

some tool at its disposal to correct this anomaly to mitigate against the effects on her economy.  

The volatility in the Turkish Lira has put it under the immense pressure of depreciation. And correcting 

this inimical situation requires a proper understanding of the relationship between the exchange rate and 

the macroeconomic economic indicators in the face of its instability. It is against this backdrop that this 

study seeks to investigate the relationship between the exchange rate and its volatility, and the 

macroeconomic performance of Turkey. The key indicators of the performance to be evaluated, in this 

case, are economic growth, trade balance, the price level, and the money market interest rate.  

This study shall rely on a daily dataset of the Lira; to enable a robust analysis of the volatility in the lira, 

and annual data set of the lira and the major economic indicators aforementioned, to effectively capture 

the relationship between the exchange rate and these indicators. A mixture of linear and nonlinear 

models shall be employed in this study. The most notable shall be the Vector Autoregressive Model, the 

traditional multivariate GARCH models, and regime-switching models like the Markov switching, to 

account for nonlinearity in the dataset.  

It is the expectation of the researcher that the outcome of this study would unveil the true behavior of 

the exchange rate of the Lira and its impact on the Turkish economy. This, it is expected, will serve as 
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a guide to policymakers working to promote the performance of the Turkish economy by reaping the 

full benefits of a well-managed exchange rate position. 

Keywords:  Exchange Rate Volatility; Macroeconomic Performance; Turkish Lira; Nonlinearity; 

GARCH Model 
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Abstract 

The purpose of this paper is to analyze the legal aspect of measures and actions toward compensation 

of victims of organized crime, as one of the essential criteria of the European Union in the process of 

dialogue on visa liberalization and other European integration processes. 

Punishing and compensating its victims in the Republic of Kosovo faces some difficulties which make 

the process complex compared to other countries in the region.  

Also, this paper will analyze international acts and domestic acts related to the compensation of victims 

of organized crime in order to draw conclusions which will serve in the future as support in the 

implementation of measures and actions towards the realization of compensation of organized crime 

victims. 

Keywords: international acts, organized crime, compensation of victims, Criminal Code 

 

 

 

                                                           
1 Professor, PhD, Faculty of Law, Vice-Rector; University of Prizren “Ukshin Hoti,” KOSOVO  Tel. +383 44 

163 311, E-mail: armend.podvorica@uni-prizren.com  

mailto:armend.podvorica@uni-prizren.com


 

  
458 

Creating a Friendly Classroom 
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Abstract 

School is an immense part of a child’s life and it’s the place where children gain knowledge for the 

world and are prepared academically and professionally. Various research has shown the impact that 

classroom environment has on this process, presenting the classroom not only as professional 

preparation, but also a place of great impact in a child’s psychology. This impact goes unchecked at 

times, bringing as a result a substandard physical and emotional environment.  

Within the physical aspect one can number: desks, chairs, decorations and other resources. The 

emotional aspect refers to the energy created in the classroom, the teacher’s disposition, the rules and 

other components concerning the climate of the classroom.  

 

 The research aims to further expand the subject matter of how a friendly classroom environment affects 

the students’ learning process. It also includes suggestions on how to create a friendly classroom and 

how to mend the problem created if the above-mentioned is ignored. 

Based on the quantitative data analysis it has been found that enabling an environment that allows 

academic engagement, personal growth, and a healthy relationship between the students and the teacher, 

requires attention to the physical aspect and emotional aspect of the class what in turn has a  significant 

impact on students  development and  their academic achievements. 

Moreover different kinds of seating arrangement have different results, and there truly is no optimal 

seating setup. Depending on the number of the students, the kinds of classroom furniture, the size of the 

classroom, and thr most importantly the needs of the students and the planned activities, are attributete 

to the teacher crativenes, who may choose and decide what seating arrangement will be used. 

Keywords: classroom environment, physical classroom setting, emotional environment, academic 

achievement 
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Abstract  

Education in every sense is one of the fundamental rights and a major factor for development. No 

country can achieve sustainable economic development without substantial investment in human capital. 

Education enriches people’s understanding of themselves and the world. It improves the quality of lives 

and leads to broad social benefits to individuals and societies. However, the world, and Africa in 

particular, is witnessing drastic changes due to the outbreak of the global pandemic (Covid-19), which 

if care is not taken may be detrimental.  The key objective of this paper is to explore the future trends 

that are impacting Africa's education sector. These trends include technological, methodological and 

pedagogical styles and challenges. 

Keywords: Education, Human Development, Economic growth, Poverty, Labour Productivity, 

Technology, Trade, Health. 

 

 

 

INTRODUCTION 

The occurrence of the new coronavirus plague in China led to primetime reports in Africa as the dilemma 

of its global students in Wuhan where it started took centre phase. At the involvement of the epidemic, 

Hubei, the region where Wuhan is situated, had around 5,000 of the nearly 82,000 African students in 

China (Zhong et al., 2020).  

The coronavirus deadly disease has uncovered the lack of preparation of a lot of higher education 

institutions in Africa particularly Sub Sahara part of Africa continent to roam online. When the virus 

first hit the continent, many Sub-Sahara African governments were moving quickly to fathom how best 

to grip the innumerable of confronting it, it would facade on the socio-economic development of their 

countries. Countless of Sub-Sahara African governments have had to momentarily shut educational 

institutions in an effort to enclose the multiply of COVID-19 in their individual countries. Egypt was 

the first African country to account a case of COVID-19. Since then, Africa has witnessed about 1.62 
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million cases, 39,500 deaths and way above 1.3 million patients recovering (Africa Centers for Diseases 

Control).  

Africa’s education sectors are differing and so as well are their challenges. Tertiary education has 

different challenges to school education, as do private to public, and urban to rural. While the issues 

may vary between nations, there's one imperative commonality: the scale of the issues is diverse at 

diverse educational levels.  

The closures of schools and universities is said to have impacted over 70% of the world's inhabitants. 

However, current growths indicate acknowledgment that education has skilled an important swing. 

What does this mean, and is this the right time to start? Probably, yes! The continuation of online and 

other hybrid learning environments is a must go for Africa, if she wants to meet up with global standards.  

So, in the paragraphs below, we will begin by looking at some obstacles to the form of learning in Africa. 

After which, we will delve into some existing threats and opportunities brought about by the global 

pandemic and round off with recommendations. 

 

OBSTACLES 

They are many factors that accounts as hindrances to appropriate education in Africa. Some of them that 

we will be discussing are:  

 

Electricity 

Getting reasonable power supply could be an essential prerequisite for the advancement of any learning 

that is not classroom based.  Many parts of Africa, especially rustic regions, don't have this access. Some 

authorities and instructors, stress that the destitute communities will be totally cleared out behind. With 

need of power and constrained capacity to purchase ICT equipment, this move will only increase the 

gap between the destitute and the rich. 

Infrastructure and Technology 

eLearning, by definition, requires not as it were power, but the access too to data connectivity and to the 

gadgets through which the eLearning materials can be gotten to. Firstly, governments must focus on 

creating new infrastructure to help such flexibility within the future. Because as it stands right now, the 

offices and tools required for simple move to distance learning are essentially not there. However, it is 

obvious that, in spite of the fact that there are numerous common problems, there is no single 

arrangement for all educational sectors, nor without a doubt for all nations. Whereas there are principles 

that have nearly widespread application, these principles are connected are regularly specific to a 

specific area or situation. 

Devices and Technology 

In an ideal world, an individual smartphone for each student, particularly in secondary school, could be 

considered the perfect arrangement.  Online learning is likely to be the foremost valuable solution for 

secondary school students and it is certainly the case that, for it to work, access to smartphones and other 

gadgets would have to be the rule, instead of it being an exception. Affordability may proceed to be a 

noteworthy hindrance for the foreseeable future, in spite of the barefaced fact. 
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Connectivity 

Issues with network and access to the web are recognized as one of most significant impediments to 

online studies. The need for internet is no longer an extravagance ownership to be estimated tall but a 

need at this crossroads as an enabler stage for teaching/learning exercises to strive. In this manner lower 

internet prices should be lowered and completely free and easily accessible on campuses. 

Home Learning Environment 

In June 2020, Ethiopia’s Ladies and Children’s Issues Bureau reported that more than 100 young ladies 

in Addis Ababa had been raped since the begin of the Covid-19 crisis, a reality which it credited to 

school closures. Men who used to hone distinctive propensities exterior their homes are presently doing 

them to their children when they remain at home. Besides the major issue on rape; there are equally 

problems of insecurities like kidnappings, child labour, child abuse, early marriages (for young girls), 

violence from their parents or guardians. These constitute to a very poor and unstable learning 

environments for learners to strive. 

 

OPPORTUNITIES / THREATS 

Opportunities  

The overwhelming lion's share think that the widespread will boost the use of technology in education 

in Africa.  The African Union sees technology as the key to the fast expansion of education. It is 

convinced that technology led education will be one of the most drivers of the economic growth essential 

to convert the continent. The aspiration is broadly caught on and shared, which may maybe incompletely 

clarify the level of good faith. In any case, the message almost the require for investment in instruction 

and innovation may not have been getting through with adequate urgency. Now, a few individuals are 

beginning to see Covid-19 as a sort of ‘shot within the arm’ to convey unused driving force to plans for 

a ‘transformed continent’. 

According to Albert Nsengiyumva, the Executive Secretary of the Association for the Development of 

Education in Africa (ADEA), “the COVID-19 pandemic has brought a new reality which has further 

deepened inequality and exclusion, particularly in the African education systems. Together, we should 

turn this tremendous crisis into an opportunity for accelerating digital transformation, as this will have 

an impact on critical sectors such as education. Today more than ever before we need to adapt as quickly 

as possible to disasters and emergencies and look for alternatives to advance education and training in 

Africa.” 

 

Threats  

In spite of the broad excitement for the view that the emergency would make a modern boost for 

technology-assisted learning, in any case, there was too a solid note of caution. A move to online 

learning will simply be an increment to an imbalance and impediment on poorer students. The thought 

that many students aren't capable of revising their lessons due to constant power outages; technology-

based learning, whether amid or after the crisis, would be likely to form or compound more problems, 

especially to disadvantaged students. 
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As per many ICT specialists on the continent, “The digital and technological gap will be widened as 

poor kids can't afford these devices and may not be skilled in using them. The educational gap will also 

be widened as uneducated parents can't help the kids when learning online in isolation. “Poor and 

disadvantaged children will be greatly affected and set back compared to their more privileged 

peers…on the other hand, it might motivate the government to work on raising educational standards 

and implement policies to improve education systems.” 

 

RECOMMENDATIONS 

The Covid-19 pandemic created a unique situation, even for countries which have suffered major health 

emergencies in the past. It also affected every African country and every sector of education in a 

different way. However, it is both possible and worthwhile to highlight some of the steps that could be 

taken at various levels in order that the new educational medium doesn’t pass the African continent by. 

Some of the recommendations to take into consideration or use side by side so that Africa isn’t left 

behind post covid-19 are:  

Making Tech Free 

The costs of personal technology such as (smart phones, home and institution Wi-Fi) has to decrease. 

Most, if not all African countries suffer from very expensive data.  Checking on communications 

systems, along with accessibility and taken a toll of connectivity across the continent, with a view to 

extending the arrangement of online education and training, as well as broader community advancement, 

will go a long to help.  

Effective Use of Technology 

Specific technologies and forms of social media are identified as being particularly helpful. 

Notwithstanding, many young Africans especially those in the suburbs barely have and talk less 

effectively utilized smart gadgets. Given the teachers are the transmitters of knowledge here, it’s 

primordial that they are trained on the potentials and usage of these gadgets. For most of them alongside 

their learners are still lagging in this domain.  

Government  

Governments, working with worldwide and private sector partners, will take the lead in developing the 

framework for 21st century education for all. They ought to see the advent of Covid-19 as an opportunity 

to fortify technology assisted learning across the education sectors. 

Governments, local authorities and education institutions should critically construct an appropriate 

distance / technology empowered component into the educational modules, taking a semi-blended, self-

paced component into all learning, without disadvantaging any child. 

Governments ought to look for, through financial measures and other motivations, to create an ‘enabling 

environment’ and to energize the private sector to contribute to a firm technological premise for the 

education system. 

Regional and Pan-African Collaboration  

Although the essential ‘actions’ will be the obligation of national governments, there are several areas 

where a broader multinational or pan-African approach could be accommodating. The African Union 
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together with her partners, should review that communication networks, together with the availability 

and cost of connectivity across the continent be real, with a view to expanding the provision of online 

education and training to a broader community development.   

 

CONCLUSION  

In conclusion, it must be expressed that to all reasons and purposes, e-learning as a shape of educational 

conveyance has gotten to be prominent all over the world, indeed within the pre-COVID-19 period, and 

going.  It is apparent that e-learning will have be considered as portion of standard education. E-learning 

should be given the most extreme consideration and properly executed to help achieve the development 

we look for in our education system in Africa. COVID-19 has uncovered the blemishes and we can learn 

from places where these models have been embraced to create a premise for which we develop from 

her, for an Africa we all want come 2063. 
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Abstract 

With the spread of global communication, the internet, the business world has changed the way it works. 

The Internet has created an opportunity for businesses to thrive by working in a wider market, reducing 

costs by increasing their efficiency, meeting customer needs and increasing collaboration with their 

partners and competitors. Consequently, the concept of marketing is the philosophy according to which 

the profit goals of the enterprise can be best achieved through recognizing the wishes and needs of the 

target groups of customers and meeting those needs through activities and commitments related to 

modern trade. 

Also, E-business refers to a broader definition of e-commerce, not only the purchase and sale of goods 

and services, but also commitment to customers, cooperation with business partners, the realization of 

e-learning (online or online learning) , and the realization of electronic transactions within the 

organization. B2B (Business to Business) e-commerce, in which businesses focus on sales to other 

businesses, is the largest form of e-commerce. 

Today, trade between countries is one of the main pillars for the economic development of countries 

and the global economy in general. Trade policies are an important field of study for promoting 

economic development, identifying sectors, in which the country has comparative advantages over other 

countries. So e-business is a phenomenon which is legitimizing the internet as a major medium of 

communications and is revolutionizing a new reality of business. 

Keywords: Business, e-commerce, economic growth, marketing. 
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Abstract 

It is true that men were the leaders of most Kurdish tribes, but this does not mean that Kurdish women 

did not participate in the concerns of their kin. In fact, in the history of Kurdistan, there were several 

cases of which Kurdish women were successfully running the affairs of their clans who, indeed, became 

the focus of many foreign orientalists and local historians and writers when talking about the role of 

women in their societies.  Perhaps one of the most well-known women in this context is Adela Khanum 

(Lady Adela). In this essay I will talk about Lady Adela, and how did she come to today’s Southern 

Kurdistan? What was her role in improving social, economic and cultural affairs of her new society, 

particularly her husband’s tribe and the surrounding areas? Also, what was her role in the political 

history of the region? The aim of this essay is to argue that Kurdish women were able to determine their 

positions in the history of Kurdistan.2  

It can be said that Kurdish women from the old days of Kurdish society were enjoying a high social and 

political respects from their relatives and tribe leaders, even sometimes became pride for their societies 

and Kurds in general that was hardly seen elsewhere. Thus, many Kurdish women have drawn the 

attention of many world historians, orientalists and foreign travellers mentioned Kurdish women in their 

writings. In this paradigm, Minorsky considered Kurdish people as a more developed and civilised 

nation more than Turks, Arabs, and Persians, and women in Kurdistan had enjoyed full independence 

and respects in their societies.3  

Jaff women are good example who recived this high degree of respect among the other Kurdish 

communities. 4 In fact, Jaff women took an independent role in supporting their kin especially when they 

                                                           
1 Dr., Faculty of Arts, History Department, Soran University, IRAQ  

2 However, no reference to her private family life will be made such as how she brought up with her children.   
3 Minorsky, V., “The tribes of western Iran” in The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great 

Britain and Ireland, No 75, (1945): pp. 73-80. 
4 There have not been, in the old authoritative Islamic texts, references to the Jaff as an independent tribe under 

such specific name. The acclaimed Kurdish historian Sharfaghan Al Badleesi, in his invaluable text Sharafnama 

of 1595, presented no significant information which may lead us to trace the history of the tribe and the role it 

played in the history of the Kurdish people as he did of other tribes of which he outlined comprehensively at length. 

The Jaff people are one of the biggest Kurdish tribes, if not the biggest, native to the Zagros area, which is presently 

divided between Iran and Iraq. The Jaf dialect is a branch of the Sorani language family.The region inhabited by 

this tribe is south of Sanandaj all the way to Javanroud and also areas around the city of Sulaimaniyah in Southern 
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were from those Bedouin families that journeyed between Germian and Kwestan yearly. Moreover, Jaff 

women were independent in their views and handling their affairs within their own society and social 

meetings where decisions had to be made in connection to Jaff affairs. They were also very well-known 

in Kurdish poetries and literature.5 Among the oriantalists, Major Saone, the famous traveller who came 

to Iraq and Kurdistan in 1919 was very astounded with Kurdish women’s performance in general and 

Jaff women in particular, and he respectfully made known the liberty and independence of Kurdish 

women in his writings. He said in his book: 

The veil and all it implies is unknown, and the women are, for all practical purposes, as 

free as in England. My first walk through the streets of Halebja brought this vividly to view. 

In place of the black-draped ghosts which in other Mohammedan countries peep and giggle, 

or else bolt like frightened rabbits on the sudden appearance of a European, the good dames 

of Halebja sat and gossiped on their doorsteps just like Mrs Brown and Mrs Jones in any 

village at home, quite unperturbed by the passing of a stranger. The younger ones among 

them were strikingly handsome girls, a little Jewish in type, with a splendid bearing and an 

honest, frank expression, as different from the sallow, dark-eyed “beauties” of the harem 

as a healthy English country girl from a bedizened actress.6  

 

As to Lady Adela’s family background, her name is Adela Abdul-Qadir from Sahibqran,7 born in 1845 

in a famous Ardalan Emirates family.8 She married to Osman Pasha Jaff,9 chief of the Jaff tribe in 1899 

and came to live in southern Kurdistan. Osman Pasha, whose headquarters was in Halebja, was 

appointed as the kaimakam (sub-governor) of Shehrezur, which led to his absence for a large part of the 

year. Thus, Lady Adela was ruling Halebja. She did not only manage her own and her husband’s private 

concerns, but she successfully governed Halebja as well. As a result of this marriage, she left Kurdistan 

of Iran and came to live in Halebja, which is now in Kurdistan of Iraq. This marriage was an interesting 

for the historians to write about, and there are two different views about this marriage: 

                                                           
Kurdistan. “A Short History Of Jaff Kurdish Tribe”, in Jaff Tribe Website, at https://jafftribe.com/single-jaff-

tribe.php, accessed 26 September 2020. 
5 “The Role of Women in the Jaff Tribe,” in Jaff  Tribe Website, at https://jafftribe.com/woman-jaff.php, accessed 

26 September 2020. 
6 Hubbard G. E, From the Gulf to Ararat, An Expedition through Mesopotamia and Kurdistan, (London, William 

Blackwood and Sons, 1916): 178.  
7 Some Famous Jaff Women, op.cit. 
8 According to Sharaf al-Din Bitlisi, the renowned Kurdish historian, the earliest known leader of the tribe, Bawa 

Ardalan, was a descendant of "Ahmad b. Marwan", who ruled in Diyarbakir. He settled down among the Gorans 

in Kurdistan and toward the end of the Mongol period took over the Sharazur, where he established himself as an 

absolute ruler. It is not known when the Ardalans established themselves in Sanandaj, but it was probably in the 

14th century. Bedlisi, Sharaf-al-Din Khan, Sharafnama, translated by F.B., vol. II, Charmoy, (St. Petesburg, 1868-

75): pp. 106–107. Furthermore, it is stated that Aradalans were the descendants of Ardashir Babas, who came from 

Sham, and Imam Hassan made them wali of Kurdistan, and since then they were ruling Kurdistan generations after 

generation. To prove that, there is a pearl ring which was engraved in Kufi Arabic scripts and was given by Imam 

Hussein and still they claim they kept it and possess it. Mukryani, Hazhar, Masturai Kurdustani:Mirnishini 

Ardalan, (Hawler, Aras, 2002): pp. 16-18. 
9 Osman Pasha was one of the most well-known leader of Jaff, was very rich and owned many lands and properties. 

He opened built markets, palaces mansions and public bath houses. Jaff family, Jaff Tribe, and Kurdistan". Playlist 

Magazine, at http://revistakuadro.com/jaff-family-jaff-tribe-and-kurdistan/, accessed on 1 October 2020.   

https://jafftribe.com/single-jaff-tribe.php
https://jafftribe.com/single-jaff-tribe.php
https://jafftribe.com/woman-jaff.php
http://revistakuadro.com/jaff-family-jaff-tribe-and-kurdistan/
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The first one is that when Osman Pasha married her, his main purpose was that she was from a noble 

and famous family of Ardalan Emirates so that he could strengthen his relationships with them. The 

second view says that Jaff tribe was forced to marry from Ardalan Emirates families in order to fold 

down the existed fighting and conflicts between Ardalan and Jaff tribes over lands and powers in the 

region. In fact, the first view seems closer to the reality. The reason is that if Osman Pasha’s marriage 

to Lady Adela was mainly to stop the conflicts and bloodsheds in the region, yet he would not give her 

such power and freedom to Lady Adela to rule Jaff’s tribe and its territory. More particularly when Jaff’s 

control was increasing at that time in the area, since they were very rich and bought many lands in the 

region. Even many people from outside of their territory came to settle in their lands use it for agriculture 

uses but under the control of Jaff’s tribe. Hence, one question come up, why the Ottoman Empire was 

against this marriage then?  

Initially, the Ottomans were not happy with this marriage, as they viewed this marriage as a marriage 

between Ardalans in East Kurdistan and Jaff in Southern Kurdistan in a wider prospect rather than a 

simple marriage between Lady Adela and Osman Pasha.10 To elucidate that, at that time Jaff was under 

the control of the Ottoman Empire while Ardalan was under the control of Persian Empire, thus they 

could no longer control Jaff’s area, in other words the Ottoman Empire’s territory near the Eastern 

border if this marriage had to take place, and they were right in their expectations, as will be more 

explained latter. 

The reason was that Lady Adela quickly gained influence and reputation in Halebja. As mentioned 

earlier, she was from a famous aristocrat Ardalan family and was exclusively received supports from 

her family so that they can strengthen Lady Adela position in the region in one hand, and at the same 

time her husband gave her full power to rule and never refused what she ever asked in the other. He also 

built for her two outstanding mansions in Halebja that was nonpareil in Sulaimanyah and only built by 

Persian builders.11 Another reason for the Ottoman’s rejections for this marriage refers to the fact that 

Osman Pasha was chosen as sub-governor of Sharazur by the Ottoman Empire and one of his duties was 

to protect the latter’s interests in the region and control the borderline with Persia. Hence, upon his 

marriage to Lady Adela, they feared she will become a bridge for Persia to the region while nobody 

from Jaff tribe could dispute her power. 

 

Lady Adela’s Persona  

As far as Lady Adela’s persona is concerned, there is no specific description of how she naturally looked 

like from any Kurdish writer at that time. This is quite understandable to be the case, because of two 

reasons. The first one is that education was not very common at that time in the region, needless to 

mention becoming a writer. The second reason might be of that it was indecorous from culturally point 

of view for a Kurdish person to describe the face or the figure of another Kurdish person, especially 

women, as they were, and still are the symbol of their families’ honour. So, if they are described in 

detail, they might, in certain circumstances, consider it offensive to the family. However, this description 

had been far easier for European travellers or someone like Major Saone, since he came from a more 

                                                           
10 Saeed, Ismael Ibrahim, Komalgai Kurdawari la didi rozh halat nasida, (Duhok, Duhok Print, 2008): pp. 358-

359, and 368. 
11 Edmonds, C. J., Kurds, Turks and Arabs, Politics, Travel and Research in North-Eastern Iraq, 1919-1925, 

(London, Oxford University Press, 1957): pp. 52-55. 
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opened society and where education was almost common. Thus, the first detailed and reliable describer 

was Major Saone, who said:   

“Before and at the foot of this lay a long, silk-covered mattress, and upon it sat the lady 

Adela herself, smoking a cigarette. The first glance told her pure Kurdish origin. A narrow 

oval face, rather large mouth, small black and shining eyes, a narrow, slightly aquiline 

hooked nose, were the signs of it; and her thinness in perfect keeping with the habit of the 

Kurdish form which never grows fat. Unfortunately, she has the habit of powdering and 

painting, so that the blackened rims of her eyelids showed in unnatural contrast to the 

whitened forehead and rouged cheeks. Despite this fault, the firmness of every line of her 

face was not hidden, from the eyes that looked out, to the hard mouth and chin. Her head-

dress was that of the Persian Kurds, a skull-cap smothered with rings of gold coins lying 

one over the other, and bound with silk handkerchiefs of Yezd and Kashan. On each side 

the forehead hung the typical fringe of straight hair from the temple to the cheek below the 

ear, and concealing it by a curtain of hair, the locks called 'agarija' in the tongue of 

Southern Kurdistan. The back hair, plaited, was concealed under the silk handkerchief that 

hangs from the head-dress. Every garment was silk, from the long open coat to the baggy 

trousers. Her feet were bare and dyed with henna, and upon ankle and wrist were heavy 

gold circlets of Persian make. Upon her hands she wore seventeen rings, heavily jewelled, 

and round her neck was a necklace of large pearls, alternating with the gold-fishes that are 

the indispensable ornament of the Persian Kurd and of many of the Persians themselves.”12 

 

This appearance shows the original Kurdish women, and in fact should not be confined to Lady Adela. 

The reason is that Kurdish women like to appear in such a stunning dressing style especially silk clothes 

since it shows their reputes, prides, and nobilities among the Kurdish society. However, what made Lady 

Adela more special in this context is her power and wealth that allowed her showing her reality.   

Lady Adela was always best served by servants. For example, she had two special servants where one 

of them fanned her, while another held cigarettes ready, and a maid waited with sherbet and rose-water. 

Lady Adela was speaking a prudent and fluent Kurdish language as Major Saone mentioned that when 

he entered her house, she smiled and asked him to a seat beside her on the mattress, and gave him the 

old-fashioned Kurd greeting ‘Wa khairhatin, wa ban i cho, ahwalakitan khassa shala’ (You are 

welcome; your service is upon my eyes; your health is good, please God). According to him, and in fact 

any Kurdish native understand that this language is the distinctive and pure traditional Kurdish 

Language.13 She had an overwhelming character with fluency in Persian language as well, which in my 

view this language Knowledge (Persian) is caused by her family when lived under the Persian influence. 

Saone said at the end of his interview with her, he was amazed with a brave Kurdish woman who accepts 

strangers generously and respectfully as guests at her household. Her door was always opened to the 

foreign travellers going to and leaving from Halebja and she kept good friendly relationships with 

Sanandaj elites and Persia.14  

                                                           
12 Ibid., pp. 289-295. 
13 Meiselas, Susan, and Bruinessen, Martin van, Kurdistan in the Shadow of History, (Spain, University of Chicago 

Press): pp. 74-77. 
14 Ibid., pp. 215-220. 
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Besides that, Lady Adela was an exemplary woman when it comes to the religion and practising Islam.15 

She always balanced between practising her religion and the power given to her and used them as a 

weapon to protect herself. In terms of manner, she was much disciplined and behaved like a civilised 

person because she was knowledgeable in various aspects that made her triumphant over the people 

surrounding her. She always showed her awareness to the imminent issues in front of the common 

people (who were relatively uneducated) as a key to acquire people’s respect to her. In this context, she 

was never afraid of saying anything.16 According to Muhammad Amin Zaki Beg Lady Adela’s 

awareness and intellects were her main drive for influencing husband and the people surrounding him.  

Also, more importantly talks about her building and civilised and formal works and social of her tribe.17 

This shows a combination of having a high spiritual esteem and education of Lady Adela.  

Last but not least, it can be suggested that Lady Adela did not like to look old in front of her people. 

Probably she considered ‘looking old’ as a sign of weaknesses and people might gradually turn back 

from her and as a result, she might lose her influence in the region. Moreover, the Ottomans disliked 

her, and if she looks weak, it would be easier for them to put the region under their control, particularly 

after the death of her husband Osman Pasha. Percival Richards, a British photographer working in 

Mesopotamia, in a letter to his wife, described Lady Adela’s dedication to look young and powerful in 

region, he said:  “Dearest,...The political officers and myself are at present living in the Khanum’s house, 

and having a pretty good time. The Lady herself is about sixty-five years of age. But she dyes her hair 

and paints and powders her face, and on the whole, tries to play the giddy young thing. However, she 

must be very strong willed, because her tribe (before the coming of the British) were nothing but 

highway robbers, and yet she had’em in the palm of her hand to do just what she liked with--some 

woman!”18 

In short, Lady Adela was a strong, pious, disciplined and knowledgeable lady, that is why she 

successfully gained her influence and was ready to take the administrative and political roles in the 

region, as will be discussed below. 

 

Lady Adela’s administrative and political roles in the region 

As long as Lady Adela’s  role in administering Halebja is concerned, she was the main person in charge 

of governing Halebja when her husband Osman Pasha was absence for a large part of the year for his 

‘sub-governor’ post duties, as mentioned earlier, she was a person of eminently capable and decided 

character, replaced him at home. Thus, to be a successful governor, she took the responsibilities of the 

building of a new prison, and setting up a court of justice, of which she was the first president.19 In this 

court, offenders were convicted and imprisoned in order to show the people that although she is a 

woman, yet she is capable in maintaining law and order and bringing peace and security to the city. The 

last part of Richard’s letter mentioned above proves this reality. 

                                                           
15 Saone, op.cit., p. 276.  
16 Ibid., p. 280. 
17 Some Famous Jaff Women, op.cit. 
18 Letter from Percival Richards, British photographer working in Mesopotamia, to his wife in England, December 

20, 1919. “Lady Adela- Princess of the Brave,” in Kurdistan's Women, 4 April 2008, at 

https://kurdistanwomen.blogspot.com/search?q=Lady+Adela, accessed 26 September 2020. 
19 Ibid.  

http://www.akakurdistan.com/kurds/stories/noel/index.html
https://kurdistanwomen.blogspot.com/search?q=Lady+Adela
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In terms of development, Lady Adela built some Persian-like gardens in the city,20 and built many 

schools, mosques, bathes and attractive palaces, of that time’s model, in the city which led many 

foreigners who visited Halebja surprised as a result of those brought Persian styles and decorations used 

in those premises. This step indicates civilised and innovative personality of Lady Adela, primarily when 

she endeavoured bringing new ideas to Halebja and benefit from Persian’s experience. In terms of trade 

and economy she tried to become a bridge between Sanandaj and Halebja markets. That is why she built 

a new bazaar in the Halebja to attract businessmen of the region, and to demonstrate that she is 

entrepreneur and economic oriented lady. May be economic strength was another vital aspect for Lady 

Adela to increase her dominance in the region. Luckily, she was from a rich family and her husband’s 

family were very rich as well. By having them supporting her, it can be said that she had adequate means 

to easily monopolise the market, but there is no one has mentioned if she was monopolistic women. 

Those areas where under Lady Adela’s rule were Hawraman, Penjwen and Sharazur and she was able 

on her ability and her husband’s to many developments and civilised and economic development in this 

region. 

In terms of her roles in cultural and traditional contributions, Lady Adela had a great input to Jaff’s 

tradition. As mentioned earlier, she was from Aradalan Emirates, which were influenced by the Persian 

tradition. Because Halebja was a strategic place for Persians since it was connecting the entire Sharazur 

plain, Khurmal, Penjwen and Hawraman, which were under the Ottoman’s empire’s control, to Sanandaj 

which was under the Persian control. So, when Lady Adela’s influence increased, she imported Persian 

cultures and traditions to the region as it was mentioned earlier that she used Persian models and 

decorations in the buildings and constructing gardens. Most of the writers quoted Saone’s famous 

description about how she liked Persian culture and even speaking in Persian language at home. Saone 

said: “... Her servants were all Persian subjects, and in Halebja she instituted in her new houses a little 

colony of Persian Kurds, and opened her door to all travellers from and to that country, and kept 

continual communications with Sanandaj, five days’ journey away.”21 There is no doubt that this cross-

border cultural and traditional interface became subject of concern by the Ottomans, Sunni sect, who 

feared Shi’ah sect’s expansion to this region, and might gradually merge with Persian land, especially 

after realising that the Ardalan people were practising Shi’ah sect due to Persian’s influence on them.  

Politically speaking, this significant step by Lady Adela made the Ottomans very jealous and therefore 

attempted to control Halebja. Therefore, they initially attempted to extend telegraph cable to Halebja 

which did not last long as it was brought down by the local people so that they disconnect the city from 

the other areas controlled by Ottomans. However, the Ottomans tried to fix the line but Lady Adela 

warned them not to do, as people will break it down again. This incident brings two opinions to us, as 

follows:  

Firstly, it is most likely that Lady Adela was behind the telegraph disconnection. Her independence and 

charismatic influence made the men of the region obeying her in such a way they never do anything 

without her consent, consulting or approval. So, it was easy for her to instruct her men to destroy the 

line. Secondly, bringing down the telegraph line was the main cause for isolating Halebja from the other 

parts of the Ottoman Empire’s land. As a result, news and information were brought to the city through 

                                                           
20 Saone, op.cit., p. 280. 
21 “Braving Death in Kurdistan Disguised as a Native; How an Englishman Penetrated One Of The Most” Savage,” 

in The New York Times, 9 March  1913, at https://www.nytimes.com/1913/03/09/archives/braving-death-in-

kurdistan-disguised-as-a-native-how-an-englishman.html,  accessed 1 October 2020. 

https://www.nytimes.com/1913/03/09/archives/braving-death-in-kurdistan-disguised-as-a-native-how-an-englishman.html
https://www.nytimes.com/1913/03/09/archives/braving-death-in-kurdistan-disguised-as-a-native-how-an-englishman.html
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posts and travellers. While this might be considered as a negative decision by Lady Adela, we can argue 

that the positive aspects of it was to slow down the information line to Halebja and to prevent rumours 

coming to the city.   

When her husband Osman Pasha passed away in 1909, the couple’s sons again supported her, because 

the death of Osman Pasha made the Ottomans happy as they thought they can easily take Lady Adela’s 

power away in the region, but she remained on power as a result of the supports from her sons, then her 

tribe. Edmonds, the British colonial power representative in Iraq, a decade after Major Saone’s interview 

with her, mentioned that Lady Adela remained on power even after the demise of her husband, and ruled 

Jaff tribe and was named as the Queen of Sharazur. Also, Minorsky conducted an interview with Lady 

Adela in 1914 and described her as the real ruler of Halebja notwithstanding the demise of her husband. 

He also praised her kindness, generosity and hospitality in receiving guests.22 

At the same time, the world was in front of a big war, First World War, and there were many British 

soldiers stationed in Halebja. As part of her usual good hospitality and good gesture, Lady Adela was 

said to have saved the lives of several British soldiers, resulting in the British honouring her with the 

title Khan Bahadur, i.e. the Princess of the Brave.  

It is noteworthy that Lady Adela’s time was contemporaneous with Sheikh Mahmud’s revolution, and 

many resources have negatively mentioned here in this perspective. First of all, there was a conflict 

between her and Sheikh Mahmud. One of the main factors refers to the increasing power of Lady Adela 

and Jaff tribe in Sharazur, because before the coming of Lady Adela to the region, it was under the 

control of Osman Pasha who has a good relationship with Sheikh Mahmud as both parts were influenced 

by the Ottoman Empire’s power due to religious closeness, i.e. Suni sect. That is why the Ottomans 

chose Osman Pasha as sub-governor of Sharazur as mentioned earlier. When Lady Adela married 

Osman Pasha and came to the region, this Sheikh Mahmud-Osman Pasha relationship continued, but 

when  Lady Adela with her 300 army men were serving British troops in the region after Osman Pasha’s 

death, the relationships between Lady Adela and Sheikh Mahmud became skirmished. When Sheikh 

Mahmud wanted to take Halebja back from the British troops, Lady Adela hided the political officers 

of the British Army in her house and later on helped them to safely escape. This incident made some 

clans in Jaff tribe turn away from Sheikh Mahmud’s revolution and cut the main roads between 

Sulaimany and Halebja. In my view, this stand by Lady Adela caries some possibilities, and the most 

important one is that although the Persian were not happy with the Britons, yet they kept silent about 

British troops existence Halebja and at their border because they wanted the British troops to fight 

against the Ottomans instead of them. So, this is a war by proxy and Lady Adela was dragged to it. 

Finally, Lady Adela passed away in 1924, at the age of 79 and was buried in Ababaile cemetery in 

Halebja leaving six children behind her.  

 

 

 

CONCLUSION  

                                                           
22 Minorsky, V., “The Tribes of Western Iran”, The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain 

and Ireland , 1945, Vol. 75, No. 1/2 (1945), pp. 73-80. 
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Kurdish women hand by hand of their men in the old days were able to carry out their motherhood 

duties, political and ruling their tribes at the same time. 

Upon her arrival to Halebja, she planned to strengthen her position by two means, firstly, the fame and 

nobility of her family, and secondly, took the advantages from the freedom given to her by her husband. 

She was very proud of accepting strangers especially foreign travellers as her guests and serve them in 

her house not for days but even for months. This shows her benevolence and any other Kurdish women 

not only can do similar to Lady Adela , but they can make every important step in the society even to 

obtain political posts provided they are given the same status of liberty and freedom enjoyed by Lady 

Adela.          

Lady Adela successfully made innovations to the city Halebja in terms of economic, social and cultural 

developments, and even became the main impetus in Kurdish-Persian traditional exchanges. She 

effectively achieved this goal without fearing any obstacles in front of her mainly the impacts of 

Ottoman-Persian conflicts on the region. She had bravely challenged these cross-border impediments 

and directly had the role of intercultural interactions.  

Her husband’s death never weakened her, but she stayed on power. Her independence, intelligence, 

education and hospitality made her stronger and obtained the title of Queen of Sharazur as mentioned 

by the orientalists, foreign travellers and historians. Finally, she worked on isolating Halebja from the 

Ottoman Empire, and sheltered British troops during the First World War in her region and was 

honoured with the title of princess of the Brave. 
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Abstract 

Electronic services play a very important role for efficient communication and management of the work 

process of many banks. Each bank claims to provide quality, efficient and fast services to their 

customers. The paper aims to highlight the importance of electronic services, when it is known that 

nowadays the role of providing these services is very large and such a thing depends on the key success 

factor of banks, respectively information technology which is moving very fast steps of its development. 

How much are banks willing to launch new electronic services from existing ones? Are customers 

having difficulty using these services? How much knowledge and security are banks offering in the case 

of using these products? What are the benefits of banks on the one hand and customers on the other? Do 

customers have to pay extra for these services? What are the disadvantages and advantages? These and 

many other issues we will try to address in this paper. Data collection will be done through the selection 

of a random sample from several clients of banks in Kosovo that use these services. In the same time 

will be compared the financial statements  in order to understand the role of these services in financial 

performance. Data analysis will be performed through the statistical program SPSS. 

Keywords: Banks, electronic services, financial performance  
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Öz 

Globalleşme ile birlikte etkililiği gün geçtikçe artan uluslararası ticaretin en işlevsel birimlerinden birini 

de uluslararası deniz limanları oluşturmaktadır. Dünya Bankası tarafından yayımlanan Lojistik 

Performans İndeksi incelendiğinde, alt boyutların bir çoğunun deniz limanlarının yük hareketlerinden, 

bunların nicelik ve niteliğinden etkilendiği görülmektedir. LPİ’de sürdürülebilir başarı gösteren bazı 

ülkelerin, aynı zamanda ihracat alanındaki başarısı dikkat çekmektedir. Bu başarının altındaki 

faktörlerden biri re-eksport ve transit ticarettir. Uluslararası yük hareketinin ana dağıtıcısı konumunda 

olan deniz yolu taşımacılığı açısından, limanlar bu tesislerin başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

özellikle Singapur, BAE, Hong Kong ve Hollanda gibi üretim açısından sınırlı bir coğrafyaya sahip 

ülkelerin, re-eksport, transit ticaret ve limanları arasındaki ilişkinin mukayeseli bir analiz ile 

değerlendirilmesidir. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada, ikincil veriler üzerinden re-

eksport ve transit ticaretin, liman yük hareketine etkisi, araştırılan hedef ülkeler üzerinden ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları, liman kapasitesi ve transit ticaret arasındaki bağın 

güçlü olduğunu, ülkelerin fiziki koşullarının ekonomik olarak gelişmeleri önünde tek başına engel 

olamayacağını, matematik konumunu etkin kullanan ülkelerin, oluşturacakları ticaret modeli ile 

ekonomik açıdan gelişme sağlayacaklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Re-Eksport, Transit Ticaret, Liman Yük Trafiği, Konteyner Trafiği. 
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Abstract 

International sea ports constitute one of the most functional units of international trade, whose 

effectiveness increases with globalization. When examining the Logistics Performance Index published 

by the World Bank, it is seen that many of the lower dimensions are affected by the cargo movements 

of sea ports and their quantity and quality. Some of the countries that have shown sustainable success 

in LPI are also noted for their export success. One of the factors under this success is re-export and 

transit trade. In terms of maritime transport, which is the main distributor of the international freight 

movement, ports are one of these facilities. The aim of this study is to evaluate the relationship between 

re-export, transit trade and ports, especially in countries with limited production geography such as 

Singapore, UAE, Hong Kong and the Netherlands, with a comparative analysis. In the study using 

qualitative research pattern, the effect of re-export and transit trade on port freight movement via 

secondary data was tried to be determined through the target countries investigated. The results of the 

research show that the link between port capacity and transit trade is strong, that the physical conditions 

of countries cannot be an obstacle to economic development alone, and that countries that use their 

mathematical position effectively will develop economically with the trade model they will create. 

Keywords: Re-Export, Transit Trade, Port Freight Traffic, Container Traffic.  

 

 

1.GİRİŞ 

Geçmişi binlerce yıla uzanan transit ticaret, günümüzde bazı ülkeler açısından ekonomik istikrarın 

sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Transit ticaret olarak da adlandırılan yeniden ihracat (re-

export) dünya genelinde trilyon dolarları bulan işlem hacmi ile ülkelerin ihracat rakamlarına önemli 

katkıda bulunmaktadır. Yeniden ihracat denildiğinde ise akla gelen ilk ülkeler BAE, Hong Kong, 

Hollanda ve Singapur olmaktadır.  

Özellikle belirli bir teşvik alanı olan serbest bölgelerde başlayan transit ticaret, Hong Kong, Singapur 

liman ülkelerinde, tüm ülkeyi kapsayan bir ekonomik model oluşturmaktadır. Böylece, deniz aşırı 

ülkelerin ürünleri herhangi bir işlem görmeden birçok ülkeye ulaştırılabilecektir.   

Uluslararası ticarette ortalama %85’in üzerinde bir dağıtım kanalı haline gelmiş olan deniz yolu 

taşımacılığı için limanların önemi büyüktür (Esteban ve diğ., 2019). Özellikle intermodal taşımacılığın 

gelişerek, kapıdan kapıya teslimatın artmasıyla birlikte limanlar, ana dağıtım noktaları haline 

dönüşmüştür. Bu dönüşüm deniz yolu taşımacılığında konteynerleşmeye olan talebi de hızlandırmıştır. 

Artan konteyner trafiği, limanların spesifik hale gelerek gelişmesine, gemi kapasitelerinin büyümesine 

neden olmuştur.  

Transit ticaretin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, lojistik faaliyetlerin kesintisiz devam etmesini ve 

ekonomik olmasını sağlayan tesisler de limanlar etrafında yapılanmaktadır. Bununla birlikte limanlar 

da altyapılarını iyileştirmekte, tesis yatırımı yapmakta ve alanlarını genişletmektedir (UNESCAP, 

2005).  

Bir serbest bölge türü olan serbest limanlar, özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinin önemli bir ekonomik 

merkez ve ana dağıtım limanı (hub port) olmasını sağlamıştır. Bu Asya örneği, Dubai, Rotterdam gibi 

limanların da bulundukları bölgelerde önemli bir ticaret merkezi olmasına öncülük etmiştir. 

Yüzyıllardır var olan serbest limanlar, özellikle lojistik faaliyetlerin artmasıyla birlikte son zamanlarda 
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popüler hale gelmektedir. Özelleştirme ile son zamanlarda hızlı bir büyüme eğilimde olan Pire limanı 

önemli bir örnektir.  

Ticaret ve liman arasındaki bu ilişki, 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkan Singapur, Hong Kong gibi 

ülkelerin günümüzde refah düzeyi en yüksek ülkeler arasına girmesine zemin hazırlamıştır. Aralarında 

farklılıklar olsa da Dubai ve Rotterdam da özellikle transit ticaret ile dünyanın en büyük limanları 

arasındaki yerini almıştır. 

Çalışmada, transit ticaret ve liman trafiği arasındaki ilişki, ülkelere ve global resmi otoritelere ait ikincil 

veriler derlenerek, Google Scholar, Science direct ve Web of Science da taranan dergilere ait ilgili 

yayınlar üzerinden çıkarım yapılmıştır.  

Çalışmanın bölüm yapısı şu şekildedir: Bölüm 2’de Transit ticaret ve liman yük trafiği, bölüm 3’de 

Singapur, BAE, Hong Kong ve Hollanda’nın transit ticaret ve dış ticaret verileri ele alınmıştır. Bölüm 

4’te ise sonuç ve değerlendirmeler belirtilmiştir.  

 

2. Kavramsal Çerçeve 

Uluslararası ticaret ve limanların birlikte ele alınması hem gelişmiş hem de gelişmekte olan bölgeler 

açısından önem taşımaktadır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısı ile malların taşınmasında önemli teknik 

ve yapısal değişiklikler meydana gelmiştir. Denizyolu açısından bunların en dikkat çekeni 

konteynerizasyondur. Literatürde ise uluslararası ticaret ve taşımacılık genellikle ayrı ayrı ele 

alınmaktadır. Buna göre ticaret teorisi ele alınırken ülkeler arası mesafeler için sadece navlun dikkate 

alınırken, taşımacılık ile ilgili çalışmalarda ise gümrük ve diğer dışsal etkenler gözardı edilmektedir 

(Blonigen ve Wilson, 2018). 

Deniz ticareti ve toplumsal refah arasındaki ilişkinin çoklu regresyon ile incelendiği çalışma, özellikle 

coğrafi açıdan avantajlı konumda olan ve deniz yolu ticaretini etkin kullanan ülkelerin refah düzeyinin 

yüksek olduğunu göstermektedir (Lane ve Pretes, 2020:7). Shan ve diğ., (2014:50) çalışmasında, Çin’in 

büyük limanlara yakın şehirlerinde gerçekleşen ekonomik büyümenin, küçük liman şehirlerine oranla 

daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır.  

Farklı araştırmacıların Avrupa’daki çalışmalarında da benzer sonuçlar ortaya konulmaktadır (Bottasso 

ve diğ., 2014:52).  

Chang ve diğ., (2014:339), Güney Afrika’daki liman ve şehir ekonomileri üzerine yaptıkları çalışmada, 

limanların ekonomiye ve iş gücü hareketine önemli etkilerini belirtmektedir. Munim ve Schramm 

(2018:18), 91 ülke ekonomisi üzerindeki çalışmasında, kaliteli altyapı ve gelişmiş lojistik kabiliyete 

sahip limanların ülke ekonomisinde önemli etkiye sahip olduğunu ifade etmektedir.  

Lavissiere ve Rodrigue (2017:14), Serbest limanlar üzerine yaptıkları çalışmada, bu limanların 

uluslararası ticaretin evriminde önemli bir yere sahip olduğunu ve en önemli örneklerinin Hong Kong, 

Singapur ve Dubai olduğunu vurgulamaktadır. 

Moschovou, (2017:57) çalışmasında Yunanistan’da meydana gelen ekonomik krizin özellikle ulaştırma 

faaliyetlerinin azalmasıyla birlikte daha da derinleştiğini belirtmektedir. 

Hagan (2019: 55), tez çalışmasında karasal ülkeler ile denize kıyısı olan ülkeler arasındaki taşıma iş 

birliğinin, ticaretle birlikte ülkeleri refah olarak da geliştireceğini ifade etmektedir.    

 

2.1. Transit Ticaret ve Liman Yük Trafiği    

Globalleşme ve dünya mal ticaretin artmasıyla, dünya yük taşımacılığı artmış, limanlardan iç noktalara 

lojistik faaliyetlerde de artış sağlanmıştır (Sugawara, 2017:917). Yeniden ihracat ya da transit ticaret ve 

limanlar arasındaki ilişkinin artmasını sağlayan en önemli model ise serbest limanlardır. Serbest 

limanlar uluslararası ticaret sistemin yüzyıllardır parçası olup, rollerinde çeşitli değişiklikler yaşamıştır 
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(Bost, 2011; Farole, 2011). Burada serbest liman ifadesinin karşılığı serbest ya da liman olmayıp, farklı 

bir konsept olarak ifade edilmektedir. Serbest liman, sınırlardan arındırılmış lojistik bir ara yüz olup, 

operatörlerin küresel tedarik zincirine değer kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Serbest liman bir liman 

olmayıp, bir deniz, hava ya da nehir limanı yanında ya da içindeki lojistik tesis olarak ifade edilmektedir 

(Lavisiere ve diğ., 2014:24) 

Dünya ekonomisi 1994-2008 yılları arasında ortalama %3.3 büyüme sağlamışken, 2017-2019 yılları 

arasındaki büyüme ise %2.7 düzeyindedir. Toplam ticaret 2018 itibariyle 23 trilyon dolara 

yaklaşmışken, dünya mal ticareti de 18 trilyon doların üzerinde gerçekleşmiştir (UNCTAD, 2019). 2018 

itibariyle Hollanda, BAE, Singapur ve Hong Kong’un yeniden ihracat ürün ticareti ise 1.3 trilyon USD 

düzeyindedir (TİM, 2019). Aynı dönemde ilgili ülke limanları da bulundukları bölgelerin en büyük 

kapasitelerine ulaşmıştır. Hong Kong, Singapur ve Dubai gibi serbest limanlar, malzeme ve malların 

dönüştürülmesi için bir kaldıraç görevi yapan dünyanın önde gelen ticari geçitlerindendir (Ceylan ve 

Erturgut, 2020). 

Global emtia ticaretinin 2010/2019 yılları arasındaki değişimi Tablo 1’de belirtilmiştir. Pandemi ile 

birlikte 2020 yılında önemli düşüş olacağı beklenmekte olup, 2020 ikinci çeyreğindeki düşüş miktarı 

%14.3 olarak gerçekleşmiştir (WTO,2020). 2010/2019 yılları karşılaştırıldığında artış oranı %23.6 ve 

ulaşılan rakam 19 trilyon dolar seviyesindedir. Belirtilen bu rakamlara yeniden ihracat/ transit ticaret 

rakamları dahildir. Dünyada birçok ülkede transit ticaret rakamları ayrı hesaplanmadığı için, Dünya 

Ticaret Örgütü’nün de kayıtlarında toplam ticaret rakamı içinde belirtilmektedir.  

Özellikle Asya-Pasifik ve Atlantik hattındaki ticaret hacminin artması, deniz yolu taşımacılığı ve 

bununla birlikte lojistik faaliyetlerin gelişmesini hızlandırmıştır. Denizyolu taşımacılığı, yük güvenliği, 

planlama, masrafların önceden tahmini, hızlı servis gibi beklentiler neticesinde özellikle konteyner 

merkezli bir yapıya dönüşmektedir. Bu durum, son 30 yıl içinde konteyner taşımacılığının toplam deniz 

yolu taşımacılığı içindeki payını %16 seviyesine yükseltmiştir (DTO, 2019). 

  

Tablo 1. Global Emtia Ticaretinin Gelişimi 

Kaynak: Worldbank 

Yıl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Miktar 

(Milyon $) 15.306.475 18.341.628 18.517.184 18.966.201 19.007.179 16.555.664 16.043.993 17.739.937 19.472.401 18.932.952 

 

 

Tablo 2’de 2010/2019 yılları arası tüm ticari mal grupları için global deniz yolu yük trafiği 

gösterilmiştir. Buna göre deniz yolu yük trafiğinde % 30 artış yaşanırken, hat petrol taşımacılığında % 

6.7, kuru ve dökme yük taşımacılığında % 34 ve konteyner ile yük taşımacılığında tonaj bazında % 45 

artış yaşanmıştır.  
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Tablo 2. Global Deniz Yolu Ticaretinin Dağılımı 

Kaynak:  UNCTAD ve DTO verilerinden derlenmiştir. 

 

 

Aynı dönem içinde global konteyner taşımacılığında TEU (Twenty equivalent unit) bazında %41.6 artış 

yaşanmıştır.  

Dünya üretim faaliyetlerinin batı ekseninden doğuya kayması neticesinde, 21. yüzyıl ile uzak doğu 

limanlarının yük hacminde ciddi artışlar kaydedilmiştir. Böylece, özellikle Avrupa ve Doğu Amerika 

limanları güç kaybederken, başta Çin olmak üzere, Hong Kong, Singapur limanları genel ve konteyner 

yük trafiği açısından ilk sıraları elde etmişlerdir. 

 

 

 

Yıl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ham Petrol (milyon ton) 1.872 1.852 1.906 1.837 1.806 1.861 1.934 2.004 2.014 1.999 

Diğer Tanker Yükleri 

(milyon ton) 1.389 1.430 1.467 1.525 1.547 1.629 1.697 1.749 1.813 1.822 

Kuru ve Dökme Yük 

(milyon ton) 4.595 4.861 5.112 5.377 5.643 5.664 5.746 5.978 6.143 6.199 

Konteyner (milyon ton) 1.291 1.414 1.478 1.539 1.629 1.668 1.726 1.768 1.844 1.882 

Genel Toplam (milyon ton) 9.147 9.557 9.963 10.278 10.625 10.822 11.103 11.499 11.814 11.902 

Konteyner (TEU) 560 606 634 657 688 697 711 758 793 793 
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Tablo 3. Konteyner Limanları Yük Trafiği (*1000 TEU) Kaynak: World Shipping Council 

Sıra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai 

29.069 31.739 32.529 33.617 35.285 36.537 37.133 40.233 42.010 43.303 

2 
Singapur Singapur Singapur Singapur Singapur Singapur Singapur Singapur Singapur Singapur 

28.431 29.938 31.649 32.579 33.869 30.922 30.904 33.667 36.599 37.196 

3 
Hong Kong Hong Kong Hong Kong Shenzhen Shenzhen Shenzhen Shenzhen Shenzhen Ningbo Ningbo 

23.699 24.384 23.117 23.278 24.037 24.205 23.979 25.209 26.351 27.535 

4 
Shenzhen Shenzhen Shenzhen 

Hong 

Kong 
Hong Kong Ningbo Ningbo Ningbo Shenzhen Shenzhen 

22.510 22.571 22.941 22.352 22.226 20.627 21.561 24.607 25.736 25.769 

5 
Busan Busan Busan Busan Ningbo Hong Kong Hong Kong Hong Kong Guangzhou Guangzhou 

14.194 16.185 17.046 17.686 19.450 20.073 19.813 20.770 21.912 23.223 

6 
Ningbo Ningbo Ningbo Ningbo Busan Busan Busan Busan Busan Busan 

13.147 14.719 16.175 17.351 18.683 19.469 19.456 20.493 21.663 21.992 

7 
Guangzhou Guangzhou Guangzhou Qingdao Qingdao Guangzhou Guangzhou Guangzhou 

Hong 

Kong 
Qingdao 

12.546 14.250 14.547 15.522 16.580 17.625 18.858 20.356 19.596 21.012 

8 
Qingdao Dubai Qingdao Guangzhou Guangzhou Qingdao Qingdao Qingdao Qingdao 

Hong 

Kong 

12.012 13.031 14.503 15.311 16.389 17.436 18.050 18.309 19.315 18.303 

9 
Dubai Qingdao Dubai Dubai Dubai Dubai Dubai Dubai Tianjin Tianjin 

11.600 13.020 13.280 13.641 15.249 15.592 14.772 15.368 16.007 17.301 

10 
Roterdam Roterdam Tianjin Tianjin Tianjin Tianjin Tianjin Tianjin Dubai Roterdam 

11.148 11.877 12.303 13.012 14.061 14.111 14.519 15.069 14.954 14.811 
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Böylece, özellikle Avrupa ve Doğu Amerika limanları güç kaybederken, başta Çin olmak üzere, Hong 

Kong, Singapur limanları genel ve konteyner yük trafiği açısından ilk sıraları elde etmişlerdir. 

Tablo 3’de, konteyner trafiği açısından 2010/2019 yılları arasında en yoğun limanlar belirtilmiştir. Buna 

göre Shanghai ve Singapur limanları 2010 yılından itibaren bulundukları sıraları korumaktadır.  

 

Shanghai limanı, bulunduğu şehir itibariyle önemli bir ağır sanayi şehri olup, aynı zamanda Jiangsu 

eyaleti başta olmak üzere Çin’in iç bölgelerinden nehir gemileri ya da tren ile aktarılan yükler açısından 

ana dağıtım limanı (hub port) konumundadır. Avustralya, Japonya, Tayvan ve birçok destinasyon 

açısından da aktarma limanı pozisyonundadır.  

Singapur limanı, yalnızca Güney Doğu Asya ile sınırlı olmayıp, dünyanın birçok noktası için servis 

veren konteyner operatörlerinin ana aktarma limanlarındandır. Bu durum ülke yöneticilerinin liman 

kapasitesini 60 milyon TEU/ yıl’a çıkarma planlarını desteklemektedir. Tabloda belirtildiği üzere 

Singapur limanının konteyner trafiği düzenli artmakta olup, 2010/2019 yılları arasındaki büyüme %30.8 

düzeyindedir. 

2019 itibariyle konteyner trafiği açısından  Singapur limanı 2. Sırada, Hong Kong 8. Sırada, Rotterdam 

10. ve Dubai 11. Sırada bulunmaktadır. 

 

 

Tablo 4. Re-export ve İhracat Karşılaştırması (*milyar USD) 

Kaynak: WTO ile HK, NL, SG ve BAE kamu kurumları verileri derlenmiştir. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Ülke İhracat Re-export % İhracat Re-export % İhracat Re-export % İhracat Re-export % İhracat Re-export % 

HK 510 459 90 516 457 89 549 494 90 568 530 93 534 508 95 

NL 570 416 73 570 396 69 652 451 69 726 378 52 709 385 54 

SG 351 260 74 330 253 77 373 268 72 412 282 68 390 288 74 

UAE 300 114 38 295 109 37 313 122 39 321 130 40 315 116 37 

 

 

3. Transit Ticaret Açısından Güncel Durum: Singapur, BAE, Hong Kong ve Hollanda 

Yurt dışından alınan bir ürünün herhangi bir işleme tabi tutulmadan başka bir ülkeye satılması olarak 

ifade edilen re-export ya da transit ticaret, dünyada birçok ülkenin ihracatında önemli bir etki 

oluşturmaktadır (Choy, 2012:190). Belçika, Amerika, Almanya gibi ülkelerde bu etki %10 iken, Hong 

Kong’da %95, Hollanda’da %55, Singapur’da %75 ve BAE’de %45 düzeyindedir (TİM, 2019). 

Tablo 4’de Hong Kong (HK), Hollanda (NL), Singapur (SG) ve UAE (BAE)’nin yeniden ihracat (re-

export) ve mal ihracatının 2015/2019 yılları arasındaki gelişimi ve birbirini karşılama oranı 

belirtilmiştir. Bu ülkeler arasında mal ihracatı açısından sıralama Hollanda, Hong Kong, Singapur ve 

BAE şeklinde olup, Hollanda’nın 2019 mal ihracatı 709 milyar USD’dir. Hollanda açısından 2015/2019 

yılları arasında mal ihracat artışı %24.3, Hong Kong %4.7, Singapur %11.1 ve BAE için %5 

düzeyindedir.  Buna göre Hong Kong’un mal ihracatının %90-95’lik kısmını yeniden ihraç ürünleri 

oluşturmaktadır. Hollanda’da 2015 yılında %73 olan karşılama oranı, 2019 yılında %54’e kadar 

gerilemiştir. Singapur’da %74 olan karşılama oranı, BAE’de %37 düzeyindedir. Yeniden ihracatın, 

toplam ihracatı karşılama oranı açısından en keskin değişiklik Hollanda’da gerçekleşmiştir. Bu durumun 

gerçekleşmesinde en önemli nedenler arasında, Çin merkezli denizcilik şirketi COSCO’nun, 



 

  
483 

Yunanistan’ın Pire limanının işletmesini aldıktan sonra, özellikle Avrupa’nın kıta içine aktarılan yükleri 

açısından yeni aktarma limanını Pire olarak değiştirmesi bulunmaktadır. Limanın etkinliğini 

arttırabilmek için demir yolu yatırımları da devam etmektedir (UTİKAD, 2010). Böylece Rotterdam 

limanının konteyner trafiğindeki büyüme yavaşlarken, Pire limanında ise ciddi bir artış yaşanmıştır. Pire 

limanının konteyner trafiği, 2010 yılında 879.523 TEU iken, 2019 yılında 5.648.060 TEU’ya 

yükselmiştir (Pireaus Port, 2010). Buna göre 2010/2019 yılları arasında konteyner trafiğinde %542 artış 

gerçekleşmiştir.       

 

4. SONUÇ ve ÖNERİ 

Uluslararası emtia ticaretinin büyüme eğilimi, liman sektörüne olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu durum 

özellikle ana aktarma kanallarında bulunan limanların son 10 yıllık süreçte ciddi bir hacme ulaşmasını 

sağlamıştır. Bu limanların bulunduğu ülkeler açısından da ekonomik olarak önemli bir gelir 

sağlamaktadır. Çalışmada ele alınan Hong Kong, Rotterdam, Singapur ve Dubai limanları da belirtilen 

süreçte değişim yaşamıştır. Hong Kong limanındaki konteyner hareketi 2010/2019 yılları arasında 

yaklaşık %23 azalırken, aynı dönemde Rotterdam limanındaki artış yaklaşık %33, Singapur limandaki 

artış yaklaşık %31, Dubai limanındaki artış ise %28 seviyesindedir. Hong Kong limanındaki 

değişikliğin sebebi ise Hong Kong’u besleyen yüklerin çıkış yeri olan Guangdong/ Shenzhen 

bölgesinde, modern limanların artmasıdır. 

Transit ticaret ya da yeniden ihracatın, belirleyici bir ticaret modeli olduğu Hong Kong, Hollanda, 

Singapur ve BAE için, üç önemli ticari hat olan Asya, Avrupa ve Pasifik hattında oluşturdukları pazar, 

büyük kapasiteli limanlara duydukları ihtiyacı arttırmaktadır. Böylece dünya yük trafiği açısından 

önemli bir dağıtım noktası haline gelmişlerdir.  

Bu çalışma, ülkelerin ihracatında önemli paya sahip yeniden ihraç geliri ile ülkelerin liman kapasiteleri 

arasındaki ilişkiyi ve son zamanlarda var olan zorlukları göstermektedir. 

İlerleyen süreçte yapılacak çalışmaların, Yunanistan ve Shenzhen limanlarının transit ticaret ve bölgesel 

yük trafiği açısından oluşturacakları ekonomik etkiyi, ortaya çıkarması önerilmektedir.   
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Abstract 

Rapidly developing technology and globalization constantly affect enterprises. The effect of 

development in technology and globalization, international goods and capital movements are 

increasingly intensified. For this reason, companies tend to move from domestic markets to foreign 

markets as a result of the need for financing resources. Concepts such as taking place in the market, 

competition and strategy are gaining more importance day by day. Multinational companies need to 

have an effective management strategy, as the parent company continues its operations through multiple 

subsidiaries in different countries. In this context, regional and global strategies are important. 

Multinational enterprises should create the most valid strategic plan in order to gain superiority in an 

increasingly competitive environment. As the research method, literature review search was used. In the 

study, the importance of regional and global strategies for MNEs has been demonstrated. 

Keywords: Multinational Enterprises, Regional and Global Strategies 

 

 

1. INTRODUCTION 

Today, with the effect of rapidly developing technology and globalization, international goods and 

capital movements are increasingly intensified. For this reason, companies tend to move from domestic 

markets to foreign markets as a result of the need for financing resources. As a result of this requirement, 

the number of multinational enterprises are increasing day by day. With these developments, MNEs 

(Multinational enterprises) played a major role in the leading role of global dynamics in the functioning 

of economic relations worldwide. Multinational companies need to have an effective management 

strategy, as the parent company continues its activities through multiple subsidiaries in different 

countries. Multinational enterprises (MNEs) accounts for most of the world's trade and investment.  
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Indeed, the largest 500 MNEs account for over 90% of the world's stock of foreign direct investment 

(FDI) and they, themselves, conduct about half the world's trade (Rugman, 2003). With the increase in 

the competitive environment in the global market, multinational companies are obliged to supply the 

raw materials required for production within the framework of the quality criteria they set, at the most 

affordable and fastest way. In addition, multinational companies have gone on to develop new strategies 

to increase their competitive advantage in the national and international market, to expand their market 

share and to increase their sales. Multinational companies create their strategic plans by adopting a more 

flexible approach to their activities in the global market by adjusting their strategies and even 

management practices from country to country. 

 

2. MNEs 

With its simplest definition, multinational enterprise is a company consisting of different national 

subsidiaries and headquarters and a group of companies with different targets geographically distributed. 

A broad multinational company is an organization that provides production activities and also produces 

and markets activities in different countries for the realization of the additional profitability of the 

investment. According to this definition, the multinational company can be defined as a business that 

operates with offspring companies and dealers in different countries and whose total sales, assets or 20% 

of the workforce is outside the main country (Guntekin, 2009). The term multinational enterprise was 

first introduced by Linienthal in 1960. While defining the concept of a multinational company, it has 

defined these businesses as companies operating in more than one country, located in a central country 

and complying with the laws and customs of the country in which they operate. Another feature of 

multinational companies is that they have a multinational management and ownership structure that 

spreads their resources to different countries depending on their general management strategies in at 

least two countries. MNEs have gone on to develop new strategies to increase their competitive 

advantage in the national and international market, to expand their market share and to increase their 

sales. MNEs create their strategic plans by adopting a more flexible approach to their activities in the 

global market by adjusting their strategies and even management practices from country to country 

(Asikoglu, 1993). Common policies regarding multinational companies are generally produced in one 

center and company activities are controlled through this center. Ownership of companies operating in 

many countries may also be distributed to various countries. Multinational, which is the driving force 

of economic integration in the world. The number of companies is estimated to be about 37,000 and 

over 170,000 with extensions. The real domains of these companies are much wider than those predicted 

by license and other usage. 50% of world trade is done by multinational companies (Tekin, 2009). 

 

3. Regional Strategies and Global Strategies 

MNEs are companies that can control different stages of production chains globally, use the potential 

due to regional differences in the use of production factors and advantages provided by state policies, 

and direct their resources and activities on a global scale. MNEs are companies whose head office is 

located in a certain country and their economic activity areas in the fields of capital, production and 

marketing consistently take place in more than one country. These are companies that can influence the 

decisions of affiliated companies in various ways, which take decisions about activities from a center, 

hold a significant part of the ownership of affiliated companies and have decision mechanisms and 
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control power over the affiliated company. Globalization has gained importance especially in the 1980s. 

From these years, industrial companies around the world have begun to be significantly affected by 

rapid market changes, product and production technology changes and increasingly difficult 

competition. Particularly, the satisfaction of the markets made customers more selective and increased 

the product range. In addition, increasing competition and technological developments have shortened 

the life of product life curves. As a result, companies have tended to use production methods that 

minimize their stocks, provide low-cost but high-quality production, and are flexible enough to respond 

to changes in product and demand. This has led many manufacturers to switch to flexible production 

methods. Units in various countries are linked to a headquarters and are under its control. The 

international headquarters searches and works for standard products for various country markets. In 

order to create economies of scale, production activities are also carried out from one center and these 

low cost products are shipped to other centers. Competitive advantage is provided (Aslan and Nurdan, 

2005). 

 

4. Regional Strategies and Global Strategies in tourism sector 

As other companies in other sectors can use, in tourism sector MNEs can use the following strategies to 

reach success. In the market those strategies can shows which companies will be successful. It includes 

productivity, failure or success margins, profit or decline comparison, market analysis, competitive 

advantage in market etc.  

Regional and Global strategies of MNEs are consists of strategic objectives and they are based on 

commercial strategy containing the following elements (Zahiu & Nastase, 2005; Heather, 2009):  

Commercial Strategy of MNEs follows as: 

 Commercial objectives; 

 Market analysis;  

 Market positioning. 

Market Analysis (4Ps – the analysis about positioning, promoting, price and product) is all about success 

analysis. If a company stary with good market research than they will be successful in development, 

productivity and profitability. 

 Differentiation strategy (which include company research, development, skills in technology 

and innovation, price, use of internet, unique elements of company etc.) 

 Cost leadership in market to create competitive advantage. 

 Autonomous subsidiaries: are copies of the parent company at a smaller area and big company 

examples include mainly producers of large mass consumer goods like Pepsi, Coca-Cola, Ruffles, 

Burger Companies etc.  

- Simple integration is between the parent company and its subsidiaries which are is basicly to 

managing depends on a hierarchy.  

- Complex integration: consist of a profound specialization depending on the local market workforce 

capabilities and existent technology. 

- Neutral strategies, also known as stability strategies (Stoicescu, 2009), are specific to large 

enterprises aiming for stability and predictability.  

- Profit strategies: 
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o Consolidation strategies: stabilization of the position of companies following large 

investments; 

o Recovery strategies: finding solution of improving financial performances so as to recover 

and exceed past period results. 

o Diversification strategy  

 

4. CONCLUSION 

The effect of rapidly developing technology and globalization creates challenges in the market. In this 

context, regional and global strategies became very important today. Multinational enterprises should 

create the most valid strategic plan in order to gain superiority in an increasingly competitive 

environment. As the research method literature review search was used. In the study, the importance of 

regional and global strategies for MNEs has been demonstrated. 
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1. INTRODUCTION 

When we talk about Uzbek literature, the Jadidism movement, and the social and political 

events of the Renaissance, of course, we cannot ignore the press of this period. The reason is 

that the socio-political, literary and cultural life of the beginning of the century was fully 

reflected and covered in print media. The work of the National Press (although it is a little late) 

occurred after 1905 in our country. In this regard, the political processes of 1905, in particular 

the Manifest, were the main factors in this.   

 

2. Main part 

Russia's war against the Japanese for dominating Korea and Manjuria, and what has historically 

been called the Russo-Japanese War (09.02.1904 – 05.09.1905), created a grave defeat and 

threat to the mighty empire. The loss of the Russian Empire with its two million troops in the 

war to the four hundred regiments of Japanese army was a powerful blow for them. Although 

the war ended with the Portsmouth truce on September 5, 1905, its consequences were 

long.This loss of Russia brought out the Russian Revolution in 1905: “... unexpectedly the 

Japanese were out of the way, the old government collapsed…which caused the nation's hopes 

to fade”[1] and as a result, by the decree of King Nikolay II, the Manifest (Farmoyishi oliy) 
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was adopted on October 17, in order to end the country's unrest. At the beginning of the text of 

the manifesto, the reason for its adoption was the elimination of “conspiracy and chaos in many 

parts of the great country.”[2] Nikolay II, fearing that the riots would “harm the integrity and 

unity of the country,” urges “citizens of true faith” to “create peace and security” by treating 

Russia as their homeland. This manifest consisted of 3 paragraphs, the first envisaged the 

provision of freedom of speech, religion, assembly, society to citizens; the second was the 

establishment of a political party and the State Duma; the third was the introduction of all laws 

into the State Duma. Residents of all Russia warmly welcomed the Manifest, pinning hopes on 

him. Newspapers published in various parts of the empire published articles on the manifesto, 

and revival began to be seen in the press. According to Avloniy, after the Manifest from 1905 

to 1917, 22 newspapers and 8 magazines in the Uzbek language were published in the region.[6] 

The first sign of freedom of speech was “Taraqqiy. The Life of Central Asia” newspaper called 

for the timely use of the opportunities provided by the Manifest.[3] In particular, representatives 

from each region were elected for the State Duma, taking into account the proposals of these 

representatives, taking advice and consultation in detail at the General Assembly in St. 

Peterburg, calling for the election of a worthy representative from Turkestan. People say that 

they should work hard and speak out in the consultation about the good of their region. Because 

of the manifest, he urges them to live “good and …..in pleasure," but at the same time “to know 

and understand everything.” “Tarjimon” also had a number of notes on the Manifest, which 

emphasize the Manifest mainly on the subject of freedom of speech and expression, describing 

it as “a great blessing and happiness.”[4] At first glance, the Manifest was a fantasy that brought 

freedom to the people of the region, eradicated the revolution and unrest in Russia. But the fact 

that the newspapers that appeared after the Manifest were suspended by the government without 

visiting a single year, the editors were subjected to various interrogations and fines, helps to 

uncover the true essence of this “freedom”. “Taraqqiy,” the first victim of the manifesto, clearly 

stated in its first issue that this “freedom” was like “a patient who was dripped in his mouth on 

the bed,”[5] and thus “the government opened fire against its administration.[6,116] The “weak 

and sluggish” freedom that the Manifest provided urged fellow believers to continue to fight 

for freedom. This article exposed the Manifesto's fake face, and at the same time raised many 

“closed” issues, such as censorship policies of the Russian government, the disenfranchisement 

of indigenous peoples, and the constant blockade of media and education. “Taraqqiy” was well 

aware that they could not go far with their work, and they did not hesitate to submit articles that 

would end their fate because they knew the fate of all the publications in Turkestan would end. 

“Taraqqiy” said the truth, but most of the Muslims in Turkestan did not fully understand the 

essence of the Manifest, and failed to arouse their hopes. There were no representatives in the 

indicated manifesto (there should have been 6 people) who would fully understand the concepts 

of the Duma, elections, deputy and have sufficient legal knowledge to participate in meetings 

of the Duma (first). Representatives of the second Duma were also expelled from the Duma “... 

because what they said was for the good of citizens and to the detriment of the government”[7] 

for failure to establish diplomatic relations. In addition, the Turkestan and Siberian people were 

deprived of the right to send representatives to the third Duma. Behbudi described the situation 
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as the biggest mistake of the Turks: not sending a representative of political science, who know 

the “law of the people and other sciences”: “The truth is that we made this mistake ourselves 

by our ignorance. Because we are uneducated, that is, we don't have knowledge about politics, 

economics and law in the social sphere.” 

Furthermore, feuilletons belonging to Behbudi found in the "Tujjor" are also of particular 

importance. In his “Gazet nadur?”[8] (What is the newspaper?) headliningfeuilleton, the 

emergence of newspapers, their causes, and their benefits are highlighted. To what extent is the 

work of the press in Turkestan, comparing with the world of the press in Islamic countries and 

with the press in the countries of the world, a deep concern was expressed. Behbudi wrote with 

regret that after the events of the manifesto of 1905, the work of the press among Muslims of 

Russia revived somewhat, more than 30 newspapers and magazines were published, and for the 

minority of its clients today there were 10 types of newspapers: It does not hide the fact that 

“our Muslim journals are being eradicated due to the ignorance and ignorance of our people” 

and, at the same time, “our muslim relatives and foreign friends who know the knowledge 

blame and slander on us.” In this regard, he cited the example of the generous rich “Haji 

Zaynulobidin from Baku, Muhammadzokir and Muhammadshokir from Orenburg, and 

Saidkarimboy Saidazimboy o`g`li from Tashkent” who took on a number of newspapers and 

magazines to publish, taking on a difficult task among Russian Muslims. Behbudi compared 

the number of newspapers in different countries and Turkistan at the end of the article: he 

proved that “…..we are far behind Muslims in science and news” by these indicators and left 

the conclusion to everyone: 

 

Xalq va hukumatlarni ismi Xalq adadi 

(milyun) 

Jaridalari adadi 

Qo`shma Amrika xalqi 80 20000 

Germaniya 56 6400 

Fransiya 40 3600 

Anglis 41 4100 

Avstriya-Vengriya 45 2600 

Yopunlar 49 2000 

Italiyanlar 33 ½ 1800 

Rusiyaliklar 130 1000 

Belgiya 7 1050 

Shvedsariya 3 ½ 700 

Ispaniya 18 900 
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Gollandiya 5   ½ 600 

Turkiya maa Misr 40 200 

Portugaliya 5 250 

Yunon 2  ½ 200 

Rumoniya 5 110 

Siriya 2 ½ 60 

Eron 9 9 

Afg`on 5 Yo`q 

Buxoro 2 Yo`q 

Xiva 1 Yo`q 

Turkiston 10 Birgina “Tujjor” 

Jami Russiya mamlakatlari  20 O`tuzg`a chiqib o`ng`a tushdi 

 

3.CONCLUSION 

From the above indicators it is difficult to notice that the work of the press in Turkestan is 

significantly behind. Government pressure, lack of subscribers, lack of editors, etc. hindered 

the press from moving forward. And at the same time, under the influence of some socio-

political processes, opportunities were also provided. It should be noted that the Manifest 

played an important role in the formation of the Uzbek periodical and became a political 

motivation. We should also not forget the influence of the Turkish-Tatar press on the formation 

of the Uzbek press. All these factors played a role in setting up the work of the press in 

Turkestan, leaving their mark on the life of Turkestan Muslims. In the work of the press, social 

activities, in the field of school education, revitalization occurred. 
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Abstract 

Bangladesh has very rich cultural heritage which is partially explored but the epicurean heritage remains 

completely unexplored. The culinary culture has been an area that has been ignored until recently. 

However, culinary culture is always the longest-surviving part of a culture and tradition. Cuisines, where 

many different identities of a society merge together, are a mirror of daily life styles, religious beliefs, 

habits, traditions and customs. Changes of eating style in societies and rising the value of eating socially 

have been one of the reasons for movements in tourism activities. Epicurean tourism has become a 

rapidly growing component of the fascination of tourism destination in recent years worldwide. In 

Bangladesh, the promotion of local food as a component of its destination attractiveness is in its infancy 

both at international and domestic level. Tourists’ wishes to experience the local tastes in the destinations 

and accommodation facilities have prepared the ground for the development of epicurean tourism. The 

marketing opportunities to epicurean tourism are being developed by the countries given importance to 

that issue. This paper will attempt to address the opportunities of Bangla food heritage promotion to 

attract epicurean tourists. The role of local communities in promoting culinary tourism as a part of 

country’s epicurean heritage development will also be analyzed.   

Keywords: Epicurean heritage, culture, food, community tourism, Bangladesh 
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Abstract 

Pandemic as a global disaster is causing not only health consequences but also great economic and social 

consequences in every country of the world. Despite the fact that a small number of businesses can be 

said to have flourished at the time of the pandemic, most businesses have recorded steady declines 

compared to previous years. Although some businesses have managed to keep sales as stable as possible 

by adapting to the electronic market, through online sales. Again, it is noticed that there is a considerable 

number of businesses that find it impossible to exercise their online activity, especially businesses that 

provide physical services, various gyms, gastronomy, etc.   
In this paper, a research will be conducted mainly on micro-businesses with different activities in the 

Prizren region, to identify more closely the challenges that this category of business is facing in this 

time of pandemic.  

The paper will be oriented to provide answers on how businesses have managed the situation with the 

pandemic, and how satisfied they are with the management of the pandemic by Kosovo institutions, 

specifically how negatively or positively the measures taken by the government to exercise the activity 

of these businesses and causing of many difficult repairable problems in the future. The 

recommendations in this paper will be modest and will be addressed to the managers of these businesses 

as well as to the institutions of the Government of Kosovo.   

Keywords: Pandemi, businesses, challenges, government, management. 
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Öz 

Ülkemizde Yükseköğretimin sorunları ve bu sorunların çözümleri genelde mevzuatlara (yasa anayasa 

ve yönetmelikler) yönelik düzenlemelerin yapılması ile çözülmeye çalışılmıştır. Bu çözüm çalışmaları 

daha çok üniversite dışındaki kurumların yaptıkları planlamalar ile düzenlenmeye çalışılmıştır.  

Yükseköğretim sisteminde yaşanan problemlerin ve her gün daha da artan karmaşanın çözümü için 

üniversiteler ile diğer kurumlar arasında iletişimlerinin olması ve mevzuatların bu kapsamda 

düzenlenmesi uygulanması ayrıca globalleşen dünyada değişen şartlara göre revize edilmesi 

gerekmektedir. Türkiye’nin 2023 yılı için planladığı, dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer almak 

hedefini gerçekleştirebilmesi için teknolojiyi üretmesi ve bu aşamaların hepsinde üniversiteleri işin içine 

katması gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Planlama, Yükseköğretim, Sosyal İlişkiler 

 

 

1. GİRİŞ 

Yükseköğretim ile ilgili konular gündeme geldiğinde; Büyük ölçüde kamu tarafından finansmanı 

sağlanan Devlet Üniversiteleri başta olmak üzere, önemli olan bir konu; üniversitelerin özerkliğidir. 

Akademik özgürlüğü ya da başka bir deyişle akademisyenlerin söz hürriyetini ikinci planda tutan veya 

önemsemeyen bir görüntü ile karşılaşmak mümkündür. Ülkemizde, 1933,1948,1960 ve 1982 yıllarında, 

akademisyenler sahip oldukları düşünceleri ve görüşleri nedeni ile işlerinden atılmışlar, görevlerinden 

uzaklaştırılmışlardır. “Günümüzdeki yükseköğretim sistemi, 2547 sayılı yasayla tanımlanan (1981 

Üniversite Reformu) olarak adlandırılan bir sistemden oluşmaktadır. Üzerinden uzun yıllar geçmesine 

ve çok sayıda değişiklik yapılmasına rağmen, sistemin ruhu tam değişmemiştir (Günay ve Günay, 2011). 

Dünya’da 2000’li yılların başlarından beri gelişmiş ülkeler, bilgiye dayalı ekonomi ve bilgili alt yapısı 

olan toplum sürecini yaşamaktalar. Bu süreçte bilginin değeri daha çok artmış ve bilgi önemli temel 
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haline gelmiştir. Küreselleşmeyle beraber gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak rekabet ortamı 

yükseköğretim alanında da değişikliklere sebep olmuştur. Ülkelerin çoğu daha üstün bilgi üreten 

sistemler geliştirme çabaları içerisine girmiştir. Türkiye’de yükseköğretimde, gelişme yani diğer 

anlamda modernleşme döneminin başlangıcı olarak kabul edilen,1773’den beri birçok yurt dışında 

uygulanan modeller denenmiş veya yabancı modeller esas alınarak değişiklikler yapılmıştır. Sık değişen 

hükümetler ile yükseköğretim sistemi arasında hep problemler olmuş, zaman zaman gerilimler 

yaşanmıştır. Bu sorunların çözümlenmemesi akademik özgürlüklere ve üniversite özerkliğine sürekli 

zarar vermiştir (Aktan, 2003). Sonuç olarak; Yükseköğretim sistemin mevcut sorunları ve eğitimdeki 

eğilimler ve uzaktan eğitim sistemleri gibi yaklaşımlar ile geleceğin üniversitelerini, eğitim sistemini 

göz önüne alarak yeniden yapılandırılmalı veya yükseköğretim sisteminde tabandan başlayarak daha 

büyük bir reform yapılmalıdır. Bugün Türkiye ‘de üniversitelerin dünya standartlarında bir akademik 

özgürlüğe sahip olabilmeleri, bilimsellik ve gelişmişlik açısından istenilen ve özlenen bir durumdur. 

Türkiye’de özellikle üniversiteler de özerklik anlamında çalışmalar yapılmış ve buna bağlı tartışmalar 

yaşanmıştır, üniversite özerk olunca bilimsel çalışmaların ve akademik özgürlüğün de olacağı 

değerlendirilmiştir. Fakat akademik özgürlük, kurumsal anlamda üniversitelerin idari ve mali özerkliğe 

sahip olmaları, kişisel anlamda özgür düşünce, vicdan ve fikir özgürlüğüne, iş güvencesine ve 

üniversitede de alınan kararlara katılma özgürlüğüne sahip olmak anlamında değildir (Günay, 2008b). 

Akademik özgürlüğün üniversitelerde istenilen boyutta sağlanabilmesi için; 2547 sayılı Yükseköğretim 

kanunu yeniden değerlendirilmesi, akademik özgürlüğün genişletilmesinin yanında üniversite özerkliği 

ve kişisel özgürlükleri dikkate alan, önem veren dünya üniversitelerinin ölçeğinde ama bizimde 

kültürümüzü yansıtan değerlere uygun yeni bir kanun yapılmalıdır (Güler, 1994). 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Yükseköğretimde Temel Misyon ve Vizyona Bağlı Yaşanan Sorunlar 

Yükseköğretimde üç temel misyonu için vizyon ortaya koymak gerekmektedir. Türkiye’nin 

Yükseköğretim Stratejisi’nde planlanan vizyon ifadesi ve Avrupa Konseyinin yükseköğretim amacına 

yönelik ifadeleri ve bilimin temellerini de değerlendiren vizyon yeniden yorumlanıp konuşulmaya 

başlanmıştır. Sonuçta üç temel vizyona değerlendirdiğimizde; Eğitim Vizyonu: Devamlılığı 

sağlanabilir istihdam için istenen özellik, bilgi, beceriler ve yetkinlikle donatılmış, hayat boyu 

öğrenmenin önemini kavramış, gelişime açık, kendini sürekli yeniliklerle donatan, kültürel değerleri 

bilen, demokratik toplumun ilkelerine sahip, aydın bireyler yetiştirmektir. Araştırma Vizyonu: Bilime, 

bilgiye, yaşam boyu öğrenmeye dayalı bir toplum oluşturarak, ulusal ve dünya değerlerinde, entelektüel, 

sosyolojik ve ekonomik problemleri değerlendirebilen, bunları sorgulayıp araştıran ve sonuçlarını 

kıyaslayan, uluslararası değeri, saygınlığı olan bilgi ve yüksek teknolojiler üretmektir. Kamu Hizmeti 

Vizyonu: Kamudaki ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamak ayrıca bu bağlamda, araştırma-geliştirme, 

eğitim-öğretim, sağlık hizmetleri sunumu ile endüstriyel araştırma ve yetiştirme taleplerine, toplum 

norm ve değerlerine de değerlendirerek cevap vermektir. 

 

Araştırmadan uygulamaya geçiş; “Araştırma genel olarak Temel araştırma-Uygulamalı araştırma ile 

geliştirme (Teknoloji geliştirme + Ürün geliştirme) olarak tanımlanır”. Araştırmaların hedeflerine 

ulaşması ve araştırmanın amacına yönelik olarak ürün ortaya koymaları beklenir. Araştırma ile 

istenilen ürün planlanıp, geliştirilmesinde aradaki yaşanan süreçlerin uygulanması için araçların 

yeterli olmaması, Türk yükseköğretiminin önemli diğer sorunlarından biridir.” Örneğin, 2008 
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yılında, Türkiye adresli indeksli yayınların sayısı 1800 iken, İsrail tarafından yapılan yayın sayısı 

9000’dir.Aynı yıl, İsrail’in ABD’ye patent başvurusu 4550 iken Türkiye’nin patent başvurusu ise 

sadece 85’dir.” Sonuç olarak; Yapılan araştırmaların uygulamaya geçiş oranın düşüktür ve bu durum 

yükseköğretimin desteklenerek araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik verilmesi, tüm 

araştırmaların sağlam zeminde, uygun şartlarda dünya ülkeleri ile yarışır düzeyde olması gereklidir. 

Üniversitelere araştırma için ayrılan ödeneklerin arttırılması ve araştırmaların uygulamalara 

yansıtılması için özendirici çalışmalarla desteklenmesi gereklidir (Yükseköğretim Kurulu, 2007). 

 

2.2. Yükseköğretim Bilgi Sistemi ve Performans Ölçümünün (YÖKSİS)istenilen düzeyde 

olmaması. 

Yükseköğretimde güncellenebilir ve dinamik ortak bir veri tabanı sistemi kullanılmaktadır, 

 Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile biraz yol alınmasına rağmen sistemde diğer sistemler 

arasında entegre sorunları yaşanmakta ve istenilen dinamik süreci tam anlamıyla yakalayamamıştır. 

Ayrıca, yükseköğretimde bireysel ve kurumsal performansların tam olarak ölçülüp değerlendirilmesi ve 

ona göre ödenek ödül sistemlerinin uygulanması istenilen düzeye ulaşmamıştır. Sonuç olarak; YÖKSİS 

sistemi çok daha dinamik ve diğer üniversitelerin sistemleri ile tam entegre bir biçimde 

kullanılabildiğinde, yükseköğretimler de denetlenebilir olmak ve hesap verebilir olmak anlamında işler 

çok daha kolay olacaktır. Buna bağlı olarak daha adil performans değerlendirme, ödül ve ceza sistemleri 

uygulamak mümkün olacaktır. Yurtdışındaki benzer uygulamalarında incelenerek, yükseköğretimin 

bilgi sistemlerine eklenebilecek uyarlanabilecek daha gelişmiş sistemlerin entegrasyonu çözüm önerileri 

arasında olabilir. 

 

2.3.  Öğretim görevlisi Yetiştirilmesi ile ilgili sorunlar 

Yeni kurulan birçok üniversitede, öğretim üyelerinin ve elemanlarının sayı olarak az olması, daha eski 

üniversitelerde ise gelişmelere uyum sağlamayan kemikleşmiş üst kadrolardaki öğretim üyelerinin 

ataleti, üniversitelerin kendi iç problemleri ile daha yoğun olmaları önemli sorunlardandır (Mutlu, 

1997). Yeni açılan üniversitelerin öğretim üyeleri ve görevlileri açısından daha iyi denetlenebilir olması 

ve de gereğinde bölüm açmalarına izin verilmemesi gerekir. Göstermelik kadrolarla açılan bölümlerde 

verilen eğitimler konusunda uzman olmayan yetersiz öğretim elemanları ile gerçekleştiği için eğitimin 

kalitesinde de istenmeyen seviyelerde olmamıza neden olmaktadır. Türkiye’de yükseköğretimin aşması 

geren diğer önemli sorunlardan biride, sayısal olarak büyümesine paralel olarak yeterli sayıda ve dünya 

standartlarında nitelikli ve donanımlı öğretim üyelerinin yetiştirilmemesidir. Akademik anlamda 

çalışmaların desteklenmesi, bu konuda genç asistanların yurt dışı kariyer planlamalarında yardımcı 

olunması (yabancı üniversitelerle asistan bazında değişim programlarının planlanması gibi) ve şartların 

daha cazip hale getirilerek kadro planlamalarının yapılması ayrıca,  bilimsel çalışmalarda teşviklerin, 

araştırmaların önemsenmesi, bilgi çağında bilginin ve bilgiyi üretenin önemli olduğunun hissettirilmesi, 

kaliteli öğretim elemanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır.  

2.4.  Üniversitelerde Sosyal ilişkiler ve yaşanan çatışmalar 

Üniversitelerde gözle görünmeyen, dile getirilmeyen, ancak sosyal hayatta, çalışma ortamlarında 

yaşanan ilişkilerde görülebilen, üniversiteye özgü olan kültürdür.” Bu kültür örtük bir bilgidir, ancak 

gelenek veya teamüllerle ortaya çıkabilir ya da öğrenci/hoca arasındaki ilişki (tez yöneticiliği, ders 



 

  
501 

verme gibi) dolayısıyla entelektüel beceri şeklinde geçebilen, söz veya yazı ile aktarılmayan, manevi bir 

bilgi tarzıdır. Üniversitelerde tamamen güven ve pozitif ikili ilişkilere dayalı olarak yaşayan bu kültürün 

zayıf olması dolayısıyla, üniversitelerde ortak çalışmaların yapılabilmesinde yaşanan zafiyetler diğer 

önemli sorunlardandır. Profesyonel meslek yaşamında özellikle de akademik hayatta mutlaka bu tip 

çatışmaları aşıp daha bilime dayalı, ekip ruhu içinde, farklı düşüncelerde akademisyenlerin bir araya 

gelerek yapacağı çalışmalar daha yaratıcı olacak ve buna bağlı çatışmalarda en aza inecektir. Bu konu 

daha çok üniversitelerin yönetici ve üst kadrolarının yapıcı, birleştirici yaklaşımları ile aşılabilir. 

2.5.  Yükseköğretimdeki Yapısal Sorunlar  

Yükseköğretimde kanıta ve eğitimdeki verilere dayalı bir yönetim olmaması, ayrıca üniversitelerin mali 

kaynak sorunlarının, finansman sıkıntılarının olması önemli sorunlardandır. Tüm bunların yanında 

yapısal anlamda planlamada öngörülemeyen kontenjanlar, mezun sayısı ve istihdam sıkıntıları, yeni 

üniversitelerin eğitim/ öğretim üyelerinin sayı/nitelik konuları ele alınmalıdır. Yükseköğretimde 

kalitenin ve reformların arttırılması bu yapısal sorunların giderilmesi ile doğru orantılıdır. 

2.5.1. Planlama 

Yükseköğretimde bulunan, üniversite, fakülte, bölümler, öğretim görevlileri ve üyeleri, öğrencilerin 

sayıları ile ilgili boyutlarda planlamalar vardır. Bu değerlerden yapılan çalışmalarda öğrenci sayılarına 

bakıldığında değişik sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yükseköğretimde boş olan kontenjanların sayılarının 

fazla olduğu ve bununla beraber bölümlere bakıldığında durum daha da sıkıntılı olduğu gözlemlenmiştir. 

Ayrıca lisans programlarında son yıllarda giderek artan boş kontenjanlar olmakta, yığılmalar ile sosyal 

ve siyasi maliyetlerde artışa geçmektedir. Planlama süreçleri, sınava giren öğrenci sayıları, kaçıncı kez 

girdiği, yerleşme yüzdeleri, boş kalan kontenjanlar, isteğin olmadığı bölümler, devamsızlıklar, kayıt 

yaptıran, kayıt sildiren öğrenci sayıları ve devamsızlık sayılarının oranlanmaları önem kazanmaktadır. 

Tüm bu verilerin yıllık, beş ve on yıllık dilimler halinde incelenmesi, ayrıntılı olarak belirleyici 

faktörlerle analizlerinin yapılması planlamaların daha sağlıklı olarak yapılmasını sağlayacaktır. Bu 

verilerin değerlendirilmesi ile sürdürülebilir çözüm süreçlerinin geliştirilebileceği 

değerlendirilmektedir. 

2.5.2. Mezun sayıları ile istihdam ilişkisi 

Yükseköğretim bireylere mesleki donanımların yanında, kültürel ve kişisel gelişim yönünden 

entelektüel donanımlar kazandırmaktadır. Ayrıca üniversitelerde, tıp, teknoloji, mühendislik ve meslek 

yüksekokullarında ilk amacı meslek alanlarına kalifiye insan yetiştirmek, toplumun gereksinimlerini bu 

anlamda karşılamaktır. 

1-) Yükseköğretimde meslek alanlarına yerleştirilmesi hedeflenen (sağlık fakültesi, 

mühendislik, tıp, işletme, iktisat vb.) üniversiteyi bitirdiklerinde, mezun oldukları bölümlerde 

istihdam edilmeleri her zaman mümkün olmadığı gibi, mezuniyet/işe yerleşme arasındaki oran 

çok düşüktür. Örneğin, atama bekleyen öğretmenler, işsiz hastane yönetimi bölümleri, iktisat 

/işletme mezunları gibi. 

2-) Mezun olunan bölüm ile istihdam edilme arasındaki ilişkinin düşük olması ve buna bağlı bu 

bölümlerin (arkeoloji, Hititoloji, su ürünleri vb.) bu bölümlerin sayı olarak azaltılmasının uygun 

olacağı düşünülmüştür. İstihdam alanı düşük olan bölümlerdeki öğretim görevlilerinin 

belirlenen birkaç üniversitede bir araya getirilerek daha güçlü bir alt yapı, malzeme ve 

imkanlarının genişletilmesi sağlanmalıdır. 
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3-) Üniversite – Sanayi iş birliğinin kurulması, yeni ürünler geliştirilmesi ve kurumsallaşma gibi 

yetkinliklerin gelişmesine sebep olacaktır. Ülkemizde üniversitelerin araştırmacı yönlerini 

yansıtan yüksek lisans ve doktora programlarının sanayi ve ekonomi açılımında ortak 

çalışmadıkları görülmektedir. Tam donanımlı araştırma merkezlerinin üniversite / sanayi iş 

birliğinde birbirlerine entegre çalışmaları hem ekonomiye katkı hem de istihdam anlamında 

pozitif etki yaratacaktır. 

4-) Meslek liseleri ile Meslek Yüksekokulları arasında geçiş programları, anlaşılır ve cazip 

değildir. Müfredatlarında içerik bakımından edinilen becerilerle yetkinliklerin gelişimi arasında 

kopukluklar vardır. Yine meslek yüksekokulları ile ilgili fakülteler arasında belli geçiş modeli tam 

tanımlanmamıştır. Bu duruma bağlı olarak kariyer planlamalarında meslek liselerinin de önü açılmış 

olacaktır. 

2.5.3. Yeni kurulan üniversitelerdeki öğretim görevlisi ve öğretim üyesi sayılarının az olması 

Ülkemizde son yıllarda hatırı sayılır derecede yeni üniversiteler kurulmuştur. Hemen hemen hepsinde 

öğretim üyesi sıkıntıları yaşanmaktadır ve YÖK bu durumun çözümüne yönelik tam yaptırımlar 

geliştirememiştir. Uluslararası öğretim üyesi istihdamı olarak %2‘lik kotanın olması eksilik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda etkili ve hızlı çözüm mekanizmaları ile hareket edilmedir (Akşit, 

2002). 

2.5.4. Yükseköğretimde kalite arayışları ve öğretim elemanlarının niteliklerinin düşük 

olması 

Bugün üniversitelerde verilen eğitimin kalitesini, yönetim kültürü ve iklimi öğrenme ortamları, 

laboratuvar kapasiteleri, öğrencilere sunduğu imkanlar; bölümlerin eğitim plan ve programları, öğretim 

üyelerinin nitelikleri ile değerlendirilmektedir (Aktay, 2003). Ayrıca Türk yükseköğretiminde, eğitim 

programlarının beceri odaklı olarak yenilenmemesi ve uygulamalı eğitim modellerine gereği kadar yer 

verilmemesi önemli sorunların başında gelmektedir. Eğitim programlarının bilgiye dayalı olmasına 

rağmen bu bilginin uygulamaya aktarım düzeyi düşüktür (Aktan, 2003). Öğrencilerin mesleki bilginin 

yanında mutlaka uygulamalara ağırlık vererek, becerilerini geliştirmeleri ve kariyer planlarını 

etkileyecek yöntemleri uygulamaları önerilmektedir. Yükseköğretim de eğitim ve öğretim de 

sürdürebilirlikten sorumlu öğretim üyelerinin uygulamaya, beceri odaklı öğretime yönelik olarak ciddi 

anlamda zaafları bulunmaktadır. Bu anlamda eğitimde teorik bilgilerin ışığında mutlaka becerilerinde 

gelişmesine fırsat tanınmalıdır. 

 

SONUÇ 

İş doyumu çalışanların yaptıkları işlerinden memnuniyet veya memnuniyetsizlik duymaları ile ilgili iki 

taraflı anlam ifade eder. Yapılan çalışmalarda iş doyumunu bireylerin işine ya da iş tecrübelerine yönelik 

olumlu bir durum olarak değerlendirirken diğer taraftan yapılan başka çalışmalarda çalışanların işleri ile 

ilgili memnuniyetsizlik olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca yapılan işlerden memnuniyet duyulması, istekle 

yapılan işlerde iş doyumunun yüksek olacağı, işlerin niteliğinin de buna bağlı olarak yüksek olacağı 

belirtilmiştir. Yükseköğretimde yaşanan sorunların çokluğundan ve buna bağlı çözülemeyen sorunların 

üniversitede çalışan herkesi etkilediğini bilmemek mümkün değildir. Çalışma ortamının stresli ve 

sorunlarla dolu olması, akademisyenlerin iş doyumlarını negatif etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu 

konuya yönelik yapılan bir araştırmada “İş doyumunun diğer durumsal özellikler yanında ücret ve 
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çalışma koşullarının bir fonksiyonu olduğu belirtilmiştir.” URL 1, YÖK internet sitesi, Çalışanların iş 

doyumlarının düşük olması, eğitim örgütlerinin gelişimlerini olumsuz olarak etki eder. İş doyumunun 

düşük olması, temel amacı çalışanların performanslarından en üst düzeyde yaralanmak olan örgüt 

politikalarına ters düşen bir durumdur. Ayrıca iş doyumsuzluğu çalışanlarda yarattığı stres, gerginlik ve 

buna bağlı olarak meydana gelen psikosomatik hastalıklar, alkol kullanımı, işe geç gelme veya 

devamsızlık yapma, iş ortamında sürekli başka işlerle ilgilenme, uyulması gereken kuralları çiğnenmesi, 

iş ortamında huzursuzluk yaratma gibi istenmeyen davranışların sergilenmesine sebep olabilir. Eğitim 

kurumlarında çalışanlardan üst düzeyde verim almak çok daha önemlidir, çünkü geleceğin nesillerini 

yetiştirme sorumluluğu olan öğretim görevlilerinin iş doyumlarının üst düzeyde olmasının önemi ortaya 

çıkmaktadır.   

Mesleğini seven, yaptığı işten doyum sağlayan ve benimseyen öğretim görevlisinin işini daha çok 

sahipleneceği ve akademik yaşamında daha verimli, etkin ve yaratıcı çalışacağı düşünülmektedir. 

Öğretim görevlisinin iş doyumsuzluğu yaşaması ise hem yönetim de hem de toplum da oluşuz etkiler 

yaratabilir. Ayrıca eğitiminden sorumlu olduğu öğrencilerini istenilen seviyede eğitim veremeyeceği ile 

ilgili konular da sık sık dile getirilmektedir. Üniversitelerde iş doyumunun arttırılması yönetimin 

öncelikli görevlerinin arasında olmalıdır, ayrıca öğretim görevlilerinin yaşanan diğer sorunlara yönelikte 

çözüm önerilerinin geliştirilmesinin önemi tartışılmaz. Ayrıca, üniversitelerde mali kaynaklarının kısıtlı, 

sosyal olanakların alt düzeylerde, öğrenci sayılarının ve planlanan ders yüklerinin fazla olması da 

üniversite çalışanlarının motivasyonlarının düşmesine buna bağlı olarak ta düşük iş doyumunun 

yaşanmasına sebep olur. Ülkemizde akademisyenlerin iş doyumu düzeyi ile iş doyumlarını etki eden 

sorunların neler olduğuna yönelik çalışmalar son yıllarda daha çok yapılmaktadır. Gelecekte tüm 

sorunlarından az da olsa arınmış, motivasyonu ve iş doyumu yükseköğretim görevlileri ile etkin ve 

istenilen seviyelerde yükseköğretimin yapılması gerektiğine inanmaktayım.  
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Öz 

İnsanların olduğu her yerde etik kurallar geçmişten günümüze değer kazanmaktadır. İnsanların 

yaşamları, meslek hayatları, toplumdaki davranış biçimleri ve rolleri etik kurallar çerçevesinde ele 

alınmaktadır. Örgütlerde aynı hedef ve amaçlarla çalışan kişiler arasında yazılı olmayan bazı kurallar 

mevcuttur. Doğruluk, dürüstlük, objektiflik, adaletli davranış biçimleri hayatın her alanında olduğu gibi 

akademide de değer kazanmaktadır. Akademik etik kavramı son yıllarda önem kazanan ve 

akademisyenlerin üzerinde durduğu konulardan biridir. Akademisyenler için etik ilkeler genellikle örgüt 

içerisinde yayınlar dahilinde ele alınmaktadır. Bu kapsamda ‘Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 

Yönergesi’ de akademisyenlerin davranış biçimlerine bir çerçeve oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışma 

akademisyenlerin etik dışı davranışlara dair görüşlerini almak ve akademik yaşantılarında karşılaştıkları 

problemleri ele almak amacıyla, 2016-2017 akademik yılında görev yapan 27 akademisyen ile nitel 

araştırma yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda 

2 tema 2 alt tema elde edilerek veriler kodlar ve anekdotlar çerçevesinde analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Etik, Tutum, Akademisyen, Etik Dışı Davranış 

 

 

Abstract  

Wherever there are people, ethical rules gain value from the past to the present. The lives, professional 

lives, behaviors and roles of people in society are handled within the framework of ethical rules. There 

are some unwritten rules among people working with the same goals and objectives in organizations. 

Truthfulness, honesty, objectivity, and just behaviors gain value in academia as well as in all areas of 

life. The concept of academic ethics is one of the issues that has gained importance in recent years and 

emphasized by academicians. Ethical principles for academics are often dealt with in publications within 

the organization. In this context, "Scientific Research and Publication Ethics Directive" constitutes a 
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framework for academicians' behavior patterns. This study was conducted with 27 academicians 

working in the 2016-2017 academic year, using qualitative research methods, in order to get the views 

of academics on unethical behavior and to address the problems they encounter in their academic lives. 

In line with the findings obtained within the scope of the study, 2 themes and 2 sub-themes were obtained 

and the data were analyzed within the framework of codes and anecdotes. 

Keywords: Ethics, Attitude, Academician, Unethical Behavior 

 

 

1.GİRİŞ 

Bireylerin bir topluluk oluşturmasında kültürel değerler önem kazanırken etik ilkeler de her örgüt 

içerisinde gelişen ve değişen sistemlerde öne çıkan bir kavram olmuştur. Özellikle eğitim verme 

amacıyla bir araya gelen örgütlerde etik kavramı kişilerin gelişim durumlarını da etkilediği için 

ayrıcalıklı bir konudur. ‘Etik Sorunsalı’ eğitimde okul öncesinden yükseköğretime kadar uzanan her 

kademede ayrı ayrı inceleme konusudur ve farklı açılardan ele alınabilmektedir. Öğretmenlerin, 

yöneticilerin, akademisyenlerin, bilim insanlarının yaptıkları işlerin ve aldıkları kararların her 

aşamasında etik ilkelere bağlı kalarak hareket etmeleri gerektiği bir gerçektir. Değişen çağ ve örgütlerin 

misyonları doğrultusunda etik kavramının yeniden yorumlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Etik terimi 

Yunanca kökenli ‘kişilik, karakter’ anlamına gelen ‘ethos’ kelimesinden türeyerek günümüze ulaşmıştır. 

Etik evrensel değerleri konu edindiği için insanın bütün pratiklerini içerebilen yargılar ve doğrularla 

ilgilenir. İyi, kötü, doğru, yanlış, adalet, suç, değer, erdem, vicdan, gibi kavramları temel alan etik farklı 

alt dallara ayrılmaktadır (Himanen, 2010). Bu bağlamda araştırmanın asıl konusunu oluşturan akademik 

etik de kuramsal ya da mesleki etiğin bir parçası olarak düşünülebilir. Akademik etik daha çok, öğrenci 

ve akademisyenlerin ortak kurumsal yaşamda nasıl davranmaları gerektiği ile ilgilenmektedir (Davis, 

1992, Akt. Aydın, 2016). 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Akademik Etik Kavramının Önemi 

İnsanların ve toplumların davranışlarının belirleyicisi olan değerler ve kültür beraberinde etik kavramını 

da getirmektedir. Sahip olunan değerler sistemi kişinin davranışlarının doğru ve yanlış olduğunu 

belirlemesi nedeniyle bireylerin günlük yaşamında ve karar verme mekanizmalarında önemli bir yere 

sahiptir. Günümüz gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarında bireylerin üniversiteye gitme 

oranlarındaki artış da göz önünde bulundurulduğunda üniversiteler etik değerleri de en iyi biçimde 

temsil etmektedir. Üniversitelerin çalışma alanlarında ve iş birliklerinde etik davranışlar ve alınan 

kararlarda etik ilkelerin göz önünde bulundurulması gerçek bir rolü olması gerektiğine kanıttır (Curtin 

University, 2001, Akt. Aydın, 2016). 

Akademik etik değerler göz önüne alındığında her bir kavramın ayrı ayrı açıklanmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Etik kavramı ve değerlerin birbiri ile örtüştüğü düşünülürse, değer, bireyin çalışma ya 

da yaşayış tarzında kendi için önemli olarak gördüğü her türlü düşünce ve etkinlik olarak görülebilir 

(Sevim, 2014). Her iş kolunda kişinin davranışlarını ve tutumlarını belirleyen ve etkileyen etik değerler 

olduğu gibi akademide de davranışları biçimlendiren ve kontrol eden etik ilkeler bulunmaktadır. Gelişen 
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teknoloji ile birlikte artan bilimsel çalışmalarda, yayınlarda, derslerde ve çeşitli ürünlerde etik ilkeler 

bağlamında sorunlar ortaya çıktığı görünmektedir (Uçak ve Birinci, 2008). Topluma ve üniversite 

öğrencilerine rol- model olması beklenen akademisyenlerin etik ilkeleri göz ardı etmesi düşündürücü 

bir sorun olmuştur. Akademik etik değerler, sadece kişilerin bilimsel çalışmalarında değil, öğrencilere 

karşı, diğer akademisyenlere karşı olan tutum ve davranışların tamamını kapsamaktadır.  

Akademik etik davranışlarının çeşitli boyutları söz konusudur. Bu akademik ilkelerden en önemlisi 

dürüstlüktür, bu ilke doğrultusunda yapılan çalışmaların kimler tarafından yapıldığı, verilen katkıların 

boyutlarının sunulması önem taşımaktadır. Nesnellik, doğruluk, dikkat, açıklık, gizlilik, meslektaşlara 

saygı, öğrencilere saygı, entelektüel sermayeye saygı, bilimsel yeterlik, özgürlük, yasallık, güvenlik, 

hayvanlara özen, insan deneklerin korunması, çıkar çatışmasından kaçınma, özerklik, kamusallık ve 

piyasa ile ilişkiler özellikle akademik etik de önemli boyutlardandır (Aydın, 2016). Akademisyenlerin 

özellikle araştırma ve öğretme aşamalarının aynı anda yapıldığı üniversitelerde ve ülkelerde etik 

davranışlarının öğrenci boyutuna odaklanmaları gerektiği, yeni bir nesil yetiştirdikleri için onlara örnek 

olmaları gerektiği de bir gerçektir.  

2.2. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 

Bilimsel araştırmalar ve yayınlar çalışılan gruptaki akademisyenler arasında karşılıklı güvene dayalıdır. 

Bilim dünyasında karşılıklı güven ve saygı geçmiş yaşantılardan yola çıkılarak elde edilebilir ama 

araştırma gruplarında tamamen güven ortamının oluşması konusunda zorluklarla karşılaşılabilir. 

Bilimsel araştırmaya katılan kişilerin bu konularda tamamen bilinçli olması ve araştırmanın başından 

sonuna kadar her aşamasına hakim olması gerekmektedir (İnci, 2015). 

Bilimsel araştırmalarda ve akademide etik kavramı birbirinden ayrı düşünülemez bir bütün şeklindedir. 

Bilimsel çalışmaların doğru ve dürüst temellere dayandırılması araştırmacıların verileri toplama 

yönteminden, değerlendirme aşamalarına kadar her süreçte önem taşımaktadır. Araştırma yapan 

kişilerin yayının her sürecinde titizlikle davranması ve bütün aşamaları yayına aktarması gerektiği 

düşünülmektedir. Bu süreçte akademik yayınların usulüne uygun olmasını sağlamak ve belirli 

standartlara oturtmak için ‘Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ oluşturulmuştur. Yönergenin 

ilk maddesi amacı belirlemektedir; 

‘Madde 1 - (1) Bu Yönerge,  bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken 

etik kurallarını ve yükseköğretim kurumlarının kendi bünyelerinde oluşturacakları bilimsel 

araştırma ve yayın etiği kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 

belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.’ 

Yönerge kapsamında bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler maddeler halinde sıralanmıştır. 

Bu çerçeve dikkate alındığında akademideki çalışmalar ile ilgili etik dışı davranışları her akademisyenin 

bilmesi ve öğrenmesi için de kılavuz niteliği taşımaktadır.  

Bu bağlamda araştırmanın temel amacı akademisyenlerin, akademik etik kavramını yaşanmış örneklerle 

değerlendirmeleridir. Çalışma yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlere ve 

akademisyen adaylarına yaşanmış örneklerle etik ile ilgili deneyimleri ve görüşleri aktarmaktadır. Bu 

çalışmanın amaçları doğrultusunda cevabı aranan sorular şu şekildedir,  

1. Akademisyenlerin etik dışı davranışlar konusunda görüşleri ve algıları ne yöndedir? 
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2. Akademisyenlerin etik dışı davranışlarıyla ilgili bir örnekte etik dışı tutum nasıl 

oluşmuştur? 

3.YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Deseni 

Çalışmada nitel araştırma desenlerinden iç içe geçmiş tekli durum deseni kullanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan görüşme formu oluştururken alan yazında yer alan liderlik ile ilgili çalışmalar, anket ve 

ölçekler taranmış, görüşme soruları bu çalışmalara göre oluşturulmuştur. Durum çalışması her aşaması 

dikkatli bir biçimde desenlenmesi gereken, sağlam gerekçelere dayandırılması ve teknik araştırma 

bilgisi gerektiren bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

3.2.Çalışma Grubu 

Çalışma verileri 2016-2017 akademik yılda toplanmıştır. 27 akademisyenin katılımıyla yapılan 

çalışmanın verilerin toplanması yüz yüze görüşmeler ile yürütülmüştür. Katılımcılar çeşitli sürelerde, 

farklı kıdemlerde ve anabilim dallarında çalışmalarını sürdüren akademisyenlerde oluşmaktadır. Tüm 

görüşmeler ses kaydı alınarak toplanmıştır ve katılımcıların onayı alınmıştır, gizlilik esaslarına 

uyulmuştur. 

3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veriler görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Kayıtlar düz yazıya aktarılarak, analizleri 

yapılmıştır. Toplanan ve dökümü yapılan bu veriler araştırmacı tarafından belirlenen temalar 

kapsamında kodlara ayrılmış ve tematik analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın bulguları çalışma soruları 

göz önünde bulundurularak 2 tema 2 alt tema çerçevesinde ele alınmıştır. Elde edilen tema ve alt temalar 

kapsamında kodlar ve anekdotlar yorumlanarak bulgulara eklenmiştir. Araştırmada Lincoln ve Guba 

(1985: Akt: Yıldırım & Şimşek, 2016)’nın geçerlik ve güvenirliği sağlamak için geliştirdiği stratejiler 

kullanılmıştır. Teyit edilebilirlik ve aktarılabilirlik ilkeleri göz önünde bulundurulmuştur.  

 

4. BULGULAR 

Araştırmayı oluşturan ses kayıt verileri metin haline getirildikten sonra yapılan içerik analizinde 

çalışmanın problem soruları göz önünde bulundurularak temalar oluşturulmuştur. Elde edilen tabloda 

problem, tema ve kodlar eklenmiştir. Tablodan yola çıkılarak bulgular yorumlanmıştır.  
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Tablo 1. Problemler, Temalar ve Kodlar 

PROBLEMLER TEMALAR KODLAR 

 

 

 

 

 

Problem 1: Akademisyenlerin etik 

dışı davranışlar konusunda 

görüşleri ve algıları ne yöndedir? 

 

 

 

 

 

Tema 1: Akademisyenlerin Etik 

Dışı Davranış Algıları 

1.1. Etik Dışı Davranışa Bakış 

1.2. Etik İhlallerin Nedenleri 

 Adaletsizlik 

 Akademik atama 

 Akademik kadroya girmek 

 Ayrımcılık 

 Çıkarlar 

 Emeğe saygısızlık 

 Fikirleri aşırma 

 İftira 

 İletişimsizlik 

 İntihal (aşırma) 

 Katkısı olmayan yazarlar ekleme 

 Motivasyon kırılması 

 Subjektif davranma 

 Torpil 

 Üstlerin alt kademeyi kayırması 

 Veri kurgulama 

 Verileri aşırma 

 Verilerin manupile edilmesi 

 Verilerin saptırılması 

 Yayın kriterlerini sağlamak 

 

 

 

Problem 2: Akademisyenlerin etik 

dışı davranışlarıyla ilgili bir 

örnekte etik dışı tutum nasıl 

oluşmuştur? 

 

 

 

Tema 2: Akademide Etik 

Olmayan Davranış Durumları 

 Ayrıcalık tanınması 

 Ayrımcılık 

 Dilimleme 

 Fikre danışmama 

 Haber vermemek 

 Hırsızlık 

 İletişim problemleri 

 İntihal 

 Kriterlere uygun kişilerin 

seçilmemesi 

 Motivasyonun kırılması 

 Referans torpili 

 Suçu örtbas etmek 

 Verilerin çarpıtılarak kullanılması 

 Yaptırımsızlık 
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4.1. Tema 1: Akademisyenlerin Etik Dışı Davranış Algıları 

Akademisyenlerin etik dışı davranışlara bakışı ve karşılaşılan sorunları ele alan bu çalışma kapsamında 

ilk alt problemimiz, akademisyenlerin, akademideki etik dışı davranışlara bakış açılarını öğrenmek ve 

hangi davranışların etik dışı olabileceği konusundaki görüşlerini öğrenmek adına ‘Akademisyenlerin 

etik dışı davranışlar konusunda görüşleri ve algıları ne yöndedir?’ olarak belirlenmiştir. Bu problem 

kapsamında ‘Akademisyenlerin Etik Dışı Davranış Algıları’ teması ve iki alt tema ortaya çıkmıştır. ‘Etik 

Dışı Davranışlara Bakış’ ve ‘Etik İhlallerin Nedenleri’ toplanan kodlar ve anekdotlar kapsamında ihtiyaç 

duyulan ve açığa çıkan alt temalardır.  

4.1.1. Alt Tema 1: Etik Dışı Davranışlara Bakış 

Araştırma kapsamında yapılan analizlerde akademisyenlerin etik dışı davranışlar konusunda en fazla 

üzerinde durdukları konunun yayınlarla ilgili olduğu göze çarpmaktadır. ‘Adaletsizlik, ayrımcılık, 

emeğe saygısızlık, intihal, fikirleri aşırma, verilerin aşırılması…’ gibi kodlar akademisyenlerin etik dışı 

davranışlarına bakış açıları ile ilgili fikir vermektedir. Elde edilen kodlar kapsamında kişilerin ‘etik dışı’ 

konularda en fazla üzerinde durdukları konunun ‘yayın etiği’ olduğu göze çarpmaktadır.  

Onur ile yapılan görüşmede elde edilen anekdot dahilinde akademide etik konusunun bir davranış biçimi 

olduğu, etik dışı yapılan herhangi bir davranışın, kişilerin kolaya kaçarak ve bilerek yaptıkları 

vurgulanmaktadır. Etik davranışların oluşmasında bireylerin gelişim sürecinin önemi göz önünde 

bulundurulduğunda, etik ilkelerin bir davranış biçimi olarak yerleştiği söylenebilir.  

‘Etik dışı davranış denildiğinde aklıma genel kabullere ve doğru olduğuna inanılan 

davranışlara aykırı davranma aklıma geliyor.  Genelde bu davranışın bilinerek yapıldığını 

düşünüyorum. Çünkü etik olan davranışı sergilemek daha zor olduğu için insanlar kolaya kaçıp 

etik olmayan davranış sergileyebiliyorlar.’ (Onur ile görüşme, 2017) 

Leyla ve Veli ile yapılan görüşmeye dair anekdotlar katılımcıların genel görüşlerinde ‘etik dışı’ 

denilince öncelikli olarak ‘intihal’ konusunun ortaya çıktığı ve vurgulandığını göstermektedir. İntihal 

oldukça geniş kapsamlı bir konudur ve bu noktada ‘yayın etiği’de denilen YÖK tarafından yayınlanmış 

‘Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ önem kazanmaktadır. Bu yönerge kapsamında belirli bir 

çerçeveye alınan akademik yayınların, belirli örneklerde kapsam dışına çıkılarak kurallara uyulmadığı 

da görülmektedir.  

‘İntihal başta olmak üzere verileri saptırma, bir makalenin birden fazla dergide yayınlanması, 

yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek ve dergi editörleriyle 

kurulan arkadaşlık ilişkileri ile hakem süreci olmadan makale yayınlatmak, meslektaşlarının 

çalışmaları hakkındaki profesyonel görüşlerini veya yargılarını sunarken adil ve nesnel 

olmamak; sınırlı sayıda akademisyenin tercih ettiği etik dışı davranışların başında gelmektedir.’ 

(Leyla ile görüşme, 2017) 

‘Akademik camiada bilinen en sık etik dışı davranış intihaldir. Bilerek ve bilmeyerek yapılan 

intihaller karşı tarafın emeklerini göz ardı ederek haksız kazanç elde etmektedir.’ (Veli ile 

görüşme, 2017) 

Hasan ile yapılan görüşmede intihal dışında dikkat çekilen bir başka konuda dilimleme durumudur. 

Dilimleme akademisyenlerin aynı anda verilerini topladıkları durum hakkında aynı verilerle birden fazla 

yayın hazırlama durumları olarak belirtilebilir.  
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‘İntihal haricinde yine yayınlarla ilgili olarak “dilimleme”, yayınlara katkısı olmayan yazarlar 

ekleme, veri kurgulama gibi özetleyebileceğim davranışlar da etik dışı davranışlar olarak 

değerlendirilebilir.’ (Hasan ile görüşme, 2017) 

Ece ile yapılan görüşmede katılımcının etik dışı davranışlara farklı bir bakış açısıyla alanda çalışan 

kişilere yeterince tarama yapılmaması sonucunda atıfta bulunulmadığını belirtmiştir. Bu durum 

akademisyenler için tartışmaya açık bir konu olabilir. Yeterince alan yazın taraması yapılsa bile yazar 

tarafından her çalışmaya atıf yapılması durumu için farklı görüş ve öneriler mevcuttur.  

‘Bilerek veya istemeyerek yaptığı çalışmalarda alanyazını yeterince taramayarak o alanda 

çalışan kişilerin çalışmalarına atıfta bulunmamak da bir etik dışı davranıştır.’ (Ece ile görüşme, 

2017) 

Etik dışı davranışlar sadece yapılan yayınlar için değil ‘öğrenciye karşı, meslektaşlara karşı’ gibi birçok 

alanda sınıflandırılabilir. Öğrencilere karşı yapılan etik dışı davranışların en fazla örneği akademisyen 

tarafından öğrencilere ait olan ödev, proje gibi ders hazırlıklarının ‘öğrencinin adı olmaksızın’ yayın 

haline dönüştürülmesi durumudur. Bunun dışında Lale ile yapılan görüşmede dikkat çekilen konulardan 

birisi de çalışanlara karşı yapılan mobbing gibi hem akademide hem de iş disiplininde yeri olmayan bir 

uygulamadır.  

‘Öğrenciler arasında ayrımcılık yapmak, yapılan araştırma, yayın, projelerde sübjektif 

davranmak, sorumluluğu altındaki çalışanlara mobing uygulamak, gibi davranışları da etik dışı 

olarak değerlendiriyorum.’ (Lale ile görüşme, 2017) 

Genel anlamda bakıldığında Mehmet ile yapılan görüşmede çıkan anekdot konuyu özetlemektedir. Elde 

edilen verileri ve yapılan yayınları gerçekte yapmamak, yapmış gibi göstermek veya başka birisinin 

çalışmalarını dönüştürmek etik dışı davranışları özetlemektedir.  

‘Sanırım etik dışı davranışları, büyük ölçüde “…mış gibi yapmak” ifadesi altında 

toplayabilirim; yazdığı makaleyi, metni, kitabı kendi yazmış gibi göstermek, olmayan veriyi var 

gibi göstermek, derse girmiş gibi göstermek, proje düşüncesi kendisinden çıkmış gibi 

göstermek… saymakla bitmiyor.’ (Mehmet ile görüşme, 2017). 

 

4.1.2. Alt Tema 2: Etik İhlallerin Nedenleri 

Etik dışı davranışların çeşitli sebepleri olabilir. Bu sebepler dışarıdan gelen uyarıcılar veya içsel bazı 

nedenler olarak birbirinden ayrılabilir. Akademide kıdem durumu etik ihlallerin doğmasının en önemli 

nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. Haksız yazarlık, asların yaptığı çalışmaları üslere hediye etme 

durumu, yüksek kıdemli kişilerin çalışmalara katkı sağlamaması gibi nedenler etik dışı davranışların 

nedenleri olarak gösterilebilir. Veli ile yapılan görüşmede ortaya çıkan anekdotlar da bu yönde bulgu 

vermektedir.  

‘Akademide sık görülen bir davranış olan haksız/armağan yazarlıkta genellikle profesör ve 

doçentlere –yaranmak- veya onların istemeleriyle hayır denilemediği için lisans, doktorant, 

araştırma görevlisi ve yardımcı doçentlerin bir araştırma gerçekleştirerek hazırlamaları ve bu 

çalışmaya profesör veya doçentlerin çok az veya hiçbir katkı yapmadan adını yazdırmaları bu 

etik dışı soruna bir örnektir.’ (Veli ile görüşme, 2017) 
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2016 yılı itibariyle akademisyenlerin akademik alanda çalışmalar yapmasını sağlamak amacıyla 

hazırlanan akademik teşvik primleri sebebiyle akademisyenlerin bir süre sonra niteliksiz çalışmalarda 

bulunduğu gözlenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan ve hazırlanmaya zorlanan çalışmalar etik dışı 

durumların nedenlerindendir.  

‘Son zamanlarda akademik teşvikten yararlanmak için yapılan her türlü özensiz çalışma da bu 

kapsamda ele alınabilir.’ (Ece ile görüşme, 2017) 

Akademide yapılan etik dışı davranışların en belirgin durumlarından biri de kişilerin kadro almak 

amacıyla ‘tanıdıklara’ ve ‘liyakatsiz atamalara’ başvurması durumudur. Bu durumlar için her yıl birçok 

gazete haberi de çıkmaktadır. Onur ile yapılan görüşmede en büyük etik dışı davranışlardan biri olan 

liyakatsiz atama örneklerine değinilmiştir.  

‘Akademide insanlar kadro ya da ders almak için etik olmayan davranışlar sergileyebiliyorlar. 

Tanıdıklar aracılığıyla bir yere gelmeye örnek verebiliriz.’ (Onur ile görüşme, 2017) 

Genel anlamda etik dışı davranışların sergilenmesinde kıdem, para, hırs gibi birçok neden kendini 

göstermektedir. Bu sebeplerle akademide etik dışı davranışların belirli nedenlerle ele alınması gerektiği 

gözlenmektedir.  

 

4.2. Tema 2: Akademide Etik Olmayan Davranış Durumları  

Akademide karşılaşılan etik olmayan davranış durumları için katılımcıların yaşadığı veya çevrelerinde 

şahit oldukları örnek olaylardan yola çıkılmıştır. Örnek olaylar kapsamında elde edilen bulgularda 

akademisyenlerin birbirinden farklı alanlarda çalıştıkları da göz önünde bulundurulursa her alanda 

birbirinden farklı etik dışı davranışların söz konusu olduğu görülmektedir. Veli ile yapılan görüşmede 

verilen örnek olayda kendi çabaları ve emeği ile yaptıkları çalışmada hocasının katkısı olmamasına 

rağmen kendisini öncelikli yazar olarak gösterdiğinden söz etmektedir.  

‘Haksız yazarlığa örnek olarak, yapılan bir çalışmada hocamızla bir çalışma gerçekleştirdik 

ancak süreçte tamamen kendi çabalarım bulunmasına rağmen çalışmayı sadece bir kez okuma 

ile -düzeltme vermeksizin- çalışmada önce onun ismini yazmak zorunda kaldım.’ (Veli ile 

görüşme, 2017). 

Hasan ile yapılan görüşmede kendisinin hakem olarak görev yaptığı dergiye gelen birden fazla yayında 

dilimleme şeklinde etik dışı bir davranış olduğunu tespit ederek, durumu editöre bildirdiğini, bu sebeple 

de yayınları reddettiğini aktarmaktadır.  

‘Şahit olduğum etik dışı davranış “dilimleme” olarak adlandırılan bir araştırmayı tek bir 

makale olarak yayınlamak yerine birkaç makale halinde yayınlamak. Bir dergiye gönderilen iki 

ayrı makalede konu olarak aynı olmasına rağmen 6 meteoroloji istasyonun veriler üçer üçer 

bölünerek 2 makale haline getirilmişti. Değerlendirme yöntemleri hatta cümleler bile aynıydı. 

Bu durumu derginin editörüne bildirdim ve Makaleler reddedildi. Makaleler henüz 

yayınlanmadığı için bir sorun oluşmadı.’ (Hasan ile görüşme, 2017) 

Doçentlik sınavları 2018 yılında kaldırılmıştır, fakat Pelin ile yapılan görüşme kapsamında doçentlik 

sözlü sınavında jürinin sınava giren kişinin toplumsal, sosyal ve diğer özel durumlarını da illegal 

değerlendirmeye aldıklarından söz edilmiştir.  
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‘Doçentlik sınavlarındaki jürinin kişi hakkında kişinin özgeçmiş ve gerçekleştirdiği nitelikli 

yayınlardan ziyade kişinin siyasi görüş, etnik köken, çalıştığı danışmanlarla aralarındaki 

ilişkiye dayalı karar almaları etik dışı akademisyen davranışı olarak nitelendirilebilir.’ (Pelin 

ile görüşme, 2017) 

Etik dışı davranış örneklerinin en çarpıcısı Mehmet’in yaşadığı durum olarak gösterilebilir. Mehmet 

yapılan görüşme kapsamında yazarlarından biri olduğu kitabın üniversite yönetimi tarafından tekrar 

basılarak, kitabın yazar listesinin değiştirilmesinden söz etmektedir. Anlatılan olayın hukuki boyutları 

olması sebebiyle kişiler ve kurumlar gizli tutulmuştur.  

‘Açıköğretim Fakültesi’ndeki derslerden bir tanesi için yazdığımız “XXX” isimli bir kitabımız 

var. Bu kitaptaki ünitelerden birisini yazmıştım. 2013 yılından sonra yeni basımının 

yapılmadığını biliyordum ama 2017 yılında aynı isimli bir kitap olduğunun farkına vardım. 

Kitap aynı isimli ama kitabın editör ve yazarlar listesine bakıldığında bambaşka isimler 

görünüyor. Bu kitabı önce üniversitenin resmi internet sitesinden indirdiğim elektronik haliyle 

gördüm. Bizim yazdığımız kitapla karşılaştırdığımızda hemen hemen hiçbir değişiklik 

yapılmadan sadece yazar ve editörün isminin değişmesiyle yeni bir kitap gibi basılmış olduğunu 

fark ettim. Kitap iç kapağına bakıldığında, “X Üniversitesi Y tesislerinde” Mart 2016’da birinci 

baskı olarak, yeni bir ISBN numarasıyla basılmış görünüyor.’ (Mehmet ile görüşme, 2017) 

Genel hatlarıyla bakıldığında etik dışı davranışların yaşanmış örnekleri günlük hayatımızın bir parçası 

olurken öte yandan kişilerin ve kurumların gün geçtikçe bu durumları içselleştirdiği de gözlenmektedir. 

  

5.SONUÇ 

Bilimsel yayın sürecinde yazar, editör, dergi, hakem kurulları ve yayınevleri gibi birbirinden ayrı 

düşünülemez paydaşlar söz konusudur (Markovac, Kleinman & Englesbe, 2017). Her bir paydaşın 

birbirinden ayrı görev ve sorumlulukları olduğu gibi yayın etiği ile ilgili uymaları gereken farklı kuralları 

vardır. Bilimsel yayınların bilimselliğini güvenceye alan en önemli etken, dergi editörlerinin 

yönetiminde olan hakem değerlendirme süreçleridir. Değerlendirme aşamasında dahi Tema 2 de Hasan 

ile yapılan görüşmedeki gibi ortaya çıkan etik dışı davranışları fark etmek ve bu durumların önüne 

geçmek mümkündür.  Elde edilen bulgular göstermektedir ki akademisyenlerin etik dışı davranışlar 

konusundaki bakış açıları intihal, emeğe saygısızlık, ayrımcılık, motivasyonun kırılması, kurgulanmış 

veriler, verilerin saptırılması, yayın kriterlerinin sağlanmaması, torpil gibi konular üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Tema 1 kapsamında akademisyenlerin etik dışı davranış algıları incelenirken, etik 

ihlallerin nedenleri de incelenmiştir. Bu alt temada toplanan datalar sonucunda elde edilen bulgular 

kişilerin kıdem atlama çabalarını, teşvik kriterlerinin sağlanması çabalarını, yönetimden gelen yayın 

baskısını, özverisiz çalışmayı ortaya çıkarmaktadır.  

Akademisyenlerin etik dışı davranışlar konusundaki birinci düşünceleri yayın ve çalışmalar 

konusundaki etik dışılık olurken, öte yandan öğrencilere, çalışanlara ve meslektaşlara karşı olan etik dışı 

konular da gündeme gelmiştir. Tema 2 ‘ye ait bulgular incelendiğinde akademide etik olmayan davranış 

durumlarında akademisyenlerin yaşadıkları ve karşılaştıkları etik dışı davranış örneklerine dair 

anekdotlara rastlanmıştır. Bu tema kapsamında elde edilen kodlar akademisyenlerin görüşleri ile ilgili 

çarpıcı ipuçları vermektedir. Bu kapsamda en yoğun kullanılan kodlar ‘ayrımcılık, iletişim problemleri, 

hırsızlık, haber vermemek, referans torpili, yaptırımsızlık’ olarak görülmektedir.  Akademisyenlerin etik 
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ilkeler dahilinde çalışmalarının en önemli nedeni gelecek nesillere örnek olacak davranışlarda 

bulunmalarının gerekliliğidir. Akademinin herhangi bir biriminde görevli kişilerin yayınlarında, 

çalışmalarında, insan ilişkilerinde etik ilkelerden çıkmamaları toplumda saygı duyulan kişiler olmalarını 

da beraberinde getirecektir.  
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Аннотация 

В статье описывается исследование подростков с целью определения специфики 

неврологических и параклинических изменений при ожирении у подростков, которое стало 

эпидемией и актуальной проблемой во всем мире. В ранней диагностике неврологических 

изменений у подростков с ожирением широко освещаются результаты параклинических 

обследований, электроэнцефалографии и ультразвуковой допплерографии, и эти обследования 

относятся к числу параклинических обследований, которые необходимо проводить при ранней 

диагностике осложнений. 

Ключевые слова: подростки, ожирение, неврологические изменения, параклинические 

обследования, ЭЭГ, УТДГ. 

 

 

 

 

Resume 

The article describes a study of adolescents in order to determine the specifics of neurological and 

paraclinical changes in adolescent obesity, which has become an epidemic and an urgent problem around 

the world.  In the early diagnosis of neurological changes in obese adolescents, the results of paraclinical 

examinations, electroencephalography and Doppler ultrasound are widely covered, and these 

examinations are among the paraclinical examinations that must be carried out for early diagnosis of 

complications. 

Keywords: adolescents, obesity, neurological changes, paraclinical examinations, EEG, UTDG. 
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Актуальность 

Ожирение стало актуальной проблемой сегодня и представляет собой социальную 

угрозу для жизни человека.  Достижения в области развития привели к появлению 

высококалорийных продуктов, снижению физической активности и увеличению 

ожирения (4). Почти во всех странах почти 10% бюджета здравоохранения тратится на 

лечение ожирения и связанных с ним заболеваний.  Ожирение - это проблема не только 

современного общества, но и медицинская, социальная и экономическая: по статистике 

уровень смертности среди людей с избыточным весом в 12 раз выше нормы [6].  

Постоянно наблюдается тенденция к ухудшению здоровья детей школьного возраста 

(12).  Сегодня изучение факторов, приводящих к изменению неврологического и 

психического статуса у детей и подростков, является одной из самых актуальных 

проблем (16).  Следует отметить, что в последние годы нейропсихологические 

нарушения нервной системы составляют от 30 до 56% школьников, что связано с 

ограниченными адаптивно-компенсаторными возможностями детского организма (12).  

Одним из этих факторов является ожирение. Ожирение растет почти во всех регионах 

мира, удваиваясь каждые три десятилетия.  В развитых странах 25% подростков имеют 

избыточную массу тела и 15% страдают ожирением [9]. Среди подростков этот 

показатель составляет 25% избыточной массы тела и 15% ожирения (14).  Согласно 

Национальному обследованию здоровья и питания (NHANES) в 2009-2012 годах, 33,0% 

детей в США имели избыточный вес, 35,7% страдали ожирением и 12-19 лет были 

мальчиками.  20% детей и 18,9% девочек страдают ожирением [14]. В Европе 20% детей 

и подростков имеют избыточный вес, а одна треть из них страдает ожирением.  

Ожирение у детей и подростков в Узбекистане в 1,5-2 раза выше, чем у взрослых, на 50-

66%, и 30% -ный рост этого показателя за период наблюдений в 2012-2014 годах 

подтверждает актуальность этой проблемы в нашей стране.  За исследуемый период 

распространенность детского ожирения в стране была в 1,5-2 раза выше, чем у взрослого 

населения, в 2012 году - 50,5, в 2013 году - 59,4 2014 и в 2014 году - 65,7 and, а за 3 года 

этот показатель составил 30%.  (8.9). На сегодняшний день своевременное изучение 

структурно-функциональных свойств сосудов при ожирении представляет большой 

интерес и имеет значение для ранней профилактики и лечения заболевания(1). 

Выявление изменений эндотелия на ранних стадиях заболевания, своевременная 

диагностика и лечение рецидивов  имеет большое значение. 

Цель 

изучить особенности параклинических изменений, наблюдаемых при ожирении у 

подростков. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования проанализированы результаты 

неврологических и параклинических курсов для подростков от 11 до 17 лет в школе № 1 

г. Самарканда.  Основную группу составили 42 студента с избыточным весом, а 

контрольную группу - 16 школьников-пловцов с нормальным весом.  Основную группу 
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составили 20 мальчиков и 22 девочки, контрольную группу составили 10 девочек и 6 

мальчиков.  У всех подростков, естественно, с разрешения школьных учителей и 

родителей изучались результаты электроэнцефалографии, обследований УТДГ из 

песенных, антропометрических, анамнестических, стандартных клинико-

неврологических учебных программ и параклинических обследований.  

Антропометрические измерения проводились по стандартным методикам.  Длина в 

метрах, вес тела в килограммах (точность в граммах) измеряется на электронных весах, 

окружность талии измеряется на уровне пупка, а окружность ноги измеряется на уровне 

надмыщелка, оценивается в процентах, индекс массы тела (Ketle) = вес тела (кг) / Buy 

length (m)  Вычислено с ^ 2.  Сравнение проводилось на основе стандартных показателей 

программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (SDS).  Проведено 

биохимическое исследование крови по лабораторным показателям.  .  Двенадцать детей 

из основной и контрольной групп были взяты и отправлены в 1-ю Клинику СамДТИ на 

электроэнцефалографическое (ЭЭГ) и ультразвуковое допплерографическое 

обследование (УТДГ) (под руководством учителей и родителей).  С помощью UTDG 

исследовали подвижность эндотелия сосудов плечевой артерии и оценивали результаты 

теста реактивности гиперемии плечевой артерии.  Нормальным изменением считалось 

увеличение исходного диаметра плечевой артерии на 10% и более. 

 

Результаты  

исследования. По результатам антропометрического обследования у подростков 

основной группы диагностировано ожирение I (45%), II степени (39%) и III степени 

(16%).  При изучении анамнестических данных подростков основной группы избыточная 

масса тела была выявлена у 39% обоих родителей, 46% только матери и 31% только отца.  

В контрольной группе этот показатель составлял 9% для обоих родителей, 12% для 

одной матери и 21% для одного отца.  Количество детей с низкой массой тела при 

рождении составляло 41% и 20% в основной и контрольной группах, а 39% и 14% 

родились в группе с недостаточной массой тела.  В контрольной группе натуральное, 

искусственное и смешанное питание было обнаружено у 29%, 26% и 45% подростков, а 

в контрольной группе - в 52%, 31% и 17% случаев соответственно.  %), Проба Ромберга 

выявила нестабильность (17%), тремор пальцев (9%) и диффузную мышечную 

гипотензию (20%), 70% симпатических аномалий (в основном у девочек) и 5% 

парасимпатических эффектов от вегетативных изменений. 

При параклиническом обследовании у подростков выявлены следующие изменения 

ЭЭГ: средние изменения коры головного мозга 49% в основной группе и 7% в 

контрольной группе, диффузные диффузные изменения биоэлектрической активности 

коры головного мозга 21% в основной группе и 2,4% в контрольной группе.  33,3% в 

контрольной группе и 6% в контрольной группе и 35% в контрольной группе и 8% в 

контрольной группе с низкоамплитудным базальным альфа-ритмом. В основной группе 
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эндотелиальная дисфункция (70,7%) наблюдалась при использовании УТДГ, в то время 

как нормальные эндотелиальные изменения (  29,3%) выявлены у подростков.  В 

контрольной группе этот показатель составлял (13,3%) и (86,7%). 

 Результаты. 

У подростков метаболический синдром проявляется специфическими 

параклиническими изменениями, такими как диффузные диффузные изменения 

биоэлектрической активности коры головного мозга, повреждение срединных структур 

и экспрессия низкоамплитудного базального альфа-ритма, а также эндотелиальная 

дисфункция у детей с ожирением почти в 4 раза.  не только ранняя диагностика и 

лечение, но и предотвращение развития его осложнений важны при своевременном 

проведении мероприятий. 
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Современный Литературный Процесс 

И Проблема «Массовой Литературы» 
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Аннотация 

В статье ставится вопрос о специфике «массовой литературы» и о ее месте в 

современном литературном процессе. Ставится вопрос о критериях ее определения и 

отличии от «большой»(«серьезной») литературы. Поднимается проблема ее 

литературных качеств, рассматривается социальная функция «массовой культуры», ее 

двойственная роль в обществе. Обращается внимание на  жанровую систему этого 

литературного явления. 

 

 

Современный литературный процесс сложен и многообразен. Существуют различные течения и 

направления, часто пересекающиеся между собой. При этом неизбежно возникает вопрос о 

качестве литературного произведения. В современном обществе потребления литература, 

естественно, приспосабливается к существующим запросам, стремится их удовлетворить. Зв 

всем этим стоит коммерческий интерес. Вот почему, когда говорят о «массовой культуре», чаще 

всего подразумевают падение качества литературного произведения по отношению к мастерски 

созданным произведениям «большой литературы». Известный болгарский теоретик Богумил 

Райнов пишет об этом так: «Эти особенности производства определили еще один характерный 

признак «массовой культуры» — ее очень посредственное или низкое качество, даже если 

исходить из непретенциозных требований обывателя, ищущего в искусстве только развлечения. 

Впрочем, посредственное качество промышленного продукта — явление вполне обычное для 

большинства сфер производства «потребительской эпохи». Товар, предложенный человеку, 

редко бывает прочным и никогда — совершенным, но зато он всегда дешев, а следовательно, его 

легко можно заменить другим. «Художественные» произведения «массовой культуры» так же 
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недолговечны, как какие-нибудь нейлоновые чулки или массового выпуска белье: они быстро 

изнашиваются, но легко заменяются новыми, столь же непрочными стандартными изделиями2. 

Положение это выглядит верным, но не все так просто. Во многих исследованиях, посвященных 

«массовой культуре»(у того же Б.Райнова, например) можно обнаружить чисто социологический 

подход без анализа художественной специфики этого явления. Если она качественно хуже 

«большой культуры», то в чем конкретно это проявляется? Касательно «массовой литературы» 

как части «массовой культуры в целом» можно отметить, что никто не анализировал тексты этих 

произведений, не пытался показать стандарты и шаблоны, по которым они пишутся, не 

стремился объяснить их появление и принципы использования. При анализе произведений 

«массовой культуры» беглой отрицательной оценкой, как это делалось чаще всего раньше и 

делается сейчас, не отделаешься. Ведь что-то привлекает массового читателя. Следовательно, в 

«массовой культуре» все-таки есть хоть какие-то художественные достоинства. Иначе не будут 

читать книгу, смотреть сериал и т.д. Может быть, слово «мастерство» здесь не подходит, но это 

качество надо обозначить – «талантливое ремесленничество», «определенные писательские 

способности» или  как-то по-другому. 

Сам термин «массовая культура» существует уже давно. Иногда как синоним употребляется  

сочетание «поп – культура». Однако, в научных исследованиях и критических статьях смысл в 

данные понятия вкладывается разный. Отсюда противоречивые суждения теоретиков 

литературы и культуры и оценки конкретных литературных произведений. 

М.А. Черняк дает следующее определение: «Массовая литература выступает как достаточно 

универсальный термин, возникший в результате размежевания художественной литературы по 

ее эстетическому качеству и обозначающий нижний ярус литературы, включающий в себя 

произведения, которые не входят в официальную литературную иерархию своего времени…»3. 

Американский литературовед Клайв Блум в своей монографии «Бестселлеры. Американская 

популярная литература после 1900 года»(2008) при определении «массовой литературы» 

исходит из ее тиражей и коммерческого успеха. Но ведь бестселлерами могут стать и 

произведения «большой литературы», пользующиеся заслуженной популярностью у читателей. 

В принципе американских критик тоже говорит о качестве №массовой культуры». «What 

becomes clear is that at bestseller level the categorisation of literature as highbrow or lowbrow, popular 

or serious, entertainment or instruction simply does not work and although we shall encounter many 

merely ephemeral works some will not be. Popular fiction may often fall into stereotyping, vulgarity, 

sensation and the fashionably  disposable whilst serious fiction may be ‘literary’, elitist and cerebral, yet 

both meet in the bestseller, confusing category expectations and spoiling a convenient reading of 

purchaser demographics. Either way,  a certain sophistication is detectable in all bestsellers and a 

                                                           
2 Лики массовой литературы США  – М.: Наука, 1991, с. 110. 

 
3 Черняк М.А. Массовая литература XX века. – М: Флинта, 2013, с. 5. 
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necessary discrimination is needed when interpreting what is being read»4. Но это опять общие фразы 

без доказательств. 

Означает ли «массовая культура»(литература, в частности) простую отнесенность к широким 

читательским массам или несет в себе оценку качества и художественного значения? Довольно 

часто используется понятие «большая литература», которое противопоставляется «массовой 

культуре». Ясно, что речь идет именно о качестве. Но не все так просто. Куда отнести роман 

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», детективные рассказы А.Конан-Дойла, фантастику 

Ж.Верна? В попытке ответить на этот вопрос некоторые исследователи вводят понятие 

«пограничная культура», имея в виду наличие в конкретном произведении. достоинств «большой 

литературы» и  явных признаков «массовой культуры». 

Американские литературоведы Джефф Хэмилтон и Брайан Джонс видят отличие «массовой 

литературы» от литературы «серьезной»(serious) в ее стремлении к сюжетности, действию. «We 

would suggest that popular fiction is not  second-rate fiction but first-rate storytelling. Of  course, 

Tolstoy was also a great storyteller, but  many other literary authors are not (they are just literary). The 

authors discussed …  are the premier storytellers of our time, and their  stories, the premier stories of 

our time—as stories.  These authors are just storytellers, and that is a  priceless gift»5. Этот тезис нам 

видится весьма спорным. С одной стороны многие произведения «большой» литературы имеют 

напряженную фабулу, а «массовая литература» может имитировать научные и философски 

рассуждения без динамики действия. Другое дело, если говорить о повествовательных интригах 

как самоцели – тогда это действительно видится характерным свойством «массовой 

литературы». 

Авторы учебного пособия для школ Лазебникова А.Ю., Савельева О.О., Ерохина Е.В., Захаров 

А.В. противопоставляют культуру «массовую» и «элитарную». Говоря о последней, они 

считают, что «основным потребителем этого искусства стала наиболее образованная и 

состоятельная часть общества»6. Верно, что всегда существовало искусство для избранных, 

подготовленных к его восприятию. Это относится и к музыке (симфоническая музыка, 

музыкальный авангард), и к живописи (кубизм, например), и к литературе(поэзия символизма 

футуризма, гипертекстовая проза и  др.). Но возникает вопрос: относятся ли к «элитарной 

культуре» рассказы А.П.Чехова? С точки зрения их идейно-художественного содержания – это, 

конечно, «большая литература». Но в то же время, очевидны доступность их формы и 

популярность у массового читателя. Вот почему термин «элитарная культура» в данном случае 

не подходит. 

 

                                                           
4 Bloom. Clive .Bestsellers: popular fiction since 1900 - New York.: Palgrave Macmillan, 2008, p.3. 

5 Hamilton, Geoff and Jones, Brian. Encyclopedia of American popular fiction - New York.:  Facts On File, Inc, 

2009. P.vi.  

6 Лазебникова А.Ю., Савельева О.О., Ерохина Е.В., Захаров А.В. Массовая культура. Учебное пособие для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2005, с. 30. 
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Различия «большой» и «массовой» литературы не в сложности или примитивности 

художественного текста. «Массовая культура» может имитировать сложность и 

содержательность «большой» литературы. У Мольера и Байрона была масса бездарных 

подражателей, которые, отталкиваясь от их достижений, создавали «массовую культуру» 

согласно моде. В современной литературе очень популярен псевдоинтеллектуальный роман 

(например, произведения Дэна Брауна), вольно интерпретирующий исторические факты и 

ориентированный на массового читателя, желающего развлечься и хотя бы немного применить 

свой интеллект (как в разгадывании кроссворда). 

Иногда говорят, что «большая» и «массовая» литература различаются в системе жанров. 

Конечно, «массовая культура» создает специфические жанры (например, фантастический 

боевик). Но, с одной стороны, «массовая культура» может паразитировать на жанрах «большой 

литературы» (как в случае с Мольером и Байроном), а с другой -  «большая литература» может 

успешно использовать жанры «массовой культуры». Например, известный датский художник 

Х.Бидструп свои антифашистские карикатуры создавал в виде «комиксов», американский 

писатель Д.Гарднер в романе «Осенний свет» соединил две техники повествования: 

психологического романа и масскультурного «космического боевика». 

В чем же принципиальная разница между «большой» и «массовой»  литературой? Дело здесь не 

в жанре, не в теме, не в стиле. Абсолютно прав А.М.Зверев, который видит сущность настоящей 

«большой литературы» в «самостоятельной позиции автора и независимом постижении 

реальности, создающем действительно многогранный образ»7. И действительно, «массовая 

культура» рассчитана лишь на запросы потребителя. Она не стремится, сказать что-то новое, 

повысить интеллект  читателя. 

Отсюда типичные для  «массовой культуры» стереотипы, которые формируются в зависимости 

от национальной истории и культурных традиций (к примеру, ковбойская тема и жанр вестерна 

в США,  «бессмертная мафия» в Италии,  доблестные «менты» в России и т.д.). 

Выше уже говорилось, что по жанру различить произведения литературы «большой» и 

«массовой» невозможно. Однако последняя, все-таки, имеет свою жанровую систему. «Массовая 

культура» существует в различных жанрах и формах: сентиментальный любовный роман 

(классический образец – «История любви» Эрика Сигала)8, религиозно-пропагандистская 

фантастика с элементом боевика (Клайв Льюис), различного вида мистика, романы о вампирах, 

тот же американский вестерн и т.д. 

В современном литературоведении часто встречается путаница среди понятий, затрудняющая 

понимание конкретного литературного явления. Например, вопрос о сущности так называемой 

«женской прозы», которой говорится и пишется очень много, но что под ней понимать – неясно. 

Если это литература, написанная женщинами, то, как может пол автора определять литературное 

качество произведения? Почему тогда не говорят о «мужской прозе»? К примеру, выдающаяся 

писательница Айрис Мердок создала значительные философские романы, которые никто к 

                                                           
7 Лики массовой литературы США  – М.: Наука, 1991, с. 18-19. 

8Адилова Ш. Р. Проза Эрика Сигала как «Пограничное явление» в литературе США во второй 
половине XX века // Вестник ЧелГУ. 2016. №9 (391). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proza-
erika-sigala-kak-pogranichnoe-yavlenie-v-literature-ssha-vo-vtoroy-polovine-xx-veka . 
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«женской прозе» не причисляет. С другой стороны, если иметь в виду женскую тему, 

изображение внутреннего мира женщины, ее психологии, то можно ли отнести к «женской 

прозе» «Жизнь» Мопассана или «Сестру Керри» Драйзера? Мировая литературная классика не 

разделяется по полу ее автора. Другое дело, если под «женской прозой» понимать жанр 

«массовой литературы», спекулирующий на женской тематике. На наш взгляд «женская проза» 

в этом смысле  является синонимом широко распространенного масскультурного 

«сентиментального любовного романа» в его различных вариантах – исторический романс, 

современный романс с элементом мистики, эротики, боевика и детектива. 

Относительно детектива споры среди критиков и литературоведов не утихают. Многие 

однозначно считают его литературой второго сорта, а, следовательно, жанром «массовой 

литературы». Однако, на наш взгляд, и здесь стоит вопрос о новизне и качестве произведения. 

Детективные произведения могут войти  в «большую литературу», если написаны на высоком 

художественном уровне. Примерами могут служить лучшие детективные произведения Эдгара 

По, Артура Конан-Дойла, Агаты Кристи и Жоржа Сименона. Абсолютно прав исследователь В. 

Шестаков, который усматривает в лучших детективах признаки «большой литературы» - 

познавательную функцию (из произведений Агаты Кристи можно почерпнуть массу 

оригинальных сведений об английской жизни и психологии), проблемность (у Сименона легко 

обнаружить анализ социальных проблем), оригинальность сюжетов, особый психологизм, 

индивидуальность  авторского языка и стиля.  

Но детектив низкого пошиба, написанный по установленным стандартам, с ожидаемыми и 

предсказуемыми ситуациями, шаблонностью конфликтов, примитивностью обрисовки 

персонажей – в «массовой литературе» распространен достаточно широко.  

Следовательно, не жанр сам по себе определяет принадлежность конкретного произведения к 

«большой» или «массовой» литературе, а   характер его применения, глубина разработки, общая 

содержательность и художественное мастерство писателя, индивидуальность его творческой 

манеры. 

«Массовая культура» может содержать элемент критики конкретного общества. Но при этом она 

никогда не затрагивает его основ. Тем более что критика тоже может быть модной. Вот почему 

в «массовой культуре» широко распространены типы преступников-одиночек, с которыми рано 

или поздно разбирается положительный герой. В «массовой культуре» преступление никогда не 

рассматривается как порождение существующей системы. Оно всегда трактуется как нарушение 

принципов идеального общества. «Массовая культура» всегда мифологизирует реальность. Так 

создаются мифы о спасителе-бэтмене, бывшем афганце, вступающем в одиночку в борьбу с 

преступным миром и т.п. И, как правило, герой побеждает, сохраняя общественную систему. 

Какова социальная функция «массовой культуры»? Этот вопрос тоже не так прост, как кажется 

на первый взгляд. Произведения «массовой культуры» потребляются не только 

малообразованной массой, но и «элитой», которая читает криминальные романы и смотрит 

бесконечные сентиментальные сериалы. Очевидно, потребность в «массовой культуре» 

существует объективно. Она помогает в определенной степени снимать психологические 

нагрузки, расслабляться. Кроме того, читать и смотреть будут то, что в чем-то привлекательно. 

Понятие художественного мастерства в определенной мере применимо и к «массовой культуре». 

Другое дело, когда «массовая культура» доминирует, когда она отрицает все действительно 
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умное и эстетически ценное. Когда она полностью подчиняет себе читателя, подавляет его 

интеллект, убеждает отказаться от собственного мышления и порождает лишь желание 

развлечься – тогда  ее вредное влияние на общество очевидно. 

«Массовая культура» - явление сложное. Ее изучение во всем ее многообразии – важная задача 

современного литературоведения.  Нужно лишь избегать упрощений и примитивных оценок. 
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Abstract 

Dispute resolution through arbitration based on the prior alignment of the wills of the parties has long been 

known and has a long tradition. This specific way of resolving disputes has survived throughout this long 

time as a result of the trust that the parties have shown in it, presenting to the arbitration for resolution their 

disputes. The normative regulation of dispute resolution before international commercial arbitration in its 

current form is of modern times. As an alternative method of resolving disputes, arbitration manages to have 

recognition and implementation in both local and international society. Although it is said that resolving 

disputes in arbitration proceedings is the same as resolving disputes in regular courts, which puts into 

dilemma the conditions that must be met to begin resolving an issue in arbitration proceedings. One of these 

conditions is the arbitration agreement itself, which the parties themselves must establish an agreement to 

resolve their disputed issue through arbitration proceedings. Such a thing does not happen in the procedures 

conducted in the regular state courts, since in order to initiate the contentious issue in the regular court, only 

the plaintiff is enough to initiate the lawsuit and have a legal interest regarding the object of the lawsuit. The 

Arbitration Agreement is of special importance to the Arbitration Courts, which in case the parties are not 

created cannot resolve the issue in the arbitration procedure, since the parties themselves are the ones who 

with their agreement determine the essential elements of the arbitration procedure as well as themselves, the 

development of the case in arbitration proceedings. 

Keywords: arbitration; arbitration procedure; arbitration agreement; the importance of the arbitration 

agreement; validity of the arbitration agreement 
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Abstract 

Comparative literature is an intellectual endeavor, aiming to study every object of a literary technique, 

placing it in relation to other elements in different cultures. In light of these comparative literature 

studies, relations between English Literature and Albanian Literature have been treated not enough or 

saying differently, have been treated partialy.  

Having in mind that comparative monograph stands on at least two objects), i.e. works limited in time 

and space, whether general works, these studies almost never exceeded the level of monitoring and 

papers, and no monographic and panoramic level. Comparative literature is a discipline that tends to 

transcend. In addition to disciplines that aim to thoroughly explore a well-defined field, comparative 

literature also aims to explore unresolved linguistic and literary issues. The method is "the way, once 

passed". Comparatism should be based on a basic methodological idea: the knowledge of the "literary" 

fact can go forward through the search for the different and its placement in relation to the already 

known. This attitude brings at least few consequences: similarities and differencies of relations between 

the Albanian and English literatures; Critical literary and study-literary opinion about these relations; 

Kadare’s approach on Shakespeare, Joyce and Orwell; The prospect of Albanian-English literary 

developments in terms of giving and receiving. Obviously critical and theoretical thinking on literature 

(Albanian as well as English) determines and reflects the cooperative levels between them, but the 

comparative methodology in a way sets a hierarchy of values, knowledge and recognition between them. 

The most significant of these literary relations today is especially the mutual translation. The main 

purpose of this paper is to present a generalization of the study, starting from a set of data, which initially 

deals with at least two different series, but working to research the possible presence of objects or other 

series. This study of some literary objects, whatever they may be, is as familiar with the roots of the 

culture of this object as it is with the roots of the culture in which it was formed. By entering into 

relationships with two cultures and experiencing them internally, I will try to explain the differences 

and relativity of human behaviors. 

Keywords: comparative, English literature, Albanian literature, monographic 

 

                                                           
1 Prof. Ass. Dr., University “Ukshin Hoti” Prizren and Vice-Rector for Academic Affairs at the University of 

Gjakova “ Fehmi Agani”, KOSOVO. E-mail:  dibravjollca@gmail.com, vjollca.dibra@uni-gjk.org; 

mailto:dibravjollca@gmail.com
mailto:vjollca.dibra@uni-gjk.org


 

  
528 

The Portfolio as a Multi-Task Tool of 

Learning and Assessment in Translator 

Training 
 

 

 

Dr. Jamal Mohamed Gaber ABDALLA1 

Miss. Hager Jamal Mohamed ABDALLA1 

 

 

 

Abstract 

The portfolio as a tool of learning and assessment has been used in foreign language teaching/learning 

for a long time. In translator training, use of the portfolio as a tool of learning and assessment is also 

gaining momentum following the increasing emphasis on experiential learning, especially in the wake 

of recent theories and approaches on learning such as constructivism. 

This study is an empirical investigation of the use of the translation practice portfolio as a multi-task 

tool of learning and assessment in translator training. In this study, the portfolio is an organized 

collection of a trainee’s translation work during a term of training. The trainee’s translation work 

includes source text analysis (macro and micro), identification of translation problems, identification of 

references and documentary sources, draft translation, revised translation, and reflective comments. The 

translation training investigated by this study was based on a general framework of translation 

methodology and made use of the concepts of constructivism and experiential learning. The training 

went through four interrelated phases: (a) introduction of the framework of translation methodology, (b) 

practicing source text analysis, (c) practicing target text production and (d) practicing translation 

revision. The study participants were 66 translation trainees of three translation courses who had the 

experience of using the portfolio as a tool of learning and assessment. The purpose of the study was (a) 

to assess the effectiveness of using the translation portfolio as a tool of learning and assessment for 

trainee translators and (b) to share the experience of using the portfolio in translator training with fellow 

colleagues.  

The study is based on the analysis of two types of prime data: (a) a rubric-guided evaluation of 

translation portfolios prepared by the translator trainees and (b) a qualitative and quantitative analysis 

of the trainees’ feedback collected via a questionnaire on the effectiveness of the translation portfolio as 

a multi-task tool of learning and assessment. Data analysis shows that the portfolio has proven to be a 

useful tool of learning and assessment in the process of translation teaching/learning. The trainees’ 
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portfolios have shown that the trainees’ translation performance was gradually improving and signs of 

skill building were noticed in their translation work. Feedback from the trainees shows that most of them 

(i.e. 85 %) find the portfolio useful in learning translation skills such as translation-oriented text analysis 

skills, rendering skills and translation revision skills. The trainees also find translation practice using the 

portfolio useful in developing other skills such as writing skills, self-assessment skills, collaboration 

skills, documentary research-for-translation skills and reflection-for-learning skills. 

Based on the study findings, the researchers recommend the portfolio as a practically useful tool in 

teaching/learning translation through task-based and learning outcome-oriented practice of translating 

different text types in different contexts.  

Keywords: translator training, portfolio, translation learning/teaching, experiential learning, 

        Constructivism, task-based learning 
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Психическое развитие детей 

дошкольного возраст 
 

 

ДЖУМАНОВА Озода Эшполат кызы1 

 

 

Аннотация 

Факторы развития психического воспитания, формирование навыков чтения и письма, усвоение 

базовых математических понятий, демонстрация речевых и коммуникативных навыков, 

формирование социально-эмоционального развития. 

Ключевые слова. Критерии психического воспитания, математического воображения, общения, 

науки, речи, разговора. 

 

 

Психическое развитие детей дошкольного возраста осуществляется сначала в результате 

взаимодействия, деятельности с вещами, а затем в процессе учебы, работы, 

продуктивной деятельности. Психический процесс познания - развитие интуиции, 

восприятия, памяти, воображения, мышления, речи - является важной задачей 

психического воспитания. Процесс познания начинается с понимания окружающего нас 

мира. 

Задача психического воспитания заключается в том, чтобы развить любопытство детей, 

их любопытство и интерес к обучению на их основе. Дети понимают окружающую среду 

перед собой. Они имеют разные знания об окружающей среде, не зная их уровня 

возможностей. Развитие психического воспитания в первые годы формируется только с 

использованием культуры общения и метода разговора. Что касается средних групп, то 

умственное воспитание развивается через воспитание детей на уроках. Требования 

штата к детям дошкольного возраста включают такие области, как умственное, 

физическое и эмоциональное развитие детей, которые соответствуют возрасту. 

Окружающая среда и процесс социализации важны для любого типа развития жизни 

детей. Требования умственного развития для дошкольных групп также обеспечивают их 

приспособляемость для взрослой жизни. В дошкольных группах ребенок сможет 
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развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми. Легко общается со взрослыми 

и сверстниками. Ищет практические решения в сложных ситуациях. У других мало 

впечатлений от их поведения. Показывает радость от успеха других. Использует 

множество упражнений, чтобы сделать людей счастливыми (успокаивает, дает 

маленькую игрушку, говорит добрые слова); изобретает игры, ролевые игры, участвует 

в постановке различных сказок. Ребенок слушает и понимает чужую речь, настраивает и 

общается. Он свободно говорит на своем родном языке. Использует возрастные группы 

самостоятельно, грамматически корректно, находит в предложении синонимы и 

антонимы и адаптирует их к заданным словам. 

Делает разные высказывания: основываясь на личном опыте. Самостоятельно сочиняет 

живописный рассказ на поверхности картины: выразительно рассказывает произведения 

искусства разных жанров. 

Ребенок увлекается книгами и чтением. Рассказывает содержание книги другим детям: 

использует простые и сложные предложения в речи. Слова делятся на слоги. Литература 

знает название жанра (сказка, лев, история): знает имена известных писателей и поэтов. 

Ребенок развивает навыки письма. Ребенок любопытен, устремлен, активен, 

заинтересован в обучении и нуждается в нем. Ищет независимую информацию об 

окружающей среде. делает выводы и обобщает на основе наблюдений. Он рассказывает 

времена года и последовательность событий: он думает и размышляет на картинах, 

соблюдая последовательность. 

Имеет понимание своей страны и ее символов. Он знает некоторые национальные 

традиции и обычаи своего народа. Дети могут пользоваться энциклопедией. Делит 

объекты на группы (цвет, форма, размер, вес) по внутренним и внешним признакам. 

Ребенок имеет элементарные математические навыки. 

Понимает важность чисел и счета в жизни: знает геометрические фигуры и фигуры. 

Выполняет некоторые математические операции до 20, выполняет простые 

математические задачи сложения и вычитания до 10. 

 Анализирует, равны ли группы с пониманием ряда чисел (сколько?, Сколько?); 

размещает объекты в последовательности в зависимости от размера, высоты и толщины: 

измеряет жидкий, рыхлый и твердый материал на основе условного символа. 

Ребенок проявляет интерес к природной среде ребенка, становится активным в 

деятельности, связанной с организацией науки. 

Измеряет устройство самостоятельно (задает вопросы о личных интересах и 

наблюдениях по росту, длине, ширине, обобщает и объясняет прошлый и текущий опыт 

личных предположений, подтверждает и оценивает личные наблюдения с 

использованием различных ресурсов. 
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Понимает важность участия в улучшении окружающей среды (например, посадка 

деревьев и цветов, сохранение воды, электричества). Демонстрирует понимание и 

понимание мира с использованием различных художественных инструментов. Обладает 

способностью творчески изменять окружающую среду. Этим требованиям отвечают 

центры развития в дошкольных учреждениях. Он становится обладателем своих 

собственных взглядов. В творческой деятельности ребенка нет ошибки. Потому что 

именно в это время он создает свой мир. Когда речь идет о подготовительной группе, 

ребенок начинает проявлять самостоятельность в различных видах деятельности: 

самообслуживании, обязанностях, работе на природе. Необходимо выбрать правильный 

вид деятельности для обучающихся в подготовительных группах в соответствии с 

ожидаемыми результатами. Психологическая готовность ребенка к школьному 

образованию является важнейшим аспектом подготовки. 
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Grammatical features of parentheses 

directly related to the case 
 

 

 

MARASULOVA Dilfuza Murodovna1 

 

Brackets directly related to the case can also be structurally different: 

 

1. The parentheses in the form of words are connected with the case in the main sentence: I was lying 

in a lonely dark room (odinochka) where there was no light and no sound coming from outside (Said 

Ahmad, the story “Conversation with a Horse”). The popular name of the place, expressed by the place 

in the sentence, was included in the main sentence as "odinochka" parentheses, resulting in a emphatic 

comment. Sometimes another goal can be considered: He sleeps during the day and wakes up at night: 

sometimes he knocks on the door and window with his cane (perhaps out of fear), insults someone and 

talks to others (Sh. Kholmirzaev, “It was in the past”) ). The self-expressed causal form in the main 

sentence does not express the exact cause, nor does the parentheses (perhaps out of fear) determine the 

cause, but it assumes and multiplies the cause, thus increasing the writer's semantic size and 

effectiveness. 

2. Parentheses in the form of phrases are connected with the case in the main sentence, in which case 

the parentheses perform the functions of emphasizing, explaining, reminding the meaning of the case: 

You keep the letter to me for two days (two days!), During which you wander two hundred thousand 

streets. Can you imagine me coming out ?! (Khurshid Dostmuhammad, the story "My Hijran is a 

thousand"). Muzaffar has a good habit: at night (especially lately) he jumps up in the morning, no matter 

how sad he is (O. Yakubov, the novel "Swans, white birds"). But the intention to kiss was also not 

forgotten. Kissing seemed like a big test (a test of how much I love Zamira) (P. Kadyrov, the novel 

"Three Roots"). 

3. Parentheses in the form of sentences are connected with the situation in the main sentence: One day 

(we were studying in the first year) Muzaffar said goodbye as usual (O. Hoshimov, the novel "Between 

Two Doors"). The parentheses are directly related to the tense case expressed by the combination of one 

day in the main sentence and represent additional information related to the content of that case. 

Sometimes the parenthesis in the form of a sentence can represent the cause, condition, time, place, 

style, and so on, the cause of an event, or an event related to it, expressed by the case in the main sentence 

of the literary text. For example: After the student ball, Zokir accompanied Farida home and because no 

one else was there (Farida's parents were waiting for the New Year at their neighbors on the outskirts of 

the city and slept there), the two slept together (P. Kadyrov, "Three Roots" novel). Since the cause in 
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the main sentence is none other than in the holi position, the cause expressed in the compound is 

expressed in parentheses as a result of the occurrence of the event, resulting in an emphatic expression. 

A similar situation can be observed in the following examples: Mashrab woke up at the urging of 

Kochkor (O. Yakubov, the story "I'm looking for"), as if he was drinking water from some bright 

thoughts (his letters were not in vain, after all!). My mother tied the goat's elkop as usual (if not, the 

child would suckle it) and held the rope in my hand (O. Hoshimov, "Frightened Dream" story). When 

Osar married Hajar (he had been married for more than twenty years), he built a corridor with a corridor 

and a hotel-bed next to this old house (Sh. Kholmirzaev, “It was in the past”). At the request of Mashrab 

and Akmal Kamil, he would go to the end of the caravan ("let no rooster fall asleep") (O. Yakubov, "I'm 

looking for"). 

4. The parentheses in the form of a compound sentence are related to the case in the main sentence. 

Parentheses in the form of joint sentences also play a key role in creating a semantic connection with 

the situation. For example: 1) More than fifty miles to the part. I grabbed my jaw with one hand and 

walked down the aisle, holding a travel bag with my pistol in one hand. (The rule is: in any case, you 

should not let go of the weapon) (O. Yakubov, "I'm looking for"). 2) Mahkam had seen him coming to 

the exam today in the same shirt. Gavhar also liked the fact that she was dressed in wool (P. Kadyrov, 

the novel "Three Roots"), because she was dressed simply (she had only one silk jacket, which she gave 

to wash last night, and now she was wearing kolomenka pants). In the first example, a bracket in the 

form of a joint sentence without a conjunction was introduced in order to clarify the form (holding the 

jacket with one hand and holding a travel bag with a pistol in one hand). The parentheses in the form of 

a compound sentence without a conjunction, which are connected with the state in which the meaning 

is interpreted, are introduced in such a way that they, by their content, become an integral part of each 

other and express the interpretive relationship as a whole. In the second example, it can be seen that the 

causal case in the main sentence (because he is dressed simply) is in contact with the parentheses of the 

complex compound sentence type. 

So, the use of parentheses in the literary text, which are directly related to the parts of speech, is very 

diverse and complex, the cases discussed above are just the basics. We do not deny that there are many 

special cases in this, in accordance with the artistic intent of the writer. 
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Употребление гидронимов в романе-

эссе А.Пахратдинова 
 

 

Consumption of hydronimes in the novel-essay of A. Pakhratdinov 

 

МАМБЕТОВА Г.Ж..1 

 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль гидронимов в роман-эссе А.Пахратдинова «Замолкнувшая 

история» на научной основе анализируется использование гидронимов. Ряд гидронимов 

используется для указания места жительства героев и персонажа в произведении. В статье 

анализирована семантика наименовании водных объектов в территорий Тахтакупыра. 

Ключевые слова: гидроним, водные объекты, море, озеро, река 

 

 

Abstract 

The article deals with the role of hydronyms in the novel the novel-essay of А. Pakhratdinov and use of 

hydronyms is explained on the scientific basis. some hydronyms are used to express the living places of 

personages and heroes in literary language. in the article it is analyzed semantics of names of earlier 

water objects in territory of Takhtakupyr. 

Keywords: Hydronim, water objects, sea, lake, river 

 

 

А.Пахратдинов выдающийся ученый, писатель, известный мастер слова. В его 

творчестве как писателя имеются ряд произведений. Из них в роман-эссе «Замолкнущая 

история» изображается жизнь каракалпакского народа, его быт, условия жизни в XIX 

веке, стремление народа к получению знаний, на фоне интеллигентной семьи передает 

через события, которые произошли в жизни его предков. В романе художественно 

передаются действия старейшин каракалпакского народа для ликвидации 
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безграмотности, а также занятие каракалпаков торговлей, земледелием, а также их быт 

около моря.  

Многие события, изображенные в произведении происходят на территории 

Каракалпакстана и в Хиве. Особенно с мастерством рассказывается о предках 

Абдисайыта Пахратдинова, которые жили на территории Тахтакупыра (нынешний 

Тахтакупырский район), о его богатой природе, о каждом ауле района, лесе, каждой 

тропинке, окраине, о водных объектах. Из них отдельные водные объекты на 

сегодняшний день активно употребляются в нашей лексике, а отдельные не сохранились, 

или превратились в архаизмы. В частности, на языке произведения используются 

наименования водных объектов, сохраненные только на языке подобных исторических 

произведений, на языке и устном говоре старшего поколения следующим образом:  

…Как каракалпаки оставили свое поселение, часть из них поселились  на берегах 

рек Жанадарья, Куандарья, Зарафшан и не построили ли они города Турткул, 

Чимбай, Кунград, Шорахан? [Пахратдинов, 1996: 87]. 

Отмеченные в произведении писателем названия рек Жанадарья и Куандарья на 

сегодняшний день вообще не используются. Они совсем не известны для нынешнего 

поколения. Вместе с тем, эти водные объекты были в долине Туран в XVII-XVIII веках, 

то есть два, три века назад, или когда была полноводна река Амударья, эти водные 

объекты являлись в то время крупными водохранилищами, которые брали свои истоки у 

Амударьи. Это наше мнение доказывают В.В.Бартольд [Бартольд, 1965] и Риза кули 

Мирза [Риза кули, 1875]. А К.Хамидов отмечает в своих исследованиях, как 

иностранный турист, английский офицер Герберт Вууд после посещения Аральского 

моря в 70-годах XIX века земли современного Каракалпакстана, и как издает свои 

впечатления в виде объемных статей в иностранных журналах результаты поездки 

вокруг Аральского моря и подчеркивает, что около  Аральского моря встречаются ряд 

наименований водных объектов, такие как Улкендарья, Кишидарья, Оксус (Амударья), 

залив Айбуйир, каналы Куандарья, Куанышжарма, Кызылдарья, Туллабай, Огиз» 

[Хамидов, 2005: 63-65].  

  В романе «Замолкнущая история» дается наименования водных объектов, которые 

сохранили свое прежнее название и в сегодняшнее время.  

... То по берегу, то вдоль берега Кунграджап, растущие по обе стороны тропинки 

зеленые растения, красно-коричневые и грязные воды арыка…[Пахратдинов, 1996: 3].  

В том  месте известном всему миру – на берегу Акжагыс, около Кокозека  в ауле 

«Караой» родились и выросли отец моего деда и его предки [Пахратдинов, 1996: 4]. 

Когда высохли воды Акжагыс, Кокозек, народ перебрался в сторону дна Караой. 

[Пахратдинов, 1996: 33].  

В этих примерах гидронимы по лексике-семантике приводятся через слова передающие 

смысл цвета. В гидрониме «Акжагыс» прилагательное, означающее цвет «белый» 
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объединяется в апеллятив «жагыс». О гидронимах, означающих белый цвет: «Пригодная 

для питья вода белого цвета, которая постоянно течет из гор и ледников природным 

путем, летом не высыхает» [Охунов, 1989: 60].  

Прилагательным, означающим цвет белый в гидрониме Кокозек во многом говорится в 

отношении цвету чистой воды. Прилагательный, означающий черный цвет это 

гидронимы Караой, Каратерен, расположенные на территории Тахтакупырского района 

Республики Каракалпакстан по лексике-семантике наряду с означением цвета дает 

значения великий, большой, известный, также означает глубокий. Потому что Караой 

раньше XIX веке был водоемом, и крупным водным объектом. Со слов местных 

информаторов и автора романа «Замолкнущая история», сначала Караой был 

глубоководным, с течением времени стал высыхать. Озеро Каратерен также. Из-за его 

глубины его дно было черным.    

В романе встречается озеро Карабугаз, прилагательное означающее черный цвет. 

Например: Вернулись в Чарджоу через местности Айбуйир и через Арал, вобравший себе 

озеро Карабугаз и через поселения Жийдели Байсын, Зарафшан [Пахратдинов, 1996: 48]. 

На сегодняшний день наименованием Карабугаз на территории Каракалпакстана не 

встречаются ни озеро и ни водные объекты. Этот гидроним, отмеченный автором 

превратился в архаизм.  

В романе «Замолкнущая история» в нескольких местах встречаются  и другие 

наименования водных объектов. Например:  

Участвовал на строительстве крупных Куанышжарма, Есимозек, Кендирли,  Марка жап,  

Кыйсыксалма,  Кегейли на Халкабаде [Пахратдинов, 1996: 4]. 

Среди них  племя бессары рода Кытай для народу бессары просит земли Борши-Бакалы, 

оба берега Кок, два берега Акжагыс, Батпак откел, озеро Ылай кол, до земель Кулан  

[Пахратдинов, 1996: 39]. 

В приведенных примерах отмеченные в романе реки находились именно на берегу этих 

водных объектов огромное значение имеет гидронимы для обозначения их по 

отдельности.  

В произведении наименование канала Куанышжарма – имя бия Куаныш, который жил  

XIX веке и руководил работой над этим каналом, в результате чего наименование 

водного объекта народом названо именем человека, а гидронимы Кендирли жап, Кегейли 

канал – образовано от названий растений, Марка жап – от избытка рыбы марка в канале, 

для народа она была основным источником питания, в озера Борши-бакалы названо от 

богатства природы вокруг горы Борши тау, от множества жаб на озере, а в гидрониме 

Кыйсык салма названо относительно внешнего вида арыка, а в наименованиях Батпак 

откел и Ылай кол имеется виду рельефные особенности водного объекта.  

В заключении следует отметить, что отмеченный в романе в северном районе 

Каракалпакстана на территории Тахтакупира даны только отдельные, существующие из 
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ста с лишним гидронимов. Писатель дает свою оценку с точки зрения народной 

этимологии названию этих гидронимов. Несомненно, эта научная этимологическая 

точка зрения является основным источником для анализов. Поэтому, роман дает ценные 

сведения по причинам названия каждого гидронима, и для понимания истории названия 

гидронима. 
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Abstract 

Volunteering is an important social and global phenomenon. Our society increasingly needs volunteer 

individuals in various fields and services. Activating social science students in volunteer activities is a 

very important aspect of their future professional training. In particular, social science students need to 

develop their human sense and be available for volunteer activities. This would help them in recognizing 

various professional challenges, exploring themselves as well as training them in helping vulnerable 

groups. In this context, it is very important to identify what are the factors that motivate students to 

become involved in volunteering activities. The paper aims to explore the volunteers' motivation of 

students from bachelor program of psychology and social work. Furthermore, this study aims to examine 

the motivational differences of volunteering between volunteer and non-volunteer students (n = 210 

students), continuing with the exploration of the number of volunteer students by courses, frequency 

and main fields of involvement in volunteering during the past 12 months for the students who stated 

that are involved in volunteering (n = 111 students). The method used in this study is quantitative. The 

instrument used for this study was a two-part, self-administered questionnaire, including in the first part 

the Inventory of Volunteer Functions (VFI) and in the second part questions related to socio-

demographic, student frequency of volunteer experience, duration of time and areas of volunteering. 

Internal consistency is estimated by calculating Cronbach's α's. Cronbach's α (0.90 to 0.91) shows good 

internal stability. The questionnaire was completed by students (n = 210) of the bachelor program of 

social work and psychology, the Department of Psychology-Social Work, Faculty of Educational 

Sciences, from the University of Shkodra "Luigj Gurakuqi. The study is related to students enrolled in 

the University of Shkodra in these programs during the academic year 2018-2019, including the three 

courses of each program. The survey was conducted at the end of the respective academic year. Based 

on the analysis of the data, it results that there are motivational differences for volunteering, between 

volunteer and non-volunteer students, specifically in the Values and Understanding functions. The study 

presents that students involved in volunteering are mostly motivated by understanding and career 
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functions. A considerable number of students are involved in volunteer activities (52.9%), accompanied 

by a significant number of students involved continuously in volunteering throughout the last 12 months 

of the respective year, focused mainly in the field of education, disable issues, older people, Roma 

community and religious activities. The current research serves as a starting point to expand the study 

including students from other faculties, making comparisons between motivational factors among 

students of other branches, and may be an opportunity in the realization of comparative studies between 

students at home and abroad. 

Keywords: students, volunteerism, motivational functions, bachelor program of psychology and social 

work 

 

 

1. INTRODUCTION 

The issue of volunteerism has been highly contested and discussed in recent years. 

Volunteerism is one of the many and varies ways in which people try to do good for others, their 

communities, and society at large (Snyder & Omoto, 2009, p. 4). Penner (2002) explain that 

“volunteering may be defined as a planned, nonobligatory helping behavior that is sustained over time, 

benefits strangers and takes place in organizational contexts” (cited by Chacón, 2017, p. 306). Other, 

related definitions describe volunteering as “a citizen’s intentional, organized efforts to address matters 

of public concern” (Hill & den Dulk, 2013, p. 180) (cited by Walsh & Black, 2015, p.9). 

Boyer (1987) concluded fiat participation in service activity is an essential part of a well-rounded 

education and suggested that students simply need more guidance in this area (cited by Winniford, 

Carpenter & Grider, 1997, p.134). 

Holdsworth & Brewis (2014) underline that the desire and motivation to volunteer may be influenced 

by a number of different reasons. It may be influenced by personal satisfaction, academic credit, desire 

for leadership skills and training, openings for careers exploration or potential for future employment 

(cited by Kelly, 2014, p. 13).   

Functionalist approach is recommended to understanding the motivations that prompt people to become 

volunteers. First, the functional approach is a motivational perspective that directs inquiry into the 

personal and social processes that initiate, direct, and sustain action (Katz, 1960). Second, a core 

proposition of functionalist inquiry is that people can and do perform the same actions in the service of 

different psychological functions. Third, the functional approach suggests that important psychological 

events. Snyder & Cantor (1998), finally stated that research stimulated by motivationally oriented 

analyses of a wide variety of cognitive, affective, behavioral, and interpersonal processes supports key 

functionalist themes (cited by Clary & Snyder, 1999, p.156). Student volunteering is any extracurricular 

activity in which students volunteer their time, effort and resources in order to benefit their community, 

their environment, or other individuals (Gupta, McEniery & Creyton, 2013, p. 1).  

Student’s volunteering is a recent phenomenon that appeals to researchers in the field of volunteering. 

A question that has been continuously explored is why students volunteer? What motivates them to 

generously donate their time and energy and volunteer? In this context activating social science students 

in volunteer activities is a very important aspect of their future professional training. In particular, social 

science students need to develop their human sense and be available for volunteer activities. It is very 
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important to identify what are the factors that motivate students to become involved in volunteering 

activities. The paper aims to explore the volunteers' motivation of students from bachelor program of 

psychology and social work.  

 

2. Literature review  

University students are an especially important segment in the volunteering context. For instance, the 

potential career‐related benefits are particularly aligned with the needs of students, and students are 

likely to have greater time‐related flexibility than their same age counter‐parts who are employed full‐

time (Sergent & Sedlacek, 1990; Berger & Milem, 2002; Sundeen et al., 2007) (cited by Francis, 2011, 

p.4).  This would help them in recognizing various professional challenges, exploring themselves as 

well as training them in helping vulnerable groups. In particular, Clary et al. (1998, p. 1519) has 

conducted broad quantitative studies on motives, and developed an American Volunteer Functions 

Inventory including six motive factors: the value, understanding, esteem, social, career, and protective 

functions. To develop such an inventory, they generated a set of items to reflect the psychological and 

social functions of volunteerism identified by our conceptual analysis.  

Various studies have been carried out in order to explore the motives that stimulate students or other 

persons in volunteering.  

Clary, Snyder, & Ridge (1992, p. 334), as psychologists, have developed their approach focused on the 

motivational factors associated with volunteerism. They have sought to identify the needs, goals, plans, 

and motives behind people's decisions to volunteer and their approach that they have adopted for 

investigating the motivational underpinnings of volunteerism is the strategy of functional analysis. 

According to Christensen, Reschly & Wyley (2012), “it is important student engagement and 

volunteering programs are meaningful and beneficial for students. This will assist students to gain real 

world experience, motivate and give ownership to students, reinforce their studies, and allow them to 

gain a deeper understanding of how their coursework and skills can be utilized in the wider community” 

(cited by Gupta, McEniery & Creyton, 2013, p. 2).  

Stankiewicz, Seiler, Botonowska (2017, p. 188) emphasize that “an important reservoir of volunteer 

work are the universities. Non-governmental organizations should consider sustained cooperation with 

them. Volunteers predisposed to provide administrative support could be sought among the students of 

management”. In their article made in Poland, which aimed to answer the questions also related to the 

identification of the motives of involvement in voluntary, resulted that the main for the respondents to 

engage in voluntary activity is the desire to help others. Cooperation with non-profit organizations also 

indicated a chance of fulfilling higher needs, such as: getting to know new people, improve skills, career 

development. 

Mihai (2014) in her research, which aimed to present a motivational profile for the volunteers in a 

Romanian sample, underlines that the most important functions of volunteerism are: understanding and 

expressing values related to altruistic and humanitarian concerns for others. The least important function 

served by volunteerism were the social and protective factors (p. 619). 

Bacter & Marc (2016, p. 81, 87) also includes a good practice example, along with the results of a quality 

study carried out among volunteer students, exactly for 283 college students enrolled in first year 

seminar courses in the Southeastern United States of the Faculty of Social Humanistic Sciences of The 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nvsm.390#bib37
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nvsm.390#bib7
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nvsm.390#bib41
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University of Oradea. One of the purposes of this paper was to present some relevant aspects of 

volunteers' motivations. The subjects of the study stated that altruism, self-satisfaction and the need for 

involvement, as well as professional development, the experience acquired, are some of the internal and 

external motives behind the decision of getting involved.2   

Gage, R. L., & Thapa, B. (2012, p.405) examined motivational factors of college students to volunteer 

in various capacities using the Volunteer Function Inventory. Data were collected at a major university 

in the southeast United States, during the spring 2009 semester for three classes. Results identified that 

the majority were involved in volunteerism in some capacity. The strongest motives were related to the 

values and understanding dimension. 

In addition, taking a functional approach, Clary, Snyder and colleagues (Clary, Snyder, & Ridg 1992; 

Clary, Snyder, Ridge, Copeland, Stukas, Haugen, & Miene, 1998) examined whether people selected 

different volunteer activities because they sought to achieve different goals  and whether different people 

chose the same volunteer activity for very different reasons (cited by Stukas, Snyder, & Clary, 2014, p. 

13). 

Haefliger & Hug (2009, p. 25) carried out an online experiment to test volunteer motivation in 

participants and tested the congruence of participants' motivation and their response to persuasive 

messages according to these attitude functions. They found four motive categories to be predominant in 

the participants such as the most highly rated motive was Values followed by Understanding, 

Enhancement and Career, which are predominantly self-oriented.   

Papadakis, Griffin & Frater (2004, p. 325), used the six scale of the Volunteer Inventory in their study. 

The results indicate that students who had volunteered at some point in their life assigned significantly 

more importance to the Values, Understanding and Enhancement function than students who had never 

volunteered in their life.  

O., J. H. (2012, p.61) also used the Volunteer Functions Inventory (VFI) developed by Clary et al. 

(1998), in order to explore the motivation of volunteers in arts organizations. Based on the results, the 

participants in this study were motivated, from greatest to  least function. These were, in order, the 

understanding, enhancement, and values functions.  

 

3. RESEARCH METHODOLOGY  

3.1 Purpose of study 

It is evident that during the implementation of the teaching process in the program of social work and 

psychology, many students are involved in various voluntary activities. This is in response to the 

invitation by the pedagogues of the psychology-social work department, activities within the 

professional practice, and also related to their initiatives by joining the activities of civil society 

organizations or public institutions that focus on psycho-social services. In discussions with students 

emerges their desire to develop their careers and to understand more of their skills. Based on the interest 

                                                           
2 Bacter, C., Marc, C. (2016).  Students' involvement in social volunteering. Bulletin of the Transilvania University 

of Brasov Series VII: Social Sciences • Law • Vol. 9 (58) No. 1. Retrieved from: 

http://webbut.unitbv.ro/BU2016/Series%20VII/2016/BULETIN%20I%20PDF/13_Bacter%20si%20Marc.pdf 
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to understand more about the student’s motivation involvement in volunteerism, the realization of this 

study was undertaken. The method used in this study is quantitative. 

In this context, the paper aims to explore the volunteers' motivation of students from bachelor program 

of psychology and social work. The objectives of this study are to: 1) Identify the motivational 

differences of volunteering between volunteer and non-volunteer students; 2) Explore the number of 

volunteer students by courses and programs; 3) Examine the frequency and the main fields of 

involvement in volunteering during the last 12 months for students who stated that are involved in 

volunteering; 4) Determine how many hours students engage in volunteering activities during a week. 

Furthermore, in order to achieve the main goal, the study is focused on three research questions, which 

are:  1) Which factors motivate students the most in volunteering activities? 2) Are there motivational 

differences of volunteering between volunteer and non-volunteer students? 3) Which student 

volunteering fields were the main ones during the last 12 months? 

 

 3.2. Sampling and general data for the respondents 

In the study participated the students from the three courses of bachelor program of psychology and 

social work, Faculty of Educational Sciences from the University of Shkodra "Luigj Gurakuqi". 

Participants for this research were recruited based on a purposive sampling method, since purposive 

sampling aims to gain a relatively deep understanding of the target population (Neuman, 2011, p.17). 

The population for this study included the students enrolled during the academic year 2018-2019, 

including the three courses in the respectives bachelor programs of the Departament of Psychology and 

Social Work. 

A total of 235 people (population) participated in this study, but data was only accepted for 210 

participants (25 students did not complete the questionnaire correctly and were excluded from the 

analysis). Participants in the respective study represent a sample of n=210 students. 109 students or 

51.9% of the students participating in the study were from the bachelor of psychology, respectivelly 37 

students from the first course, 35 students were from the second course and 37 students were from the 

third course.  

Table 3.1 General data of respondents 

General Information  Classification  
Frequency                            

(n = 210) 
Valid Percent (%)  

Gender  

  

Female  185 88.1 

 

Male  

 

25 

 

11.9 

     

Bachelor program  

Psychology 109 51.9 

 

Social Work  

 

101 

 

48.1 

      

Course Psychology & Social Work 

  

First  68 32.4 

 

Second  

 

65 

 

31 

 

Third  

 

77 

 

36.7 
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101 students or 48.1% of the students participating in the study were from the bachelor of social work, 

respectivelly 31 students from the first course, 30 students were from the second course and 40 students 

from the third course. Based on the data for the two programs, 68 students were from the first course, 

65 students from the second course and 77 students from the third course. In general, in our University 

psychology and social work program is mostly attended by girls. Of these participants, 25 were males 

or 11.9% and 185 were female students or 88.1% (see Table 3.1).  

 

3.3 Procedure/Method of completing the questionnaire  

The questionnaire have been filled out by the students themselves. The questionnaires were distributed 

in the respective courses. The students completed the survey during their spare time and returned it to 

the next session. To the respondents were given a brief explanation as to the purpose of the research. On 

the top of the first page of the survey was an informed consent document, indicating that the survey is 

voluntary and anonymous. The administration of the questionnaires was completed at the end of the 

academic year 2018-2019.  

 

3.4 Instrument and the content of the questionnaire 

The instrument used for this study was a two-part, self-administered questionnaire. In the first part was 

included the Inventory of Volunteer Functions (VFI), presented and validated by Clary et al. (1998). 

The authors applied functionalist theory to the question of the motivations underlying volunteerism. The 

six motivational functions served by volunteerism and identified by this Inventory are: Values, 

Understanding, Social, Career, Protective and Enhancement.  

 

To assess the different motivations that people may hold with regard to volunteerism,  Clary et al. (1998; 

following earlier work by Clary et al., 1992, and Omoto & Snyder, 1995)  developed a 30-item scale of 

six prominent motives for volunteering, the Volunteer Functions  

Inventory (VFI) (cited by Stukas, Snyder, Clary, 2014, p. 14). 

The VFI aimed to ask students regarding 30 items/motivations for volunteering, where they were asked 

to indicate the importance of each reason for volunteering (a 30-item questionnaire divided into 6 

function of 5 items each), which are scored using a 5-point Likert-scale (respectively, from not at all 

important, somewhat important, neither important nor unimportant (neutral), important, to very 

important).   

Students had to determine if they had experienced volunteerism, and while they did not have such 

experience, they were also invited to complete the questionnaire to assess the importance of the motives 

that would lead them in the future to volunteer activities. 

The six motivations assessed are:  

- Values: refers to the expression of values related to altruistic and humanitarian concerns. 
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 - Understanding: motivations oriented to acquiring and/or improving knowledge, skills, experiences, 

etc.  

- Social: motivations related to what are called social adjustment and adaptation functions by Smith, 

Bruner, and White (1956).  

- Career: motivation to enhance knowledge in a specific area related to professional and academic 

development. 

 - Protective: motivations oriented to protecting the ego or escaping from problems.  

- Enhancement: motivations centered on self-knowledge, self-development and, in general, feeling 

better about oneself (cited by Chacón et. al, 2017, p.307). 

In the second part questions related to student’s frequency of volunteer experience, where students were 

asked to indicate if they were involved in volunteering activities during the last 12 months. In the case 

of affirmative response the participants continuing to specify how many hours they were engaged during 

a week including three alternatives such as: 1. less than four hours; 2. four to eight hours and; 3. more 

than eight hours a week. The second page of the questionnaire ended by asking about students who were 

involved in volunteering during this period, related to the areas of volunteering. 

3.5 Method of analysis  

Data analyses were performed with the computer software SPSS 22 for Windows. Initially the pilot 

phase is done.  Internal consistency is estimated by calculating Cronbach's α's. Cronbach's α (0.90 to 

0.91) shows good internal stability. Is performed a t-test where the grouping variable was Experience of 

vouleentering  (Group 1 vs. Group 2) and the test variables were the Six Functions of the VFI (Protective, 

Values, Career, Social Understanding, Enhancement). Moreover, to test if one or more of the six 

functions of the VFI could predict volunteer experience it was conducted a regression analysis, where 

Experience was the dependent variable and the six functions of the VFI were the independent variables. 

For the other objectives and research questions the researcher calculated the mean scores (descriptive 

analysis) for each function for the two groups, in order to determine which function was the most 

important within each group. Are calculated also the mean score into the group of vouleentering in order 

to explore the factors that most motivate students to participate in volunteering activities. To explore the 

frequency distribution of volunteer students according to programs and courses, cross-tabulations were 

conducted. For the data gathered toward the students who stated that are involved in volunteering during 

the past 12 months for students (from n=111 vouleentering students, n= 98 students are involved in 

volunteering during the past 12 months in continuing activity of organizations/institutions, others 

students time before in one activity) is indicated how many hours students are engage in volunteering 

during a week. Also for the vouleentering students (n=111) is presented the student’s frequency of 

volunteer experience and are conducted descriptive statistics to indicate and to explore which are the 

main fields of student’s volunteering during this period. 
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4. FINDINGS OF THE STUDY 

 

4.1 Involvement of students and the motivation in volunteering activities  

 

Based on the relative frequencies, there is a significant frequency of vouleentering experience of 

students from bachelor program of psychology and social work. Respectively, from 210 students a total 

of 111 students (52.9% of students)   reported experience as volunteers. 99 students stated that they 

haven’t experience in vouleentering (see Table 4.1). 

 

Table 4.1.Frequencies of volunteer’s experience 

Experience in volunteering Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Yes 111 52.9 52.9 52.9 

No  99 47.1 47.1 100 

Total 210 100 100   

 

In presenting the mean values toward the motivations of volunteer students (n=111), Table 4.2 

represents the overall results.  Based on these results (where the maximum value was 25 for each 

function), the volunteering students were motivated, from greatest to least function, by understanding 

(M = 22.07, SD = 2.66), career (M = 21.69, SD = 3.41), values (M = 20.45, SD = 2.63), enhancement 

(M = 20.33, SD = 3.54), social (M = 17.73, SD = 3.77) and protective function (M = 16.54, SD = 4.57).  

 

Table 4.2 Descriptive Statistics of volunteer motivation for volunteering students 

Volunteer 

motivation  
N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

PF 111 20.00 5.00 25.00 16.54 4.57 

VF 111 15.00 10.00 25.00 20.45 2.63 

CF 111 19.00 6.00 25.00 21.69 3.41 

SF 111 20.00 5.00 25.00 17.73 3.77 

UF 111 14.00 11.00 25.00 22.07 2.66 

EF 111 17.00 8.00 25.00 20.33 3.54 

Valid N 111      

Note: PF = protective; VF = values; CF= career; SF= social; UF= Understanding; EF= enhancement.  
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The results related on the mean score show that the functional motivations of students that were involved 

in volunteering were not significantly different. Even though, the understanding, career, and values 

functions obtained the highest mean score, whereas the lowest scores were for the enhancement, social 

and protective factors. Because volunteers usually are motivated by not just one, but two or more 

motivating functions (Clary et al., 1998; Clary & Snyder, 1999), the functional motivations and 

outcomes of participants were not significantly different. These were, in order, the understanding, career 

and values functions.  

 

4.2 Motivational differences of volunteering between volunteer and non- volunteer students 

Related to the research question " Are there specific motivational differences of volunteering between 

volunteer and no volunteer students?" is performed the Independent Samples Test (Levene's Test) where 

the grouping variable was experience in volunteering (Group 1 vs. Group 2) and the test variables were 

the Six Functions of the VFI (Protective, Values, Career, Social; Understanding, Enhancement).  So, the 

independent samples t-test was performed in order to indicate if the Group 1 versus the Group 2 were 

statistically significantly different for each of motivation’s function of volunteering. Additionally, the 

assumption of homogeneity of variances was tested and satisfied via Levene’s  test.  

Table 4.3 Levene's Test and t-test for Equality of Means 

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig.        

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

PF 

Equal variances assumed .007 .935 1.229 208 .220 .78187 .63603 -.47203 2.03577 

E.V not assumed     1.228 204.634 .221 .78187 .63652 -.47310 2.03685 

VF 

Equal variances assumed 9.011 .003 5.188 208 .000 2.15643 .41565 1.33699 2.97587 

E.V not assumed     5.116 184.570 .000 2.15643 .42154 1.32476 2.98810 

CF 

Equal variances assumed .862 .354 3.888 208 .000 1.89571 .48758 .93449 2.85694 

E.V not assumed     3.873 201.457 .000 1.89571 .48941 .93068 2.86075 

SF 

Equal variances assumed 3.425 .066 2.857 208 .005 1.58722 .55562 .49185 2.68259 

E.V not assumed     2.836 196.727 .005 1.58722 .55964 .48357 2.69088 

UF 

Equal variances assumed 8.611 .004 4.957 208 .000 2.08217 .42005 1.25408 2.91027 

E.V not assumed     4.889 184.993 .000 2.08217 .42591 1.24192 2.92243 

EF 

Equal variances assumed .270 .604 2.928 208 .004 1.45455 .49669 .47535 2.43374 

E.V not assumed     2.923 203.670 .004 1.45455 .49757 .47349 2.43560 
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Leven’s test for Equality of Variances is not significant for the protective function (p=.93), career 

function (p=.354), social function (p=.065) and enhancement function (p=.603), so equal variances can 

be assumed because in these cases p > .05. There is not significance, therefore the variances are not 

statistically different, so the variance can be assumed to be equal. While for the factors of values (p= 

.003) and understanding (p=.004) between groups, there is significance (p < .05), therefore the 

differences are statistically different, so the equal variances are not assumed (Table 4.3). This is also 

demonstrated in the Test of Homogeneity of Variances (Table 4.4) 

Table 4.4 Test of Homogeneity of Variances 

Motivation's functions        Levene Statistic               df1                       df2           Sig. 

PF .007 1 208 .935 

VF 9.011 1 208 .003 

CF .862 1 208 .354 

SF 3.425 1 208 .066 

UF 8.611 1 208 .004 

EF .270 1 208 .604 

 

The results from the t-test for Equality of Means (based on sig 2-tailed and 95% of CI) that compared 

the six motivational functions of two groups shows that there are significant difference between groups 

toward the respective factors: for the motivations of values (p=.000), career (p=.000), social (p=.005), 

understanding (p=.000) and for enhancement (p=.004). In these cases p<.05, therefore the differences 

are statistically different. In addition, we can see that Mean Difference (Table 4.3) is greater between 

groups for the motivations of Values (MD=2.15) and Understanding (MD=2.08). The mean difference 

between groups for the protection function is not significant (p=.220). Additionally, according to the 

mean scores for each function, the importance of the six motivations is with the highest rated means of 

Understanding, Career and Values for volunteers and Understanding, Career and Enhancement for no 

volunteering.  For both of the groups the lowest rated motives was protective function (Table 4.5). If we 

analyze the difference mean score between two groups for each function we can state that the highest 

difference is for Value and Understanding function (Table 4.3). 
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         Motivation               Experience in  

                                          volunteering  
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

PF 
Group 1 111 16.54 4.57 .43 

Group 2 99 15.76 4.63 .46 

VF 
Group 1 111 20.45 2.63 .24 

Group 2 99 18.30 3.37 .33 

CF 
Group 1 111 21.69 3.41 .32 

Group 2 99 19.79 3.64 .36 

SF 
Group 1 111 17.73 3.77 .35 

Group 2 99 16.15 4.27 .43 

UF 
Group 1 111 22.07 2.66 .25 

Group 2 99 19.98 3.40 .34 

EF 
Group 1 111 20.33 3.54 .33 

Group 2 99 18.87 3.65 .36 

Note: Group 1 – experience in volunteering; Group 2 – no experience in volunteering  

Table 4.5 Volunteering and no volunteering’s mean scores of the VFI functions  

(Group Statistics) 

 

Moreover, based on the regression analysis results that only the VFI Values (p=.004) and Understanding 

(p=.036) score predicted significantly students in the volunteering involvement/experience. The only 

two functions that display a significant relationship with volunteer experience are 

the Understanding and Values functions. 
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Table 4.6 Regression analysis 

Coefficientsa 

             VFI Functions  Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

          t 

              

Sig. B           Std. Error          Beta 

  

PF 0.011 0.009 0.1 1.174 0.242 

VF -0.037 0.013 -0.237 -2.877 0.004 

CF -0.005 0.014 -0.035 -0.349 0.727 

SF -0.01 0.01 -0.081 -1.001 0.318 

UF -0.033 0.016 -0.213 -2.106 0.036 

EF 0.008 0.014 0.06 0.578 0.564 

Dependent Variable: Involvement/experience in volunteering activities 

 

 

4.3 Volunteer’s experience by programs, courses, field of involvement and the time spend during a week 

Based on the weight of the sample according to the study program (109 students of psychology program 

vs 101 students of social work program), there is a small difference between the involvements in 

volunteering according to the study programs. A cross-tabulation analysis was run to convey more useful 

and detailed information. Respectively, cross-tabulation analysis make in evidence that 63 students from 

bachelor of social work have been involved in volunteer activity versus 48 students of psychology 

program. Also there is no evidence of differences toward the involvement in volunteer activities by 

courses (see Table 4.7). Respectively are included in volunteer activities 30 students from the first 

course, 35 students from the second course and 46 students from the third course. It’s important to 

underline the involvement of the students of the first course. 

Table 4.7: Cross-tabulation for volunteer’s experience by programs and courses 

Program of study 
Experience in volunteering 

Total 
Yes No 

Psychology 
Course 

First 15 22 37 

Second 15 20 35 

Third 18 19 37 

Total 48 61 109 

Social Work 
Course 

First 15 16 31 

Second 20 10 30 

Third 28 12 40 

Total 63 38 101 

Total 
Course 

First 30 38 68 

Second 35 30 65 

Third 46 31 77 

Total 111 99 210 
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For the vouleentering students (n=111) is presented the student’s frequency to indicate which are the 

main fields of student’s volunteering. Students had to determine positive or negative answers regarding 

the areas listed from 1 to 9. Also, students had the opportunity to specify any other alternative according 

to their experience (alternatives 10-13 were determined by the students themselves). As evidenced in 

Table 3.2 it results that the fields that students are mostly involved in volunteering activities are related 

to education (47 students or 42.3%), disability issues (37 students or 33.3%), Roma community and 

older people (33 students or 29.7% for both of them) and religious group with 30 students or 27% of 

them.   

 

Table 4.8: Frequencies distribution of the fields of volunteer’s experience (n=111 students) 

 

 

Finally, for the students who had experience as volunteers during the last 12 months in continuing 

activity of organizations/institutions (98 students, the others have been activated before of the respective 

year in one time event), we calculated  the frequency of how many hours students are engage in 

volunteering during a week (Table 4.9). The data show that the largest numbers of students are involved 

in volunteer activities for a period of less than 4 hours during a week (69 students or 70.4%). A few 

percent of them are involved for a period of four to eight hours a week (25 students or 25.5% of them).  

 

Table 4.9 Frequency distribution of the time spent in volunteer activities during a week 

           Number of hours  Frequency 

           

Percent 

 Valid   

Percent 

  Cumulative   

Percent 

 

Less than four hours 69 70.4 70.4 70.4 

 Four to eight hours 25 25.5 25.5 95.9 

More than eight hours 4 4.1 4.1 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

 

 

5. Conclusion and Implications for Practice  

The current study attempted to explore the volunteers' motivation of students from bachelor program of 

psychology and social work. In addition examined the motivational differences of volunteer’s 

motivation between volunteer and no volunteer students and identified the frequency of volunteer 

students by courses and programs. Also, the areas where students were activated as volunteers were 

Alternatives 1.Health
2.Education

schools
3.Disability

4.Roma               

community

5.Older  

people

6.Politic    

group

7.International           

activity

8.Religious    

group

9.Recreation 

/ Sports

10.Orphaned             

children

11.Family 

home

12.Economic 

assistance

13.Violence  

(women)

Yes 7 47 37 33 33 4 11 30 10 3 2 2 3

Percent 6.30% 42.30% 33.30% 29.70% 29.70% 3.60% 9.90% 27.00% 9% 2.70% 1.80% 1.80% 2.70%

No 104 64 74 78 78 107 100 81 101 108 109 109 108

Percent 93.70% 57.70% 66.70% 70.30% 70.30% 96.40% 90.10% 73.00% 91.00% 97.30% 98.20% 98.20% 97.30%
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explored as well as the time they spent during these experiences. A considerable number of students are 

involved in volunteer activities, accompanied by a significant number of students involved continuously 

in volunteering throughout the last 12 months of the respective year. The volunteering students were 

mostly motivated, based on the mean score, by the function of understanding, career and values. These 

motivations were rated significantly more important by them. The protective function was the lowest 

rated function for the two groups regarding the importance of the six motivations. In the other hand, the 

no volunteering students were mostly motivated, based on the mean score, by the function of 

understanding, career and enhancement. The results from the t-test, regression analyses and the 

difference mean score between two groups for each function, emphasized that the highest difference is 

related Value and Understanding of the VFI. The findings of previous studies, that mostly the 

Understanding and also in different studies Values motive, are most prevalent in volunteers, can be 

confirmed even in our student populations (Papadakis, Griffin & Frater, 2004; Haefliger & Hug , 2009; 

O., J. H., 2012; Gage & Thapa, 2012; Mihai, 2014;  Bacter & Marc, 2016). 

A significant number of students are involved continuously in volunteering throughout the last 12 

months of the respective year of study, focused mainly in the field of education, disable issues, older 

people, Roma community and religious activities. The volunteer students spend less than four hours in 

volunteer activities during a week. 

The results of this study make a contribution to the literature regarding the motivations of volunteers. 

The current research serves as a starting point to expand the study including students from other 

faculties, making comparisons between motivational factors among students of other programs, and will 

be an opportunity in the realization of comparative studies between students at home and abroad. 
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Education of the younger generation in 

the works of Tahir Malik 
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Annotation 

Upbringing of the younger generation in the works of Tahir Malik, a master writer who became famous 

in Uzbek novels 

Keywords: Tahir Malik, "Goodbye, childhood", Satan's work 

 

The literature of each nation is the expression of the heart, pain, anxiety, life and values of that nation. 

The role and importance of literature in this rapidly evolving period is incomparable. Because literature 

embodies the national and spiritual values of the people, the ideas of the younger generation. In this age 

of information, literature plays an important role in protecting the younger generation from various alien 

ideas, educating them in the spirit of national values and traditions, and raising their spiritual world. The 

main task of fiction is to call people to goodness and goodness, to form feelings of hatred for evil. Tahir 

Malik is one of the writers who helped to raise the spiritual world of the younger generation in modern 

Uzbek literature. Special attention is paid to the education of young people in his works. As you read 

them, your spiritual and spiritual world will become richer. "Goodbye, childhood" has a special place in 

the author's work. The main idea of the work is that no one is born a criminal, the child is turned into a 

criminal by the environment, various vices in society and foreign ideas. The author wrote: "I can not 

remain indifferent to the fact that teenagers and young people are entering the streets of crime. I am 

heartbroken every time children go to penal colonies. How did the children who live freely and freely 

come here ?! attractive corinsa ?! " The protagonists of this work are Qamariddin and Asror, who were 

brought up in the orphanage of Qamariddin, and this hard-hearted child was brought up by the 

environment. The saddest thing is that the children, despairing of being taken away by their parents, 

lived in the world of these myths, inventing various myths. Everyone knew that these myths were false. 

But no one would make fun of him for lying. The philosophy of life of children growing up without 

parents in the orphanage, their understanding of life, unfaithful fathers, unfaithful mothers are formed 

much earlier. In their dwarf hearts, hatred for these unbelievers, these unfaithful ones, opens their eyes 

much earlier. In the same way, Qamariddin grew up in the throes of hatred and grew up in various 

injustices. The biggest injustice for him was a living orphan. Asror is a member of Qamariddin's criminal 

gang, although he grew up in the family, although he also has minor and family problems. The author 

                                                           
1 Nukus State Pedagogical Institute, Faculty of Turkish Languages, UZBEKISTAN 
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“leads” the reader into his family environment to emphasize that Asror did not gradually become 

involved in this criminal gang. Tahir Malik proved with the necessary evidence that Asror's involvement 

in the crime was mainly due to his family environment and the wrong upbringing of his parents. Asror 

was not born a criminal, his excellent grades in school, his good mastery of subjects, and his manners 

are worthy of admiration. A question may puzzle the reader. So why did he get into crime? One of the 

main reasons for this was that his parents were far from spirituality and left their children uneducated 

and unsupervised in order to earn money. On the eve of Asror's first steps on the threshold of a great 

life, her parents' attitudes, hypocrisy, and greed for money shattered her emerging pure feelings. Asror 

knew that these feelings would never come back again. There is an image in this song that says, "The 

sun shines on everyone equally." That's right. But not everyone enjoys its light equally. The work 

focuses on juvenile delinquency, organizing the causes of these crimes, giving the reader a broad 

understanding and persuasion about them, emphasizing that spiritual maturity is a key element in human 

life in the first place. The protagonist, Asadbek, is the leader of a large criminal gang, or rather the 

absolute ruler of the city. His bad deeds are well known to readers, but the reader, acquainted with the 

full part of the work, on the one hand, truly sympathizes with Asadbek, who also experienced many 

hardships, sufferings and humiliations during his adolescence. Asadbek is a sad child of yesterday's 

brutal regime. After his father was arrested as an "enemy of the people", his brother was shot dead, and 

his mother left the world. Asadbek grew up in a children's colony and entered the world of crime. 

Asadbek is a complex person who has gone astray in the name of pain and revenge, who puts ointment 

on his heart from revenge. In the absence of Jalil, a true and doomed friend in his life, Asadbek would 

have been no different from other criminals. Especially when he is sick and nailed to the bed, we feel 

that he is also a helpless slave. In such a painful state, his mother's figurines, his vision of the sick 

Samandar, and his conversations with his father are so vividly depicted in his dreams that the reader 

cannot hold back his tears as he reads them, allowing the reader to look into Asadbek's heart. Later, his 

visit to Krasnayard, in search of his father's grave, turned out to be very impressive. This also raises 

Asadbek to another level by the writer. 

While Asadbek is an indomitable person with an indomitable will, character and virtues, Chuvrindi, i.e. 

Mahmud, amazes the reader with his ingenuity and quick-wittedness even in the most difficult 

conditions. He, too, had an indomitable will, and in his youth he would have already become an evil 

man when his cruel fate and tragic fate befell another man. Mahmud, on the other hand, endured these 

trials, and for many months he wondered why I could not do the filthy and ugly things that Kesakpolvon 

had done. The answer is ready, Mahmoud Kesakpolvon is not a child of adultery, he is a child of the 

world. That was the main difference between Kesakpolvan and Mahmud. In conclusion, it can be said 

that the deeper Tahir Malik's work flows, the more the spiritual world of the reader is nourished. I am 

convinced that over the centuries, the works of the artist will be an important factor for every young 

generation to find their way in the future and become mature and qualified personnel who will benefit 

their country, and these works will be a unique treasure of our literature. 
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Methods of organizing extracurricular 

activities in biology 
 

 

IBROHIMOV Akmaldin Abdumalik oglu1 

 

 

Extracurricular biology classes are organized under the guidance of a teacher and are based on the 

interests and desires of the students. Students are encouraged to participate in these activities on a 

voluntary basis. Extracurricular activities the goal is to stimulate students ’interest and need to explore 

nature satisfaction, developing their creative hobbies and knowledge of biology 

is to expand the range. The educational value of extracurricular activities is that they provide students 

with the opportunity to develop a scientific outlook, work culture, love of nature, develop independent 

observation skills, initiative and collectivism. 

In the methodical literature, extracurricular activities are divided into 3 groups: 

1. Individual lessons:  

a) work in the corner of wildlife;  

b) work on the internship site;  

c) work performed in nature; g) out of class readings. 

 

2. Group activities:  

a) a circle of young naturalists; 

b) Student Agricultural Production Brigade. 

3. Mass classes:  

a) lectures;  

b) showing films; 

c) scientific thematic evenings and conferences;  

g) socially useful natural sciences campaigns (harvest week, garden month, gardening month, 

flowers 

salary, bird's day, etc.); d) biological competitions (quizzes, competitions, competitions, 

Olympiads, etc.)  

 

1. Individual or group observation of living objects and phenomena and experiments on them, the results 

of experiments in written information, diagrams, graphics and photographs fixation (expression). 

2. Nature, agricultural production, botanical garden, zoo and Excursion to objects such as nature 

museum (general training). 

3. Scientific, popular science on the topics identified in the plan of the circle literature review and general 

meeting of young naturalists, scientific conference, thematic evenings, briefing or report 

preparation, abstract and article writing. 
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4. The results of observations or experiments are prepared information, reports and other issues 

general meeting of the club (section) (club classes every week or twice a month). 

5. Preparation of public benefit companies and themed evenings and active participation in the transfer. 

 

Biological nights. Biological nights are a mass of extracurricular activities is thematic. They are 

biology, medicine and agriculture various fields of economics and the enormous achievements in these 

fields successes and discoveries, the lives of eminent biological scientists, and scientific 

may be devoted to the coverage of its activities. Biological nights are very important for education and 

upbringing. The evenings dedicated to the life and scientific activity of famous biologists KA 

Timiryazev, academician IV Pavlov, IV Michurin, VI Vernadsky are becoming more and more popular 

in schools. Such evenings provide a wide coverage of the biography (biography) of scientists, as well as 

an opportunity to describe their scientific activities, important works and discoveries in more detail than 

what is covered in the lessons. 

 

Mass naturalistic activities in biology. Mass naturalistic activities are an important type of 

extracurricular activities in biology. Most of the students in the school are involved in its 

implementation. Public events will be socially beneficial. Because they are known ideologically and 

politically, while bringing economic benefits to students to nurture, deepen knowledge, build practical 

learning and skills helps. Mass naturalistic events are held at the school level and in the form of 

campaigns. In terms of content, they are often associated with conservation issues. These include 

Landscaping Month, Garden Week, Forest Week, Flower Day, and Bird Day. Landscaping Month, 

Garden Week, Forest Week campaigns are often held in the spring and sometimes in the fall. 

Extracurricular activities. In pedagogical practice, what time of year it is internships as an extracurricular 

activity, regardless of the conduct organizing and supervising students' extracurricular activities 

will be able to do. Extracurricular activities help students to master the material studied in the classroom, 

develop their thinking, increase their interest in learning science, and constantly interact with the book. 
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Technologies of Preparation of Children 

with Cochlear Implant for Preschool 

Preparation for Independent Activity 
 

RAKHIMOVA Khurshidahon Sodiqovna1 

 

 

When a cochlear implant is installed in preschool and school-age children, hearing-speech skills are 

improved, the experience of oral communication is enriched, and normal hearing helps to adapt among 

peers.Pedagogical conditions necessary for the education and upbringing of children after cochlear 

implantation: 

system of correctional-pedagogical and methodical work of specialists; 

the existence of a complete speech environment; 

parental activities at home; 

Corrective and pedagogical work with children with cochlear implants of preschool age is organized in 

the following types. 

1. Recruitment of deaf pedagogues or other specialists by parents. This type of education is done 

in the family where the child with the cochlear implant lives or in the specialist’s place of 

residence. 

2. Education in special state and non-state preschool educational institutions. In this type of 

training, a child with a cochlear implant was trained frontally and individually. 

3. Individual and frontal classes in deaf centers. 

No matter what type of education a child with a cochlear implant is treated with, the most 

important pedagogical condition is a systematic approach by a specialist. 

Different approaches to working with children with cochlear implants in Uzbekistan 

Mo'minova, U. Fayziyeva was introduced into practice on the basis of the experience of R. 

Rustamova. 

 

General and different aspects of national experiences were also observed. In Fayzieva’s experience, she 

prioritizes the use of dactyl and gesture speech when working with children with cochlear implants. 

R.Rustamova pays attention to the use of all kinds of approaches that allow the child to develop 

vocabulary. However, after hearing the sound and the word and understanding its meaning, it is 

recommended to exclude gesture speech from consumption. 
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A group of practitioners led by L. Muminova recommends the use of psychologically comfortable 

speech communication for the child, most importantly when working with children with cochlear 

implants. That is, they find the order in which they first engage in communication and then achieve the 

correct pronunciation of sounds and words to be effective. 

We have summarized the experiments with cochlear implant children of preschool age and formed the 

following conclusions: 

1. With preschool children with cochlear implants, any of the 3 types of education listed above, the child 

must be under the special supervision of a specialist. 

2. A preschooler with a cochlear implant will go through all the stages of maturation typical for this 

period like a healthy child. This means that the content of work with the child must meet the state 

requirements for the content of preschool education. That is, a child with a cochlear implant must also 

be prepared for school education with the necessary speech reserve and life skills. 

3. In order to prepare preschool children with cochlear implants for school education orally, mentally, 

physically, mentally, a specialist (individual education), preschool education organization, correctional 

work in the hearing center should complement each other in content. That is, no matter what type of 

education a child is involved in, he or she must have the knowledge, skills, competencies and 

competencies that are appropriate for his or her age, individual characteristics and hearing, but close to 

the state requirements of preschool education. (State requirements for preschool education and the state 

program of the First Step are given in the appendix). 

It is well known that in the process of preschool education, a child with a cochlear implant tries to 

understand them by witnessing the relationship between space and time. On this basis, their motivation 

increases, their abilities grow. Basically, from this period onwards, the independent activity of the child 

with the cochlear implant increases. 

Preparing preschool children with cochlear implants for independent activities is based on the general 

laws of personality formation. These laws are also fully consistent with the development of children 

with cochlear implants. The correctional-pedagogical process should carry out purposeful interrelated 

tasks in order to motivate the child with cochlear implantation to independent activity. 

In conclusion, it can be said that the effect of these tools on the child’s mind and the imprint on the 

memory depends on the direct involvement of the child with the cochlear implant. The best way to 

engage a child in a process that is engaging and non-compulsory is through play. Mental education of 

preschool children with cochlear implants is carried out in play activities. On the basis of mental 

education, the tasks of other areas of education are fulfilled. Specially organized games by adults (action, 

didactic, plot-role, etc.) combine different knowledge, mental operations, mental movements. 
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The Role of ICT in Teaching Biology at 

School  
 

 

 

USMONOVA Nodira Ibodovna2 

 

 

 

Annotation 

In this article, I tried to reflect on the role of ICT in the teaching of biology at school. The role of ICT 

is explained by the fact that biology is a research science that studies the interaction of living things with 

the environment. 

Keywords: Biology, activity, textbook, diagram, science, planet, ecology, existence 

 

 

Biology is the study of the interaction of living things with the environment. It is difficult to understand 

the parts of all organs and their functions when studying with the help of a textbook with one-

dimensional images. Imagine a virtual presentation that depicts the activities of each organ. Such 

presentations are very convenient for students and they can remember for a long time. To make the 

teaching of biology more effective Students should be encouraged to develop and use ICT during their 

studies. Biology teachers can use a variety of software and other tools, such as MS word, MS Excel, MS 

POWER Point, Flash, Movie Maker, to create effective ICT for teaching. ICT encourages students and 

increases their interest in science. ICT helps students prepare for future activities. ICT is a new 

educational tool of the XXI century. ICT opens up new opportunities for learning and teaching. For the 

professional development of teachers, ICT allows them to introduce new methods of teaching in their 

subjects, to apply new approaches, to implement ideas and develop new skills. ICT allows you to use 

your rhesus wisely. By rationally managing and controlling the learning process, ICT saves time and 

money, saves the process of preparation for lessons and makes the learning process interesting and 

meaningful for students. ICT is for students of different ages, teachers of different levels.  The  rapid 

growth of information technology in the XXI century has intensively and significantly affected the 

positive and negative impact of information systems on personal development and their risks and 

dangers not as a social problem, but as an environmental problem, as well as the upbringing of the 

younger generation. Researcher AA Jurin described the main details in his research about this. 

Nowadays, the balance between the human and the information base is based on both positive and 

negative relationships. At present, according to some statistics, this figure is 70% worldwide, and in the 
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future it is projected to rise to 85%. The organization of seminars, symposiums, conferences on the 

problems of processing of information received and transmitted on the planet, on the one hand, 

encourages members of the scientific and didactic community to think more deeply, on the other hand, 

analyzes the quality and level of information sent, received and adapted provides us with the results of 

research aimed. The modern teacher's teaching methods must be very different from the teachers who 

worked 10-15 years ago and their teaching methods. Today, the teacher must be able to use the 

capabilities of computers and ICT, as well as the Internet. Use of educational programs, digital 

educational resources and information sources to find the necessary information and to choose the most 

suitable for solving scientific problems, from the media, as well as scanners, digital cameras, video 

cameras, digital microscopes, projection equipment I think it is necessary to know how to use them. We 

consider the positive contribution to the international requirements for the improvement of biological 

education in the Russian Federation to the introduction of innovative options for the use of innovative 

and information technologies in the improvement of biological education, based on their basic 

experience and research results. It is a requirement of the time that modern specialists should know  

about  information technology and skills.  
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Methods of teaching in primary school 
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Annotation 

In our country, large-scale reforms are being carried out to educate the younger generation. Due to this, 

sufficient methodological manuals and lesson plans for primary school teachers and new pedagogical 

technologies are being implemented. 

Keywords: A. Comenius, class, lesson, practical and experimental work 

 

 

In the short time since Uzbekistan's independence, the Uzbek people have made great strides in the 

political, social, economic and cultural spheres; a new approach to the history of the country, the honor 

of organizing the rich cultural and spiritual heritage left by great ancestors, the restoration of national 

pride; Science, including pedagogy, is reaching a new stage of development in the country; Great work 

is being done to restore the glory of pedagogical geniuses of the eighties, to apply their ideas to the life 

of the people. 

Education in a broad pedagogical sense is goal-oriented, carried out by community-trained, isolated 

individuals or teachers or educators, and includes a variety of educational activities, including a number 

of special educational activities. 

In our country, a unique system of education of the younger generation has been created, and the method 

of educating students in the spirit of scientific worldview, humanism, ideology, social humanism and 

internationalism, boundless love and devotion to our country is used. 

In the late sixteenth and early seventeenth centuries the great Czech pedagogue Ya. A. Comenius (1592 

- 1670) was the first in history to create a class-lesson system in school education. 

Yes. A. Comenius's views on the organization of education, although met with a number of serious 

objections, spread very quickly to Western countries and were recognized as the only form of 

organization of education. 
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The class-lesson system did not apply to Eastern countries, including the old Muslim schools in Central 

Asia. Until the dawn of October, the system of education typical of medieval schools continued in them. 

On August 25, 1932, the Central Committee of the CPSU (b) adopted a resolution "On the curricula 

and regime of primary and secondary school." The resolution states that “the main form of organization 

of educational work in primary and secondary schools is to conduct classes with a certain group of 

students in accordance with a strict schedule; in this case, the composition of a group of students should 

not change at all; this form of academic work includes, under the guidance of the teacher, the whole 

group working together, working in teams, and to a lesser extent the individual work of each student; 

They need to use different teaching methods. ” 

Now, new forms of school education are being created based on the demands and needs of our 

independent republic. 

A class is a group of a certain number of students who are the same age and education. A lesson is an 

educational activity conducted with a specific group of students under the direct guidance of a teacher. 

Lessons are the main organizational form of educational work. Lessons are a central part of learning. 

At present, the forms of organization of education in our educational institutions are carried out in two 

rounds. 

1. Class - lessons in the form of lessons. 

2. Classes in the form of practical and experimental work. 

 

Classroom activities include the teacher's systematic presentation of daily learning material, the use of 

a variety of methods, the consistent consideration of students' knowledge, skills and abilities, and the 

teaching of students to work independently. 

Classes in the form of practical and experimental work are carried out outside the classroom, through 

training workshops, experimental plots and fields, excursions. 

The new tasks and needs of educational institutions require improving the quality of education and 

upbringing of students, its further development and promotion. 

It is useful for the teacher to consciously choose the learning process that best suits the specific 

conditions and capabilities of the child. This work avoids the risk of choosing important aspects of the 

course, any random approach to managing the process of acquiring knowledge, skills and competencies. 
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Kartoshka Zararkunandasi Kalorado 

Qo’ng’iziga Qarshi Kurashish Usullari 
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Xozirgi kunda qishloq xo’jaligi oldingi yillarga nisbatan ancha jadal sur’atlar bilan rivojlanib bormoqda. 

Aholini sonini ortishi ham unga bo’lgan extiyojni ortishiga sabab bo’lmoqda. SHuning uchun ham 

xozirda qishloq xo’jaligiga e’tibor jiddiy qaratilmoqda. Buni yorqin misolini Prezidentimiz SH.M. 

Mirziyoevning 2019-yil 17-aprelda imzolagan “Qishloq xo’jaligi soxasida davlat boshqaruvi tizimini 

takomillashtirish” bo’yicha farmonini va boshqa ko’plab qarorlarini misol qilib olishimiz mumkin. 

Bundan tashqari Prezidentimizning 2017-2021-yillarga mo’ljallangan xarakatlar strategiyasida ham 

O’zbekiston Respublikasi Qishloq ho’jaligi vazirligining asosiy vazifalari va faoliyati yo’nalishlari etib 

quyidagilarni belgilab berdi: “birinchi navbatda qishloq xo’jaligini raqamlashtirish, qishloq xo’jaligi 

sub’ektlari o’rtasidagi o’zaro munosabatlarda bozor tamoyillarini joriy etish, ilg’or tajriba  va fan 

yutuqlarini, zamonaviy resrus tejovchi  va intensiv agrotexnologiyalarni joriy etishni nazarda tutuvchi 

qishloq xo’jaligi va oziq ovqat xavfsizligi soxasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish”. 

Bundan tashqari yana ko’plab vazifalar aniq belgilab berilgan. Bularning hammasi qishloq xo’jaligini 

rivojlantirishga qaratilgan bo’lib, ilm-fan, qishloq xo’jaligi soxasi bilan ish olib borayotgan olim, 

o’qituvchilarni yangi g’oya, inovattsiyalar bilan o’zini ko’rsatib, qishloq xo’jaligi soxasiga o’zini 

munosib xissasini qo’shishini ta’qazo etadi. 

Respublikada 2020yilda qishloq xo’jaligini intensivlash va ilg’or texnologiyalarni joriy qilish asosida 

qishloq xo’jalik mahsulotlaridan boshoqli don ishlab chiqarishni 16,4%, kartoshkani 35%, sabzavotlarni 

30%, meva va uzumni 21,5% ga orttirish rejalashtirilgan. Bu vazifalarni amalga oshirishda qishloq 

xo’jalik ekinlarining hosil miqdori va sifatiga salbiy ta’sir ko’rsatadigan kasallik va hashorotlarga qarshi 

kurash choralarining ilmiy asoslarini yaratish dolzarb vazifa hisoblanadi. 

Kartoshka axolining iste’mol qiladigan eng muxim oziq-ovqat maxsulotlaridan biri bo’lishi bilan bir 

qatorda, texnik spirt ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalari  uchun qimmatli xom-ashyo va chorva  

mollari uchun eng kerakli yem-xashak axamiyatiga ega bo’lgan universal ekindir. 
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Lekin kartoshka o’simligining xosildorligining pasayib ketishiga ko’plab zararkunanda va kasalliklar 

sabab bo’lib kelmoqda. Kartoshka xosildorligiga zararkunandalardan, kalorado qo’ng’izi, kartoshka 

kuyasi, oqqanot, zang kanasini misol qilish mumkin. Bularning xammasi ham xosildorlikni keskin 

kamaytirib yubormoqda. Ayniqsa kalorado qo’ng’izi o’simlik tugunagini yeb o’simlik xosildorligiga 

keskin ziyon yetkizmoqda. Xozirgi kunda bu zararkunandalarga qarshi quyidagi kimyoviy 

preparatlardan foydalanib kelinmoqda. Bular: konfidor -0,3 – 0,4 l/ga, kalipso – 0,15 l/ga, detsis – 0,25-

0,5 l/ga, karbofos -1,2-2,0 l/ga, fufanon -1,5-2,0 l/ga. Bularning xammasi kimyoviy moddalar 

xisoblanadi. Bu moddalar insonga ham salbiy ta’sir ko’rsatishi ham mumkin. SHularni xisobga olib biz 

zararsiz zardobdan foydalansak xech kimga ziyon xam yetmaydi va ekologik toza maxsulot olishga ham 

erishgan bo’lamiz. 

Ko’pchilik qatiq zardobi eng shifobaxsh ne’matlardan ekanini bilmaydi. Tarkibida 200 nomdagi faol 

moddalar mavjud bo’lib, bular nafaqat inson organizmiga balki o’simlik organizmiga ham ijobiy ta’sir 

ko’rsatadi. Bundan tashqari tarkibida mineral tuzlar xususan fosfor va magniy kabi noyob mineral 

tuzlarga, mikroelementlarga, sut qandi, vitaminlarga boy xisoblanadi. Biz bu zardobni qo’llash 

davomida nafaqat kalorado qo’ng’iziga qarshi kurashamiz balki uni bargidan ham oziqlantirgan 

bo’lamiz. Biz bu zardobni qo’llaganimizda yana o’simlikning kalsiyga bo’lgan talabini ham 35-40% ga 

qondirishimiz mumkin. Tarkibidagi kislota kalorado qo’ng’iziga jiddiy ziyon yetkazadi. SHuning uchun 

uni qo’llaganimizda kalorado qo’ng’izi butunlay yo’qoladi. Bundan tashqari boshqa moddalar ham uni 

yo’qotishga yordam beradi. 

Qo’llash texnologiyasi kartoshka o’simligiga ikki marta qo’llasa bo’ladi. Birinchisi 1/4 nisbatda 

qo’llanadi. Bu kartoshka gullashidan oldin sepiladi. 1l zardobga 4l suv qo’shib maxsus purkagichlarda 

purkab sepiladi. Ikkinchisi gullab bo’lgandan keyin 1/3 nisbatda sepiladi. 1l zardobga 3l suv aralashtirib 

sepiladi. SHu bilan kalorado qo’ng’iziga qarshi ijobiy kurashilgan bo’ladi.  

Boshqa xollarda qo’llanishi zardobdan yana pomidor, bodring, uzum shiralariga qarshi kurashsa ham 

bo’ladi. O’simliklarni bargidan oziqlantirishda ham foydalansa o’zining ijobiy ta’sirini ko’rsatadi. 
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Shifobaxsh Yong‘Oq Daraxtining 
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Annotatsiya 

Yong‘oq - darmondorilarining, mikroelementlar va ozuqa moddalarining haqiqiy xazinasi. Ko‘p 

miqdordagi vitaminlar, mikro va makro elementlar, taninlar, bioflavonoidlar, alkaloidlar, foydali 

to‘yinmagan yog‘li kislotalar, ko‘p miqdordagi protein, aminokislotalar va boshqalar ushbu mahsulotni 

noyob va shifobaxsh qiladi. Yong‘oq bog‘lari sifatli ko‘chatlardan barpo qilinganda, agrotexnik va 

o‘rmon xo‘jalik tadbirlari o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirilganda yong‘oq daraxtlari kasallanmaydi 

va zararkunandalar paydo bo‘lmaydi. 

Kalit so‘zlar: Smola bezlari, vitaminlar, bioflavonoidlar, alkoloidlar, aminakislotalar, gidroyuglonlar, 

glikozidlar, fitonsidlar. 

 

 

Yong‘oq (Yuglans regia, Orex gretskiy) yong‘oqdoshlar oilasiga mansub, O‘rta Osiyodagi eng 

noyob daraxtlardan biri hisoblanadi. Bu oilaga 50 dan ortiq turni o‘z ichiga oladigan 5 ta turkum 

kiradi. O‘zbekiston sharoitida yong‘oqning balandligi 20-30 m ga yetadi.Shox-shabbalari keng, 

tanasi yo‘g‘on, diametri 1,5-2 m va undan ham ortiq bo‘ladi. Tanasining po‘stlog‘i och kulrang 

tusda, qari daraxtlarda chuqur-chuqur yoriqlari bo‘ldi. Barglari murakkab, navbatma-navbat 

joylashgan, toq patsimon, bandli. Barglarida smola bezlari borligidan ulardan o‘tkir hid kelib 
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turadi. Gullari mayda, bir jinsli, yashil tusli, uzunligi 10 sm gacha boradi hamda to‘p gullari - 

kuchalalar hosil qiladi. Mevasi - aksari dumaloq, goh ellipssimon shaklda, har xil kattalikda 

bo‘ladigan danakli quruq meva, tashqi po‘sti etdor, yashil tusli, yetilganidan keyin qorayib, 

qattiqlashib qoladi. Yongo‘qning mag‘zi yupqa parda bilan qoplangan. Yong‘oq aprel-may 

oylarida gullab, avg‘ust-sentyabr oylarida meva beradi. 

Yong‘oq issiqsevar o‘simlik bo‘lib, sovuqqa nisbatan chidamli, 25 C sovuqdan zararlanadi. 

Yong‘oq urug‘idan va payvand qilish yo‘li bilan ko‘payadi. U uzoq, ya‘ni o‘rta hisobda 100-

200 yil yashaydi. Yong‘oq 18 yoshdan 70 yoshgacha mo‘l hosil beradi. Voyaga yetgan ayrim 

yong‘oq tuplari 300-350 kg gacha hosil beradi. Yong‘oqning kelib chiqishi haqida yagona bir 

fikr yo‘q. Ba‘zi olimlar uni yer tarixining uchlamchi davrdagi mezofil to‘rg‘ay florasi bilan 

bog‘lasa, boshqalari unga uchlamchi davrning oxiri va to‘rtlamchi davrning boshlarida yuzaga 

kelgan deb qaraydi. Chiqib kelishidan qat‘iy nazar, hozirgi kunda u relikt, ya‘ni ma‘lum 

maydondagina saqlanib qolgan. 

Darhaqiqat, agar o‘tmishga nazar tashlansa, u holda bir davrlar O‘rta Osiyoda yong‘oqning juda 

ham keng tarqalganligini va turli geologik o‘zgarishlar, shuningdek, muzlik davrining 

hukumronlik qilishi tufayli ular Pomir-Oloy, Tyan-Shan, Kopetdog‘ kabi tog‘li 

tumanlaridagina saqlanib qolganligini ko‘rish mumkin. Yong‘oq qazilma holida yer yuzining 

turli burchaklaridan, chunonchi Gollandiya, O‘rta Yevropa, Sibir va O‘rta Osiyodan 

topilmoqda. Ayni vaqtdagi tabiiy holdagi haqiqiy yong‘oqzorlar(yong‘oqzor o‘rmonlar)ni 

O‘rta Osiyoning tog‘li tumanlarida uchratish mumkin. O‘zbekistonda yong‘oqlar  Chotqol, 

Ugam, Pskom, Korjantog‘, Hisor va Zarafshon tog‘ tizmalarining qora-qo‘ng‘ir tuproqli 

shimoliy, shimoli-sharqiy va shimoli-g‘arbiy tog‘ yonbag‘irlarida o‘sadi. Dengiz sathidan 750-

2000 m balandlikdagi sernam tog‘ yonbag‘irlari ular uchun eng qulay joy(zona) hisoblanadi. 

M.To‘ychiyevning ma‘lumotiga ko‘ra, bizdagi yong‘oqzorlarning umumiy maydoni 18 000 

gektar yerni tashkil etadi. Undan olinadigan o‘rtacha hosil esa gektariga 250-300 kg ga to‘g‘ri 

keladi. 

Yong‘oqning xalq xo‘jaligidagi ro‘li behad katta. Kishilar asrlar bo‘yi undan turli maqsadlarda 

foydalanib keladilar. Yong‘oq samarasi foydali va oziqlantiruvchi. Yong‘oqning mag‘izida 54-

77% yog‘, 12-20% oqsil, 5% qand moddasi bor. U vitamin A, B, C va E ga juda boy bo‘lib, 

bevosita iste‘mol qilinishidan tashqari, konditer sanoatida holva, pechene, shokolad va 

konfetlar tayyorlashda ishlatiladi. Bundan tashqari, mag‘zida temir va kobalt tuzlari ham 

mavjud. Yong‘oqning pishmagan ho‘l mevasidan(g‘o‘rasidan) esa varene tayyorlanadi. Uning 

mag‘zidan olinadigan moy sovun tayyorlashda, bosmaxona siyohi, lak hamda kimyoviy tush 

tayyorlashda ishlatiladi. Yong‘oq kunjarasi tarkibida 33-38% oqsil, 11-12% yog‘ bo‘lganidan 

mol va parrandalarga to‘yimli oziq sifatida beriladi. 

Kimyoviy tarkibi va energiya qiymati bo‘yicha barcha hayvonot va o‘simliklar mahsulotlardan 

ham foydali. Yong‘oq yog‘ida linaleik va linolenik yog‘ kislotalari ham bor.Ular organizmning 

o‘sishi va rivojlanishini ta‘minlaydilar, qon tomirlar elastikligiga normallashtorishga va 



 

  
569 

xolesterin metabolizimiga yordami juda katta. Kaloriyalar soni 7 marta mol go‘shtiga nisbatan 

ortiq. 1kg yong‘oq samarasi kunlik oq non va 1 kg go‘sht normasiga teng.  

Yong‘oq barglarida gidroyuglonlar va bularning glikozidlari, flavonoidlar, vitamin C, P va B, 

oshlovchi modda (3-4%), mineral tuzlar, vitamin C (5%), karotin (0,33 mg), efir moyi (0,3%) 

va boshqalarga boy bo‘ladi. Yong‘oqning bargi, po‘stlog‘i, tanasi, ildizi va meva qobig‘idan 

qo‘ng‘ir yoki qora bo‘yoq olinganligi uchun undan to‘qimachilik sanoatida junli, ipakli va 

boshqa matolarga rang berishda foydalanish mumkin. Yong‘oq mevasining yashil qobig‘i (25% 

gacha), bargi va po‘stlog‘i oshlovchi moddaga boy bo‘lganligidan ko‘nchilik sanoatida juda 

qadrlanadi. 

Yog‘ochining mustahkamligi, yorilmasligi va yaxshi jilolanishi hamda qo‘ng‘ir rangi bilan 

boshqa daraxt yog‘ochlaridan ajralib turadi. Undan sifatli uy-jihoz buyumlari tayyorlanadi. 

Bundan tashqari, u aviatsiya sanoatida ishlatiladi. Yong‘oq daraxtlarida hosil bo‘ladigan 

buqoqlardan mustahkam va jilodor fanerlar tayyorlanadi. 

Xalq tabobatida yong‘oqning gullari, barglari, yetilmagan yosh g‘oralari, mevalarining 

po‘stloqlari, yong‘oq po‘chog‘i, mag‘zi, mag‘zining orasida bo‘ladigan to‘siqlari va moyidan  

ham keng foydalanadi. Xususan, uning bargi teri kasalliklarini davolashda va gijjani tushirishga 

yordam beradi. Bargidan spirtli ichimliklarga solib tayyorlangan suyuqlik kamquvvatlikda, 

vitaminlar yetishmaganida (avitaminoz), teri kasalliklarida, raxit va ich ketishda, bargi 

qaynatilgan suv revmatizm (bod kasalligida), turli toshmalar va suvli temiratkilarga va tomog‘ 

og‘rig‘i (angina) ga qarshi ishlatiladi. 

V.P.Maxlayukning (1967 y.) ma‘lumotlariga ko‘ra yong‘oq bargidan tayyorlangan ekstrakt teri, 

limfa, jig‘ildon, sil kasalligining ayrim shakllarini davolashda yaxshi natijalar bergan. Yong‘oq 

bargidan sil kasalligining turli shakllarini davolashda qo‘llanish uchun karion preparati 

tayyorlanmoqda. Shuningdek, meditsinada va velerinariyada teri silini va temiratkini 

davolashda yuglon preparati qo‘llanilmoqda.  

Zamonaviy tabobatda esa yong‘oqdan olinadigan yuglon degan tayyorlanma yallig‘lanishga, 

mikroplarga qarshi va yara-jarohatlarni bitiradigan vosita tariqasida ishlatiladi. Yong‘oq mag‘zi 

va moyidan ateroskleroz, gepatit, surunkali kolit, anemiya, raxit, gipertoniyani davolashda 

foydalaniladi. 

 Barglaridan olinadigan flavonoidlarning qon bosimini tushiradigan spazmlarni bartaraf 

etadigan va yallig‘lanishga qarshi ta‘sir ko‘rsatishi hayvonlar ustidagi tajribalarda aniqlangan. 

 Buyuk olim Abu Ali ibn Sino ham o‘zining "Tib qonunlari" nomli kitobining ikkinchi jildida 

yong‘oqning shifobaxsh xususiyatlariga katta baho beradi. Ibn Sino yong‘oq haqida shunday 

degan "Yaprog‘i va qobig‘i burishtiruvchi bo‘lib, qon oqishiga qarshi foydasi bor. Yog‘i el 

yaraga, saramasga va ko‘z atrofidagi yaralarga malham bo‘ladi. Yong‘oqning murabbosi mijozi 

sovuq me'da uchun (buyrakka ham) foydali, gijjalarni haydaydi". Ulug‘ tabib barg shirasini iliq 

holda quloq ichi yiringlaganda tomizgan. Po‘stidan tayyorlangan qaynatmasi bachadondan qon 

ketishini toxtatishda qo‘llagan. 
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Yong‘oqning g‘o‘rasidan tayyorlangan murabbo gipertoniya, qandli diabetga davo bo‘ladi, 

g‘o‘rasining o‘zini kamqonlikda, mag‘zining orasidagi to‘siqlardan tayyorlangan damlamani 

dispepsiya, surunkali kolit, gipertoniya, qandli diabetda; yangi olingan barglarining suvini 

yallig‘lanishga qarshi sirtga qo‘yish uchun buyuriladi. Yanchilgan yong‘oq mag‘zini asalga 

aralashtirib berish xalq tabobatida qadimdan rasm bo‘lgan, yong‘oq moyi esa siydik-tosh 

kasalligida va yurak hamda buyrak kasalliklari tufayli paydo bo‘ladigan shishlarga ham 

ishlatiladi. 

Barglaridan tayyorlangan damlamani me‘da yarasi, ateroskleroz, yiringli otitlarda iste‘mol 

qilish, angina, stomatit, gingivit va paradontoz xastaligida esa og‘iz va tomoqni chayish tavsiya 

qilingan. Yong‘oq mag‘zini anjir bilan qo‘shib yeyilsa, ko‘pgina zaharlarning kuchini 

qirqishiga sababchi bo‘ladi. Soch to‘kilmasligi va yaxshi o‘sishi uchun barglaridan 

tayyorlangan qaynatma bilan bosh yuviladi. Yong‘oq mag‘zini mayda yanchib, nishon, 

xuppozlarga malham qilib suriladi. 

Yong‘oq bargida qurt-qumursqalar bardosh berolmaydigan fitontsid modda bo‘lganligidan u 

kiyimlarni kuyadan saqlashda qo‘llaniladi. 

 Qiymati jihatdan tengi yo‘q hisoblangan bu daraxt yil sayin o‘zining avvalgi mavqeyini 

yo‘qotib bormoqda. Mavjud yong‘oqlardan turli maqsadlarda, xususan o‘tin, qurilish materiali 

sifatida foydalanish achinarli oqibatlarga olib kelmoqda. Yong‘oq ustida qancha gapirilishidan 

qat‘iy nazar, respublikaning biror burchagida yangi yong‘oqzorlar barpo etilmadi, desak xato 

qilmagan bo‘lamiz. 

 Dalalarimizda yaqinginada barq urib o‘sib turgan madaniy holdagi yong‘oq daraxtlari turli 

sabablarga binoan kamayib ketmoqda. Natijada po‘chog‘i yupqaligidan mag‘izi ko‘rinib 

turadigan va qo‘l bilan chaqiladigan qog‘oti (pista), g‘alvirak yong‘oqlar yo‘qolib ketmoqda. 

Buni Bo‘stonlik va Ohangaron tumanlari misolida yaqqol ko‘rish mumkin. 

 Buning ustiga tabiiy tanlash yo‘li bilan yetishtirilgan va xalq talabiga javob beradigan 

yong‘oqlar ma‘lum miqdorda saralanib olingan bo‘lishiga qaramay, ular keng maydonlarda 

o‘stirilmayapti. 

 Dunyo miqyosida fan uchun ma‘lum bo‘lgan yong‘oqning 40 turidan birigina bizning 

sharoitda o‘sishiga qaramay O‘zbekiston hududida uning 100 dan ortiq navlari mavjud. Bular 

orasida g‘alvirak, qog‘oti, ideal, pista yong‘oq kabi chet el yong‘oqlaridan ustun turadigan 

ajoyib navlar bor. Respublikaning Bo‘stonlik, Parkent, Ohangaron, Nurota va Zomin 

tumanlaridagi tog‘ etaklarida yong‘oqzorlar barpo qilish uchun juda qulay sharoit va 

imkoniyatlar mavjud. 
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Öz 

Bu çalışmada, liselerde görev yapan öğretmenlerin kendi okullarının öğrenen örgüt olma düzeylerini 

ortaya koymak ve öğrenen örgütün boyutlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, öğretmenlerin 

branş, öğrenim düzeyi, öğretmenlikteki kıdemleri ve müdürün cinsiyeti incelenmiştir. Çalışma, İzmir 

iline bağlı merkez 11 ilçede bulunan mesleki ve teknik anadolu lisesinde yapılmıştır. Örneklem olarak, 

2019-2020 eğitim öğretim yılında görev yapan 30 resmi mesleki ve teknik anadolu lisesi müdürü ve 562 

öğretmen alınmıştır. Çalışmanın amacına ve yaklaşımına uygun olarak veriler nicel araştırma yöntemi 

ile oluşturulmuştur. Veriler Okullarda Okullarda Öğrenen Örgüt Ölçeği’yle toplanmıştır. Verilerin 

tanımlanması ve analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, anova ve t-testi teknikleri kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin okullarının öğrenen örgüt olma 

düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler okul müdürlerinin özellikle okulda çalışanların 

emeklerini takdir etmesini ve okulda öğretmenler için uygun çalışma ortamları sağlamasını yüksek 

düzeyde algılamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme, örgütsel öğrenme, öğrenen örgüt. 

 

 

Abstract 

In this study, it is aimed that the perceptions of principals for the learning organization levels of their 

schools are presented and the dimensions of learning organization are determined. Accordingly, the 

teachers’ branch, educational level, seniority in teaching and the principals’genders are analyzed. The 

study is carried out in vocational technical anatolian high schhols located in 11 central towns of Izmir. 
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30 state  principals of vocational technical high schools and 562 teachers working in these schools in 

the educational year of 2019-2020 are taken as samples. Quantative research method is made use of in 

accordance with the aim and approach of the study. The data is collected with Okullarda Öğrenen Örgüt 

Scale. Aritmetic mean, standard deviation, anova and t-test techniques are used in the identification and 

analysis of the data. As a result of the study, it is determined that according to the perception of the 

teachers, the perceptions of principals for the learning organization levels are at a high level. Teachers 

especially perceive the school principals’ appreciation for the efforts of the teachers working in the 

school and providing suitable areas (library, computer room) at school to support learning organization 

at a high level. 

Keywords: Learning, Organizational Learning, Learning Organization. 

 

1.GİRİŞ 

Dünya tarihinde belki de bilgiye ulaşmanın önceki dönemlere oranla daha kolay olduğu bir dönem 

yaşanmaktadır. Bilgi edinmeye giden yol öğrenmeyle yakından ilişkilidir. Öğrenmenin insanda bir 

takım değişiklikler meydana getirmesi beklenmektedir. Burada bahsi geçen öğrenme gerçek öğrenme 

olarak adlandırılabilir. Senge (2002) gerçek öğrenmenin insanın özünde var olduğunu belirtmektedir. 

Daha önce hiç yapamadığımız işleri öğrenme sayesinde yapabilir ve yaşamın yaratıcı sürecinin bir 

parçası olan kapasitemizi genişletebiliriz. Öğrenme yoluyla, dünyanın kendisini ve onunla olan 

ilişkimizi tekrardan algılarız. İnsanoğlunun içinde bu şekilde bir öğrenmeye karşı büyük bir istek 

bulunmaktadır.  

İnsanların bir araya geldiği durumlarda bu öğrenme toplu öğrenme şeklini alarak örgütsel öğrenmeye 

dönüşmektedir. Bu kavram günümüzde çok sık kullanılmaktadır. Değişen dünyaya uyum sağlamayı 

isteyen, sistem ve yapılarını değişime göre yenileme niyetinde olan örgütler, teknolojik değişimin, ürün, 

süreç ve örgüt üzerindeki belirsizliği ve çatışmayı artırması nedeniyle yeni yöntemler geliştirmek ve 

farklı yollar keşfetmek zorunda kalmışlardır (Dodgson, Gann ve Phillips, 2013). Bu noktada örgütün 

bütün olarak öğrenmesi söz konusudur. Bu şekilde ortaya çıkan öğrenen örgüt kavramı bireyi, bireysel 

gelişimi odağına alan ve üstünlüğü salt öğrenmenin ötesinde; aktif öğrenmeyi, başka bir deyişle, 

öğrenmeyi öğrenmeyi ve bunun sonuçlarını, rakiplere göre fark yaratacak şekilde kullanmayı 

hedefleyen bir içerik taşımaktadır (Tasçı ve Eroğlu, 2004). Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki süratli 

gelişme, bilgi transferini daha da hızlandırarak zaman ve uzaklık kavramlarını ortadan kaldırmıştır. 

Örgüt üyelerinin kendilerini devamlı bir şekilde yeni beceriler geliştirmek zorunda hissetmesi, onların 

eğitilmek için bekleme davranışlarını ortadan kaldırarak, devamlı öğrenen bireyler olmaya itmektedir 

(Marquardt, 1996). Bu açıdan bakıldığında, örgütsel öğrenmenin, devamlı değişen pazar ve müşteri 

ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi sağlayacak kalıcı davranış değişikliklerini zorunlu kıldığı görülebilir 

(Horan, 2008). Gelecekte gerçek anlamda üstünlük sağlayacak örgütler, kişilerin bir örgütün bütün 

seviyelerinde öğrenme sorumluluk ve kapasitesini nasıl değerlendireceğini keşfedenler olacaklardır 

(Mocan, 1998). Benzer şekilde eğitim örgütlerinde sürekli öğrenme ilkesi artık bir zorunluluk haline 

gelmiştir çünkü bu örgütler bilginin en sık şekilde ve yoğun olarak kullanıldığı, üretildiği ortamlardır. 

Dolayısıyla okullar öğrenen örgüt yapısı için oldukça uygun ortamlardır (Güçlü ve Sotirofski, 2006). 

Öğrenen örgütler farklı disiplinlere sahip olma özelliği ile klasik örgütlerden ayrılmaktadır. Çalışanlar, 

yönetim desteğini sürdürdükçe üzerlerine düşen her türlü görevi büyük zevkle, tam ve eksiksiz olarak 

yapmaktadırlar. Geleneksel örgütlerde yenilikler, üst yönetimin zoruyla çalışanlara kabul ettirilmekte 



 

  
574 

ve onların görüşleri alınmadan uygulamaya geçirilmektedir. Öğrenen örgütlerde ise değişiklik 

yapılmadan önce çalışanların görüşleri alınmaktadır. Çünkü yapılacak değişikliklerde ilk önce etkilenen 

çalışanlar olacaktır. Bu bakış açısıyla çalışanlara değer verildiğinde değişikliklerin kendiliğinden 

oluşması sağlanacaktır (Robbins, 1990).  

 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, liselerde görev yapan okul müdürlerinin okullarının öğrenen örgüt olma düzeylerini 

ortaya koymak amaçlanmıştır. Öğretmenlerin kendi okullarının öğrenen örgüt olma algılayışlarını tespit 

etmek ve öğrenen örgütün boyutlarını açığa çıkarmak amacıyla yapılan bu çalışmada öğretmenlerin 

branş, öğrenim düzeyi, öğretmenlikteki kıdemleri ve müdürün cinsiyetine göre de okul müdürlerinin 

okullarının öğrenen örgüt olma düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. İzmir iline bağlı merkez 11 ilçede 

bulunan mesleki ve teknik anadolu liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin okullarının 

öğrenen örgüt olma düzeylerine ilişkin algıları saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada örneklem olarak, 

2019-2020 eğitim öğretim yılında İzmir iline bağlı merkez 11 ilçede görev yapan 30 resmi mesleki ve 

teknik anadolu lisesi müdürü ve 562 öğretmen alınmıştır. Çalışmanın amacına ve yaklaşımına uygun 

olarak veriler nicel araştırma yöntemi ile oluşturulmuştur. Çalışmada veri toplamak için Bil (2018) 

tarafından geliştirilen “Okullarda Öğrenen Örgüt Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek beşli likert tipi olup 

Öğrenmeyi Yönetme ve Öğrenme Olanakları olmak üzere iki alt boyut ve 23 maddeden oluşmaktadır. 

Verilerin toplanması hem okullara giderek birebir hem de googleform üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin tanımlanması ve analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, anova ve t-testi teknikleri 

kullanılmıştır. 

 

3. BULGULAR /TARTIŞMA 

Okul müdürlerinin okullarının öğrenen örgüt olma düzeylerini tespit etmek için elde edilen verilerin 

yapılan analizinde öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin okullarının öğrenen örgüt olma 

düzeylerinin yüksek düzeyde (x̄=3.52) olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin algılarına göre okul 

müdürlerinin okullarının öğrenen örgüt olma düzeylerinin öğrenmeyi yönetme alt boyutuna ait 

algılarının yüksek düzeyde (x̄=3.51) olduğu belirlenmiştir. Öğrenmeyi yönetme alt boyutuna ait en 

yüksek algıya sahip maddenin “Okulumda çalışanların emekleri takdir edilir.” (x̄=3.91) maddesi iken 

en düşük algıya sahip maddenin “Okulumda uygulanan öğretim yaklaşımları çalışanların mesleki 

gelişimlerine katkıda bulunur.” (x̄=2.94) maddesi olduğu görülmektedir. 

Öğrenmeyi yönetme alt boyutuna ilişkin olarak elde edilen bu bulgunun okul müdürleri tarafından 

çalışanların öğrenme sonucu ortaya koydukları eserlerin değerlendirilip geri bildirim olarak çalışanlara 

sunulduğu şeklinde değerlendirilebilir. Ancak öğretmen algılarına göre okullarda hizmetiçi eğitim ya da 

seminer olarak adlandırılan taşra ya da merkezi olarak yapılan öğretime ilişkin yaklaşımların 

benimsenmediği düşünülebilir. Bu noktada da öğretmenlerin bireysel anlamda öğrenme isteğini dile 

getirmede ve gelişime muhtaç alanların tespitinde yeterince istekli ve gerçekçi olmaması ya da eksik ve 

geliştirilecek alan ihtiyacını belirlemeye yönelik yapılan anketler sonucunda gerçekleştirilen eğitim 

faaliyetlerinin öğretmenler tarafından faydalı bulunmadığı şeklinde yorumlanabilir.  

Öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin okullarının öğrenen örgüt olma düzeylerinin öğrenme 

öğrenme olanakları alt boyutuna ait algılarının yüksek düzeyde (x̄=3.55) olduğu belirlenmiştir. Öğrenme 
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olanakları alt boyutuna ait en yüksek algıya sahip maddenin “Okulumda öğretmenler için uygun çalışma 

ortamları (kütüphane, bilgisayar odası vb.) mevcuttur.” (x̄=3.62) maddesi iken en düşük algıya sahip 

maddenin “Okulumda öğretmenler birbirlerinden öğrenir.” (x̄=3.48) maddesi olduğu görülmektedir. 

Öğrenme olanakları alt boyutuna ilişkin olarak elde edilen bu bulgu okul müdürlerinin öğretmenlerin 

öğrenmesini sağlayacak okulda bulunan fiziki alanların kullandırılması konusunda hassasiyet gösterdiği 

ve desteklediği şeklinde savunulabilir. Ancak örgütsel öğrenme modellerinden biri olan takım halinde 

öğrenmeye ilişkin olarak öğretmenlerin birbirinden öğrenmesinin düşük düzeyde olması, öğretmenlerin 

öğrenmeyi paylaşmadıkları ve zümreler içinde ve arasında öğrenme odaklı bir eşgüdüm yapılmadığı 

şeklinde değerlendirilebilir. Bu, örgütsel anlamda öğrenmenin gerçekleşmemesinin önemli 

göstergelerinden biri olarak söylenebilir. 

 

4. SONUÇ / ÖNERİLER 

Çalışma sonucunda öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin okullarının öğrenen örgüt olma 

düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler okul müdürlerinin özellikle okulda 

çalışanların emeklerini takdir etmesini ve okulda öğretmenler için uygun çalışma ortamları sağlamasını 

yüksek düzeyde algılamışlardır. Öğrenen örgütün öğrenmeyi yönetme ve öğrenme olanakları olmak 

üzere iki alt boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak, öğretmenlerin branş, öğrenim düzeyleri, 

öğretmenlikteki kıdemleri ve müdürün cinsiyetine göre yapılan analizlerde ulaşılan sonuçlar 

değerlendirildiğinde; meslek branşında olan öğretmenlerin okul müdürlerinin okullarının öğrenen örgüt 

olma düzeyini daha yüksek düzeyde algıladıkları görülmüştür. Branşa ilişkin elde edilen bu bulgu 

Kırca’nın (2019) bulgusuyla örtüşmektedir. Ancak, öğretmenlerin öğrenim düzeyi ve öğretmenlikteki 

kıdemleriyle okul müdürünün cinsiyetinin okullarının öğrenen örgüt olma düzeyini algılamada herhangi 

bir anlamlı farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Öğrenim düzeyi ve kıdeme ilişkin elde edilen 

bulgular Türkoğlu (2002), Uysal (2005) 162 Banoğlu (2009), Şahin (2010), Bal (2011), Karadurmuş 

(2012), Küsmüş (2018), Aydemir (2018) ve Dağdeviren Ertaş’ın (2020) çalışmalarıyla örtüşmektedir. 

Ancak, Eğmir (2012), Aydemir (2018), Güner (2018) ve Kırca’nın (2019) verileriyle örtüşmemektedir.  

Bu durum, okul müdürlerinin okullarının öğrenen örgüt olmasında dışsal pekiştireç olmanın ötesine 

geçmemesi ve mesleki ve teknik anadolu liselerinde daha çok uygulamaya dönük olan meslek 

branşındaki öğretmenlerin okulları öğrenen örgüt olarak algılamasıyla açıklanabilir. 
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Prevention of dental anomalies and 

dental caries in children people with 

diabetes 
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Abstract 

In all children, we took into account the following survey indicators: blood sugar level, age, hygiene 

index, PMA index and CP, CP+CP, CP indices. At the same time, a comprehensive study of the oral 

cavity was conducted, which included identifying patients ' complaints, collecting anamnesis, and visual 

examination. 

Keywords: endocrine disorders, diabetes mellitus, caries, periodontal disease, bite, tooth, prevention, 

dental anomalies 

 

 

Relevance: Among diseases of the endocrine system in children, diabetes is the most significant, severe 

and requiring special attention pathology. diabetes can occur at any age, occurs in infants, preschool 

children and adolescents. 

Purpose of research: To assess the condition of hard dental and periodontal tissues and to study the 

occurrence of violations of the dental system in children with diabetes, as well as to study the dental 

status of children and improve the condition of periodontal tissues. Improving the effectiveness of 

primary prevention of major dental diseases in children with diabetes who are under medical supervision 

in the endocrinological dispensary of Bukhara. 

Materials and methods: We examined 60 children from 5 to 17 years old in the regional 

endocrinological dispensary of Bukhara in the children's Department with diabetes mellitus. 

 

All children were divided into 3 groups: 

Group I consisted of children with temporary bite (12) 
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Group II consisted of children with a removable bite (20) 

Group III consisted of children with permanent bite (28). 

In all children, we took into account the following survey indicators: blood sugar level, age, 

hygiene index, PMA index and CP, CP+CP, CP indices. At the same time, a comprehensive 

study of the oral cavity was conducted, which included identifying patients ' complaints, 

collecting anamnesis, and visual examination. 

To assess the condition of periodontal tissues, the following indices were used: the gingivitis 

index (PMA), the intensity of the carious process was determined using the CPI index, CPI+CP, 

CP. 

To determine the hygienic state of the oral cavity, the method of J. C. Green and J. R. Vermillion 

(1964) was used. 

To assess the anomalies of the dental system, a comprehensive study was conducted. It included 

detection of the type of breathing, swallowing function, chewing, the presence of crowding 

teeth, diastemas, the state of permanent 6 teeth, the state of the child's chewing muscles, the 

usual position during sleep, the presence of bad habits. In the external examination determined 

by the proportionality and symmetry of the contours of the face, when intraoral examination 

evaluated the location bridles upper and lower lip, tongue, structure of the sky, pay attention to 

the timing of eruption of temporary and permanent teeth, type of occlusion, and tooth position 

in the dental arch.  

 

RESULT and DISCUSSION 

According to the table, there is an increase in the dynamics of growth of the PMA index from 

temporary to permanent bite, an increase in the intensity of caries of permanent teeth. RMA in 

the mixed dentition is 3.0, and DC already reaches 7.6. The carious process gives the dynamics 

of the growth of caries 3.4 (KP), in the temporal occlusion 4.5 V DC (CPU). 

Analyzing the history of life and diseases of children suffering from type I diabetes, we found 

that in 28% of cases they had a hereditary predisposition to this pathology, in 18% of cases it 

was provoked by a stressful situation, 43% of patients noted the first symptoms after a viral 

infection. 11% of the observed children and their parents did not associate the onset of the 

disease with any factor. 

Bleeding gums during brushing and eating bothered 88% of children. At the same time, these 

changes in periodontal tissues often appeared 1.5-2 years before diagnosis. There was 

hyperemia of the gums, bleeding gums. When examining the appearance of the red border and 

lips, 57% of children observed changes in the oral cavity in type I diabetes, children did not 

always complain of hyposalivation. When examining the oral cavity, there was a decrease in 

the humidity of the oral mucosa. According to the results of CPR, we noted a high intensity of 

caries in children with this pathology. 
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The intensity of caries was determined using the KPU+KPU index according to Yu. a. Fedorov 

and V. V. Volodkina. 

It was found that more than half of the patients had a medium-sized face (52%), a triangular 

shape (41.3%) and a straight profile (47.8%). 

Facial asymmetry was observed only in isolated cases (4%). During the study of the 

temporomandibular joint, it was found that in most (90%) cases, opening the mouth was 

painless, and yet 6.2% experienced pain, 1.0% had difficulty opening the mouth. 3.2% of 

children had a crunch when moving the lower jaw, and 8.5% had clicks. Speech formation was 

found to be satisfactory in only half of the patients (28.9%). Speech disorders were 10% of 

children-violation of the pronunciation of the letter < p>, 8.0% whistling speech, 8.7%-

dominated by hissing sounds, 6.2% - violation of the pronunciation of the letter < l>, 1.1 % - 

not clear speech. 

It was found that in 21 % of children with type I diabetes, the oral mucosa is edematous, which 

is manifested in the form of tooth prints on the cheek mucosa mainly in the morning. 

Among the examined children, 11.4% received orthodontic treatment, and boys were treated 

significantly more often than girls. When examining the oral cavity, it was found that 32% of 

children had deformities of the dentition. Deformities of the lower dentition were most often 

observed, in 16% of the upper one. In 16% of children, dental crowding was recorded, and 9% 

of cases had Trema, and 14% had diastema. Most often, crowding of teeth was observed in the 

anterior part of the lower jaw. For every 14 children, the tongue bridle interfered with the 

movement of the tongue. In 33%, the bite was incorrect. If in the age group up to 6 years, the 

proportion of such patients was 23.8%, then by the age of 12 it grew to 20 %. In the structure 

of types of pathological occlusion, deep occlusion was most common (12%), cross-bite was 

second (14%), and orthodontic occlusion was observed in 75%, mostly in children under 7 years 

of age.        

Conclusion: Thus, we can conclude that, despite the fact that, from the very early stages of the 

diagnosis of diabetes, monitoring and prevention are carried out, the dynamics of the main 

dental indicators is increasing. 

Based on the results of the index assessment of the oral cavity, it can be concluded that children 

with type I diabetes have a significant significant increase in the values of the CPI index and 

the hygiene index. The results of a comprehensive examination of the oral cavity in patients 

with type I diabetes indicate a significantly higher prevalence of major dental diseases. 
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Abstract  

Translators do not only translate words and structures of a language but also some other aspects related 

to language, its culture and speakers. The aspects of language include issues of meaning (semantics, 

pragmatics, and social meaning) which could be literal or non-literal. Non-literal meaning is expressed 

in some non-literal semantic features including metaphor, idioms, and collocations. This study reviews 

the teaching and translation of English metaphor into Arabic. Using a translation test for data collection, 

this study identifies which of Newmark’s (1988) proposed procedures used by senior students of 

translation at UAE University in translating English metaphors into Arabic. This study is an empirical 

one conducted to identify the procedures used by translation students in translating English metaphor 

into Arabic.  According to Kussmaul (1995: 5), "product-oriented error analysis and translation quality 

assessment … can be divided into three steps, description of errors, (looking at the symptoms), finding 

the reasons for the errors (diagnosis), and pedagogical help (therapy)". This research is a product 

oriented one concentrating on the third step, i.e. the pedagogical help. It describes the translation 

procedures used by the sample used in this study and suggests some pedagogical help translation model 

for dealing with metaphors. It was very difficult, if not impossible, to find an English text that includes 

many metaphors to be used in data collection. Therefore, twenty English authentic sentences including 

a metaphor each were used in the translation test. Finally, it must be said that these sentences were only 

selected for the sake of this translation test and do not reflect any religious, political, or personal 

attitudes. To analyse data, quantitative and qualitative approaches were adopted to identify and explain 

the procedures used in translating English metaphors into Arabic. The findings show that students 

encounter some difficulties in translating metaphor due to the disuse of appropriate translation 

procedures as they mostly opt for omission and paraphrasing. The study then describes a practical 

approach for teaching and translating metaphor to translation students. This approach presents a 

practical model that enables students identify and use metaphors in the source language (English) 

appropriately and translate them into the target language (Arabic) by using appropriate procedures.  

Key words:  language teaching, metaphor, teaching activities, translation procedures.   
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Abstract 

This article helps to understand the essence of entrepreneurship. Then we need to analyze and 

understand the concept of innovative entrepreneurship. In this article, all concepts are highlighted.  

Discusses the organization of economic activity, its characteristics in different ways, as well as the 

basic principles for ensuring security of the enterprise - the tactics and strategy of security.    

Keywords:  production, goods, working capital, fixed assets, national economy, funds, economic 

activity, economic stability, quality enterprise.  

 

 

1. INTRODUCTION 

The Economic Association of  Interaction - individuals or legal entities , in order to combine the wines 

to maintain their independence, and the combined facilities.       

Corporation - for, to work in partnership to achieve common goals, united, independent legal entity - a 

legal person, the person described in the amount of medication. They are created in the form of joint 

stock companies.       

The concentration of enterprises is carried out in the form of cartel, syndicate, holding and financial-

industrial groups. 

Schedule of production problems in the production of characters, prices, sales of goods, labor 

issues, such as recruitment and acts on the basis of the contract. In this form of integration, enterprises 

are united on the basis of cooperation, while maintaining their independence.       

Syndicate of commercial activity (supply, sale, and pay the price to do), which will be organized on 

the basis of the association is. Within the framework of the syndicate, enterprises retain their legal and 

economic status.           
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Trest are highly centralized. His enterprises lose production, trade and independence and operate 

according to a single plan.   

Holdings are an effective form of management that allows you to consolidate and coordinate the 

financial resources of participants, as well as quickly perform production tasks.  

These enterprises will be engaged in integration processes in order to:     

• Achieving a more efficient use of resources;     

• Updating and strengthening cooperation through cooperation;     

• Access of entrepreneurs to foreign markets;     

• Attracting new types of investment in production;     

• Pursuing a unified pricing and sales policy to achieve success in the domestic and foreign 

markets.         

 

Rapid economic growth and growth in production capacity depends on the creation and launch of new 

enterprises, in addition to existing ones. This step is based on economic feasibility, resource capabilities 

and demand for the company's products. A shortage or total loss of any product can also lead to 

the creation of a new enterprise or production.  

The creation of a new enterprise is based on the following organizational principles: 

• The idea of creating an enterprise; 

• Selection of the founders of the enterprise; 

• Study of market demand for the products offered; 

• Determination of financial resources for the formation of the authorized capital of the 

enterprise;      

• Company constituent documents and business - care plan;   

• State registration; 

• Manufacture of seals, stamps and other details; 

• Registration with the tax authorities. 

 

"Enterprises of the Republic of Uzbekistan" About the enterprises in accordance with the law, the property 

owner ( s ), or (are) appointed office, work or founding group , set up by the laws and regulations that may 

be established.  

Enterprise and account opening and approval of specified conditions, the right to independent legal entity 

subsidiaries, branches and representative offices, branches and other structural divisions of the external, to 

eat. The formation and use of corporate property is an important part of the Charter and the 

Memorandum of Association.  According to the law “About enterprises” followings are sources of 

property of enterprise 
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• Cash and material contributions of the founders;   

• Income from sales of products (works, services) and other activities;   

• Income from securities;   

• Loans from banks and other lenders;   

• Budget subsidies, capital investments;    

• Gratuitous and charitable contributions of enterprises, organizations and citizens , as well as the 

exchange, inheritance and donation of property ;       

•Other sources not prohibited by law. State enterprises guarantee property rights. Government 

cannot confiscate state assets (fixed assets, working capital, etc.), except in the cases, stipulated 

by law.          

We will focus on state registration of enterprises (firms) and liquidation and reorganization of 

enterprises. 

 

2. METHODOLOGY 

N.V. Matveev offers the following definition of economic security of an enterprise: “this is the state of 

the enterprise, which ensures the stability of its functioning, financial equilibrium and regular profit-

making, the ability to fulfill set goals and objectives, and the ability to further develop and improve”. 

By Gancharenko L.P. the economic security of the enterprise (EB) is the state of the most efficient use 

of resources to prevent threats and ensure the stable functioning of the enterprise. 

EBS is characterized by a combination of qualitative and quantitative indicators, the most important of 

which is the level of economic security. 

In order to achieve the highest level of economic security, the enterprise must ensure maximum security 

of the main functional components of the electronic computer system. 

Ensuring the economic security of an enterprise is the process of implementing the functional 

components of economic security in order to prevent possible damage and achieve the maximum level 

of economic security now and in the future. 

Alshanskaya T.V., Kazhaeva Yu.D. and Mironenko A.V. offer a classification of security threats that 

can be implemented by dividing into threats related to internal and external factors. 

Security threats - internal - external - random - intentional. 

The purpose of ensuring the economic security of the enterprise is to protect its property and employees 

from sources of external and internal security threats, to prevent the causes and conditions that give rise 

to them. 

For each enterprise, “external” and “internal” threats are purely individual (industry-specific, scale of 

the enterprise, field of activity). At the same time, in our opinion, these categories include individual 

elements that are acceptable to almost any business entity. 
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Table 1. The main indicators of small business and private entrepreneurship in the sectors of economy 

years 
Industrial v 

(bn . Sum ) 

Construction 

(billion soums) 

 

Employment 

(thousand .Man )  

 

Export 

(millionUSD )    

 

Import 

(million USD ) 

2000 244.0 149.0 4467.1 334.3 672.1 

2001 355.1 230,4 4733,0 293.6 836.2 

2002 690.6 306.9 4994.1 224.3 675.7 

2003 659.6 331.9 5436.7 272.1 998.0 

2004 892.1 556.6 5974.9 354.4 1249.3 

2005 1104.8 739.2 6602.5 325.8 1379.9 

2006 1589.3 1009.8 7234.1 714.6 1633.5 

2007 2432,4 1514.2 7743.1 1333.5 2155.0 

2008 3489.5 2090.0 8071.1 1419.8 3460.4 

2009 5072.3 2996.0 8370,1 1723.6 4011,2 

2010 10132.9 4163.2 8643.9 1782.8 3287.9 

2011 13586.8 6188.3 8950.7 2826.2 3895.5 

2012 17114.6 7925.5 9239.7 1910.5 4946,0 

2013 23312.0 10377.7 9604.0 3752.3 5909.4 

201 4 30907.0 13944.9 9950.8 3657.8 6,352.6 

2015 39643.5 16954.0 10170.4 3377.7 5523.1 

2016 50,654.5 19671.0 10397.5 3139.2 5676.8 

2017 61367.8 22469.4 10541.5 2759.3 7511.9 

2018 

* 
87,962.0 37451.7 10128.8 3810.8 10916,2 
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3. DISCUSSION 

At the moment, in our country, all necessary measures are being taken to prevent the bankruptcy of the 

enterprise, its economic independence, business activity and profitability. It is important to remember 

that in addition to the contribution of the national economy to labor and the profitability of the enterprise, 

it is also important for the employment of a growing population in our country. Obviously, the 

national role and importance of any enterprise depends on the participation of the enterprise in providing 

employment, in addition to the amount of production, profit or profit that it produces. In addition to 

providing jobs directly to the population, enterprises not only fulfill their direct production tasks, but 

also help to reduce unemployment and, as a result, increase labor activity and improve social status. 

Here it is clear that it all depends not only on the enterprise itself. This is due to the fact that the company 

in the course of its activities interacts with other entities that supply or act as consumers of products, 

raw materials, equipment and other means of production. These relations are mistakes and 

shortcomings, including raw materials, timely delivery of materials and equipment, free of 

charge, during the period from and sent to other violations of the rules and obligations of the 

deterioration of the economic situation of the enterprise, its insolvency will lead to death, therefore, the 

need for efficient and highly profitable activities of enterprises is closely It is connected with the desire 

of all enterprises to organize production correctly and strictly fulfill their obligations to partners and the 

state.        

In Uzbekistan, there are many small, medium and large industrial enterprises that cover almost all 

sectors of the economy: from heavy industry to light industry, agricultural processing and scientific 

production. In their activities, they use all factors of production: land, natural and human resources, 

machines and technologies, investments, modern information systems, known as the foundations of 

modern science or national wealth. We know that wealth or potential is created by the actions of several 

generations and the whole of society. His task is to preserve this wealth and more efficient use of this 

government. Agriculture is on this agenda, although social production has few deviations in efficiency, 

leading declines and squandering. Businesses are no exception.          

Over the years of independence, a number of completely new industries have been created in the country, 

such as automobile, petrochemical, oil and gas, modern building materials industry, railway engineering, 

consumer electronics, pharmaceuticals, modern food and light industries. 

The automotive industry plays a special role in the economy of our country. The network is based in 

Asaka with cars produced in collaboration with General Motors USA, buses with the world famous 

German company Daimler Bents in Tashkent and Isuzu in Japan and MAN in Germany. New truck 

manufacturing plants.     

In order to strengthen macroeconomic stability in the difficult transition period, the state has created all 

conditions for the accelerated development of basic sectors of the economy, in particular, oil, gas, gold 

mining, non-ferrous metallurgy, chemical and petrochemical industries. As a result, the qualitative 

changes have taken place and the sectorial structure of the Uzbek industry has been significantly 

diversified and balanced.  

Institutional reforms in the oil and gas sector of the country Creation of “Uzbekneftegaz”, structural and 

substantial change in vertically integrated structures in the direction of market relations.[1]  

Transformation of the state concern into the national corporation Uzbekneftegaz [2] from the creation 

of NHC "Uzbekneftegaz" It is characterized by a three-stage process consisting of.[3]  Of course, as a 



 

  
589 

result of these organizational changes, some enterprises were liquidated, while others received new 

institutional names. Entered into the existing system of the Company on August 21,  2006.  

In the global oil and gas sector, large companies tend to increase production by diversifying the markets 

for hydrocarbon resources, ensuring the level of reliability of their supplies, increasing the efficiency 

and efficient use of scientific and technological potential. In general, the US share in the total volume 

of natural gas production is 22%, Russia - 16.1%, Iran - 5.4%, Turkmenistan - 2%, Uzbekistan - 1.6%/ 

[4] 

Energy independence was ensured by identifying promising areas of oil and gas production during the 

period of independent development in the Republic of Uzbekistan. The Shurtan gas chemical complex, 

the Bukhara oil refinery, the Ustyurt gas chemical complex were commissioned at the vertically 

integrated national holding company Uzbekneftegaz, one of the eleven leading producers of natural gas; 

Reconstruction of the Ferghana Oil Refinery; The capacity of the Mubarek gas processing plant 

increased by almost seven times. The Kandym complex, whose construction began in 2016 and was 

commissioned in mid-2018, has entered a new stage in the development of the network.    Calculations 

show that by 2030 the output of products with high added value may increase 3.2 times in the oil and 

gas sector, based on the development of new products. [5] 

The production capacity of Uzbekneftegaz is 60-70 billion cubic meters of natural gas and 8 million 

cubic meters of gas per year. tons of liquid hydrocarbons. According to these indicators, Uzbekneftegaz 

is the 11th largest producer of natural gas in the world. Uzbekistan has large reserves of hydrocarbon 

resources. About 60% of the republic’s territory has oil and gas potential. In the oil and gas regions of 

Uzbekistan, 211 hydrocarbon deposits have been discovered, of which 108 gas and gas condensate 

fields, 103 oil and gas fields, oil and gas condensate and oil fields. More than 50% of the fields are in 

operation, 35% are ready for development, and the rest are in development. [6] Uztransgaz is one of six 

joint stock companies. [7] The pipeline is authorized to transport gas under pressure of more than 13,000 

kilometers.[8] 

The network is connected to the first foreign countries the first line of the Bukhara-Ural gas pipeline 

was completed in 1962, and the second in 1965, through which 20 billion cubic meters of gas were 

delivered to the Urals annually cubic meters of gas installed. Over the years of independence, the 

network’s focus on foreign markets has changed from northwest to east. This is explained by the fact 

that in June 2010, formal agreements on the supply of natural gas to China were also signed. Since 

August 2012, China has supplied 3 billion cubic meters of gas to China. According to the agreement, 

gas supplies will amount to $ 3 billion. cubic meters, then 10 billion cubic meters.             

Review of the SCO's activities in Central Asia further deepens the process of integration in the 

energy market and stimulates the interest of participants in the international market.  Today, the 

effective functioning of the Uzbekneftegas national holding company, which is responsible for the 

extraction, processing or supply of energy resources to the national and world markets, is the key 

to the sustainable development of our national economy. The development of the gas industry in 

Uzbekistan is explained bu an increase in exports to the People’s Republic of China. Chemical 

complex (2001) and Ustyurt gas chemical complex (2016), built on the basis of the Surgil field.    

To support the real sector of the country's economy , as well as any tests and checks 

of bodies involved in business and investment, therefore, unjustified interference of enterprises to create 

an effective economy. Their responsibility for economic activity has been strengthened.       
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4. CONCLUSION  

The concept of security should firstly, meet the environmental goals and objectives of the enterprise and  

secondly, to consider external effects on the environment that may have a direct or indirect impact on 

the safety of the enterprise . At the same time, the company's work is critical for some measures to 

ensure the safety of the accused should be done, and, above all, for the appropriate reserve should confirm 

the creation order. The experience of domestic and foreign practice identifies the following areas of 

activity:               

1. Ensure the protection of buildings and structures, communications and equipment.    

2. Fast, confidential information and the safety management body, passengers and cargo traffic 

control, investigate violations, security information security.     

3. Ensure the safety of the administrative officer (workers) in the preparation and training, 

inspection, audit and measures to prevent rat problems, promising to develop.         

4. Protection of material resources and disaster management, fire protection, fire safety and monitoring the 

status of fire alarm systems , etc.           

Company managers must report on the results of continuous labor safety . Only when necessary can 

security measures be kept confidential. Confidentiality of security measures requires the establishment 

of special supervision over the application and observance of business rules by business units.             

In the conditions of  informatization and electronization of modern society , a permanent enterprise 

security system should be created , covering all forms and methods of ensuring the safety of commercial 

activities . For this reason , security services should work closely with economic units such as marketing 

and management services, currency departments , credit and legal departments , and complement their 

activities with a more rigorous approach to economic security .                     

The security service is a structural unit of the enterprise that develops, maintains and supports security 

procedures, as well as monitors their compliance. This should be based on the following:     

• Rules for organizing security procedures;   

• Position instructions for managers, specialists and technical personnel for handling classified 

information;      

• Regulation on the organization of technical engineering protection;     

• Job descriptions for working with foreign missions and representatives.     

Analysis of the structure of information on enterprise security and training, to ensure security aspects in 

the organizational unit of specific tasks, to create temporary structures.  Management or company by 

shareholders %, in accordance with the decision of the company’s management caused by the specific 

purpose and conditions in them, the complex security functions of the leading specialists of the 

enterprise to solve the case of creating temporary structures.             

To complete the tasks, the enterprise security service performs the following actions:  

• the distribution of administrative functions, security policies, and not a tooth, the 

persons responsible for the company to ensure safe and ensure issues of rights and obligations, as 

well as the authority of the company decided to work on the preparation carried out by;           
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• The work sharing function is to identify the security services that are needed to ensure enterprise 

security.  Preparation and implementation of measures for the conservation and rational use 

of property and property of the enterprise;           

• The task of accounting control, identifying the most important areas of commercial and financial 

activity and timely prevention of risks that threaten the financial stability of the enterprise , 

assessing their sources, establishing risk control and taking into account negative factors affecting 

the safety of the enterprise . as well as using information about competitors, unreliable partners, 

individuals and organizations that threaten the urgent needs of the enterprise;                      

• social functions and personnel, security personnel , placement of the research team 

RELATIONS limits, to avoid friction , staff instructions, there are safety standards for compliance by 

participating in the formation of a sense of responsibility;            

• organizational and managerial responsibility for the company in order to ensure the safety of the 

management process support to create a permanent organizational structure, support and timely 

reorganization of management, the impact of specific areas of activity between the joints of 

flexible temporary structures, coordination and cooperation to achieve the goals defined through 

the organization;         

• Planned production tasks are implemented through the development, implementation, 

configuration and maintenance of security procedures, as well as the development of a set of 

special plans and programs to ensure the safety of the enterprise;   

• organizational and technical tasks, material and technical support of the enterprise, use of special 

equipment and new, advanced technologies, confidential procedures and other special events;   

• the methodological task, to ensure the safety of the enterprise in the field of collecting and 

disseminating best practices, training the organization’s personnel , ensuring the safety of the 

enterprise to solve problems associated with scientific development and providing guidelines in 

its activities in this area;        

• Information and analytical function, the purposeful collection, collection and processing of 

security information, the creation and use of technical and methodological tools for the analytical 

analysis of the data necessary for this purpose, by providing interested departments and 

individuals with the information available in the security services. performed.   

 

The charter of the Security Service of the enterprise determines its goals and objectives, rights and 

obligations, control and audit activities. The security service operates on the basis of a high level of 

security and enterprise support, which includes:  

• Organization of confidential events;   

• Ensuring information security;   

• Engineering and technical protection;   

• Measures to prevent negative trends in the workforce.   

The company to ensure the safety of its economic indicators, to improve their behavior. This will 

increase the image of the enterprise. It serves the welfare of society and society.      
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The trade secrets of the enterprise are related to production, technological information, management, 

finance and so on. Corporate trade secrets The BBC category features as defined by law.     

According to current prospects, business secrets of an enterprise usually include the following: 

• Trade relations of the enterprise; 

• Capital structure and structure, investment plans;   

• Suppliers and customers, contracts;   

• Production volume, working capital and profit;   

• Assessment of policies and the price of the goods constitute a means of livelihood;      

• Banking operations, etc.   

 

In addition to the term “trade secret”, the term “trade secret” is also used. It includes information on 

production methods, technologies, technical inventions, research, labor organization,  communications  

and so on.   

Disclosure of today's market relations, especially from the point of view of competitive confidentiality 

of business and production secrets of the enterprise, can negatively affect its condition and lead to the 

loss of consumers of products. According to experts, the loss of a quarter of business data is also an 

excellent opportunity for competitors, and half of the companies that published the data within a few 

months may go bankrupt. For this reason, it is advisable to establish a clear legal status and classification 

of trade secrets and develop a mechanism of responsibility for their disclosure.          

Practice shows that the mechanism for protecting trade secrets works in full force when working with 

the financial and technical capabilities of the enterprise , as well as with a reliable data protection 

system. In addition, it is important to organize the following:        

• Material samples for testing finished products (especially) and some of their identification and 

species protection;         

• Procedures for handling trade secrets (accounting, storage, destruction, etc.);      

• Copy of documentation and media supervision;        

• Communications and computer equipment of commercial information and its protection        

• Companies and its main buildings and structures for additional rehabilitation;        

•Foreigners visit this company or com rat.  

 

The effective implementation of all of the above tasks involves the creation of special services in the 

control apparatus to protect trade secrets. In foreign countries, this activity is carried out by special units 

of firms. They also search and collect information about competitors. At the same time, they do not deny 

the ability of partners to jointly protect their trade secrets. For example, some firms have a very weak 

contract for the joint protection of information provided to partners during their business 

relationship.             
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In industrialized countries, government agencies have specialized intermediary services that provide 

customers with information about enterprises and organizations that are of interest to them. The law 

provides that enterprises in the country provide the government with information on tax and economic 

data collection and processing systems. Enterprises also publish information on their activities, including 

the annual balance sheet. At the same time, enterprises have the right not to divulge trade secrets. To 

prevent the spread of trade secrets through government and regulatory bodies, the head of the enterprise 

should be aware of his authority and provide only the information that is required from the service, and 

not any information requested by them. First of all, this is the department of statistics, the department of 

antimonopoly and development of competition, representatives of law enforcement, finance, taxes, sanitation, 

fire  fighting and other services. The head of the enterprise must also know and follow the procedure for 

filing a complaint about unlawful actions of public servants, as well as a mechanism for reimbursing 

material and moral harm caused to the enterprise .                                   

Scientific, technical, industrial, economic, and other experts in service must learn to precisely and 

accurately assess the actual and potential losses that may arise as a result of leakage of commercial secrets 

of the enterprise, on which they work. Losses of enterprises as a result of non-observance of 

confidentiality conditions usually lead to:                 

• Sales opportunities for licenses for scientific research will decrease, the progress achieved in 

science and technology will be eliminated, and the costs of research departments to change course 

will increase; 

• Difficulties (or artificially created by competitors) in procurement of raw materials, technologies 

and materials required for production activities; 

• Limited cooperation of the enterprise with business partners, opportunities to conclude 

profitable contracts, problems with fulfillment of contractual obligations 

• Increasing enterprise costs, such as developing new market strategies, changing the structure 

of brand research,          

• The risk of economic sanctions against those who disclose trade secret.        

Accurate calculation of the total amount of losses is a complex and time-consuming process, and 

sometimes it is impossible to calculate due to the lack of reliable data. The above requires additional costs 

from enterprises and reduces their productivity and competitiveness. That is why much attention 

is now being paid to protecting trade secrets.                
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Öz  

Bu çalışmada Türkiye’de çevre eğitimi alanında yayınlanmış olan lisansüstü tezlerin (yüksek lisans) 

analizinin yapılması amaçlanmıştır.  Bu amaç doğrultusunda çevre eğitimi alanında 2015-2020 yılları 

arasında yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ulusal tez merkezinde erişime açılmış, eğitim ve 

öğretimi ilgilendiren 169 lisansüstü tez çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Lisansüstü tezlerin tam metinlerinin 

incelenmesi sonrasında elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde 

edilen bazı bulgular şu şekildedir. Lisansüstü tezler yıllara göre incelendiğinde en fazla tez yazılan yıl 

%37,7 oranı ile 2016 yılı, en az tez yazılan yıl ise %7,4 oranı ile 2015 yılıdır. Tezler cinsiyetlere göre 

incelendiğinde  % 63,9 oranı ile kadın araştırmacıların erkek araştırmacılara kıyasla çevre eğitimi 

alanında daha çok çalışma yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca lisansüstü tezlerde en çok tercih edilen 

araştırma yönteminin %71,6 oranı ile nicel araştırma yöntemi olduğu görülmüştür. Tezler en çok tercih 

edilen çalışma grubu %42 oranı ile ortaokul öğrencileridir. Çevre eğitimi alanında lisansüstü tezlerde 

daha çok kullanılan veri toplama araçlarını %19,1 oranı ile tutum ölçekleri oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Lisansüstü, Tez 
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Abstract  

In this study, the graduate theses published in Turkey in the field of environmental education (master's 

degree) are aimed to study. Within this framework, 169 graduate theses available at the national thesis 

centre of the Council of Higher Education (YÖK) related to education and training, which were 

conducted in the field of environmental education between 2015-2020 were examined. Document 

analysis method, one of the qualitative research approaches, was used in the study. The data obtained 

after examining the full texts of the postgraduate theses were analysed with the content analysis method. 

Some of the findings obtained from the research are as follows. When the postgraduate theses are 

examined by years, the year in which the most spectrum number of theses written was 2016 with 37.7%, 

and the year where the least spectrum number of theses written was the year 2015 with 7.4%. When the 

theses were examined by gender, it was found that 63.9% of female researchers studied more in the field 

of environmental education than male researchers. In addition, it has been observed that the most 

preferred research method in postgraduate theses is quantitative research method with a rate of 71.6%. 

The most preferred study group in postgraduate theses is secondary school students with a ratio of 42%. 

Attitude scales with a rate of 19.1% were mostly used as data collection tools in postgraduate theses in 

the field of environmental education. 

Keywords: Environmental Education, Graduate, Thesis 

 

 

GİRİŞ 

Çevre, canlıların ihtiyaçlarını karşılamak, neslinin devamını sağlamak için üretim ve tüketim 

faaliyetlerinde bulunduğu ortama verilen isimdir (Ünlü, 1995). İnsanlar yaşadıkları bu çevrede bütün 

canlı gruplarının doğal dengesine bağlı olarak çeşitli bozulmalar ve çevre sorunları ile karşılaşmaktadır 

(Yıldız, Sipahioğlu ve Yılmaz, 2000). Bütün dünyada başlıca çevre sorunları olarak hava kirliliği, su 

kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, radyoaktif kirlilik ve katı atıkların depolanması çevre sorunları 

arasında verilebilir (Tor, 2004).  Çevre sorunlarının önüne geçebilmek için bireylere eğitimler 

verilmelidir.  Bu nedenle ilkokuldan başlayarak üniversite yıllarına kadar öğrencilerin almış olduğu 

eğitim onun çevreye karşı sorumluluğunu etkilemektedir.  

Çevre eğitiminin temel amacı, toplumları çevre konusunda bilinçlendirmek, çevre konusunda olumlu 

tutum ve beceri geliştirmelerini sağlamaktır. Fakat bu konuda Türkiye göz önünde bulundurulduğunda 

okullarımızda verilen eğitim çevre eğitimi konusunda yeterli bilinci kazandıracak nitelikte değildir 

(Çolakoğlu, 2010).  

Çocukların, çevre eğitimi konusunda en donanımlı ve en iyi eğitimi alacakları öğretim seviyesi olarak 

orta öğretim dönemi söylenebilir. Fakat okul öncesi döneminde alınan eğitim öğrencilerin temel bir 

çevre bilinci oluşturmasını sağlayabilir (Kiziroğlu 2000; Erten 2006). Çevre eğitiminin öğrencilere 

kazandırılması konusunda üç yaklaşımdan söz edilmektedir. Bunlar; “Çevre yönetimi ve kontrolü için 

eğitim”, “Çevre bilinci ve yorumu için eğitim” ve “sürdürülebilirlik için eğitimi” dir (Huckle, 1993: 61).  

Alanyazın incelendiğinde çevre eğitimi alanında çevre sorunlarına (Arık & Yılmaz, 2017; Şama, 2003; 

Baykal & Baykal, 2008; Demirbaş & Pektaş, 2009; Erol, 2005;  Ersoy, Türkkan, 2010; Kayalı, 2010; 

Seçgin, Yalvaç & Çetin, 2003)  ve çevre eğitimine (Alım, 2006; Güler, 2010; Özdemir, 2010; 

Tanrıverdi, 2010; Şimşekli, 2004) yönelik çalışmalara ulaşılmıştır. Bu araştırmada da çevre eğitimi 
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alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin analizi yapılarak daha sonra çevre eğitimi alanında 

hazırlanacak olan çalışmalara fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada Türkiye’de çevre eğitimi alanında yayınlanmış olan lisansüstü tezlerin (yüksek lisans) 

analizinin yapılması amaçlanmıştır.  Bu amaç doğrultusunda çevre eğitimi alanında 2015-2020 yılları 

arasında yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ulusal tez merkezinde erişime açılmış, eğitim ve 

öğretimi ilgilendiren 175 lisansüstü tez çalışma kapsamına alınmıştır. 

Araştırma Soruları  

Bu araştırmada incelenen lisansüstü (yüksek lisans) tezler ile ilgili olarak şu sorulara cevaplar 

aranmıştır; 

1. Lisansüstü tezlerin yazıldığı yıllara göre dağılım nasıldır?  

2. Lisansüstü tezleri yazan araştırmacıların cinsiyetlerine göre dağılımları nasıldır?  

3. Lisansüstü tezlerin çalışma gruplarına göre dağılımları nasıldır? 

4. Lisansüstü tezlerin araştırma yöntemlerine göre dağılımları nasıldır?  

5. Lisansüstü tezlerin veri toplama araçlarına göre dağılımları nasıldır? 

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman 

incelemesi, araştırma yapılan konuya dair belgelerin incelenerek analiz edilmesi ile sağlanan 

yöntemedir. Doküman incelemesi yöntemi, nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.  

(Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu amaçla çevre eğitimi alanında yazılmış olan tezler incelenmiştir.   

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki üniversitelerde çevre eğitimi alanında 2015-2020 yılları arasında 

yapılmış olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ulusal tez merkezinde erişime açılmış 175 tez 

oluşturmaktadır. İnceleme sonrasında bu tezlerin 6 tanesinin eğitim ve öğretimi ilgilendirmediği tespit 

edilerek çalışmadan çıkarılmıştır. 169 tez ile araştırma sürdürülmüştür.  

Verilerin Toplanması 

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bunun için YÖK 

Ulusal Tez Merkezinde tarama yapılmış ve erişime açık tam metni bulunan lisansüstü tezler bilgisayara 

numaralı halde kaydedilmiştir. Araştırma kapsamına alınan bu tezler incelenmesi sonucunda lisansüstü 

tez inceleme formu oluşturulmuştur. Lisansüstü tez inceleme formu Tablo 1’de sunulmuş. 

Tablo1. Lisansüstü Tez İnceleme Formu 

Tez No 

1. Yıl 

2. Araştırmacı cinsiyeti 

3. Yöntem 

4. Çalışma grubu  

5. Veri toplama Aracı 
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Tablo 1’de lisansüstü tezleri inceleme formu ve aşamaları verilmiştir. YÖK tezden ulaşılan tezler bu 

aşamalara uygun bir şekilde analiz edilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Lisansüstü tezlerin tam metinlerinin incelenmesi sonrasında elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile 

analiz edilmiştir. İçerik analizi, amaçları belirleme, kavramları tanımlama, analiz birimlerini belirleme, 

konu ile ilgili verilerin yerini belirleme, mantıksal bir yapıyı geliştirme, kodlama kategorilerini 

belirleme, sayma, yorumlama ve sonuçlarını yazma aşmalarından oluşur (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, 

Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015).  Araştırma kapsamında YÖK veri tabanından indirilen tezler, 

Microsoft Excel ortamında hazırlanan lisansüstü tez inceleme formunda yer alan kategorilere göre 

frekans değerleri açısından analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda anlaşılırlığını arttırmak için 

bulgular tablolar haline getirilerek sunulmuştur. 

 

BULGULAR 

Bu bölümden lisansüstü tez inceleme formunda yer alan ve tezlerden elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir.  

Tablo 2. İncelenen Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl N % 

2015 13 7,4 

2016 66 37,7 

2017 29 16,5 

2018 22 12,5 

2019 26 14,8 

2020 19 10,8 

Toplam 175 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde çevre eğitimi alanında yazılmış tezlerin sayısının yıllara göre değiştiği 

görülmektedir.  Çevre eğitimi alanında en fazla tez 66 tez ile 2016 yılında (%37,7) yazılmıştır. Bu alanda 

2017 yılında 29 tez (%16,5), 2019 yılında 26 tez (%14,8), 2018 yılında 22 tez (%14,8), 2020 yılında 19 

tez (%10,8) ve 2015 yılında 13 tez (%7,4) hazırlanmıştır. Tezlerin araştırmacı cinsiyetleri dağılımını 

gösteren veriler Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. İncelenen Tezlerin Araştırmacı Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet  N % 

Kadın 108 63,9 

Erkek 61 36,09 

Toplam 169 100 
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Tablo 3 incelendiğinde lisansüstü tezlerin 108 (%63,9)’ini kadın araştırmacılar, 61 (%36,09)’unu ise 

erkek araştırmacılar yapmıştır. Tabloya göre kadın araştırmacıların çevre eğitimi alanında çalışmayı 

daha çok tercih ettikleri sonucuna varılır. Tezlerin araştırma yöntemlerini gösteren veriler Tablo 4’te 

sunulmuştur.  

Tablo 4. İncelenen Tezlerin Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı 

Araştırma Yöntemi  N % 

Nicel araştırma 121 71,7 

Nitel araştırma 25 14,7 

Karma araştırma 23 13,6 

Toplam 169 100 

 

Tablo 4 incelendiğinde lisansüstü tezlerde en çok tercih edilen araştırma yönteminin 121 (%71,7) tez ile 

nicel araştırma yöntemi olduğu söylenebilir. Bunu sırasıyla 25 (%14,7) tez ile nitel araştırma yöntemi, 

23 (%13,6) tez ile karma araştırma yöntemi oluşturmaktadır. Tabloya göre en az tercih edilen araştırma 

yöntemi gelişimci araştırma yöntemidir. Tezlerin veri toplama araçlarını gösteren veriler Tablo 5’te 

sunulmuştur.  

Tablo 5. İncelenen Tezlerin Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı 

Veri Toplama Aracı N % 

Tutum ölçeği 67 19,1 

Başarı testi 21 5,9 

Anket 18 5,1 

Ölçek 22 6,2 

Doküman inceleme 12 3,4 

Açık uçlu soru 7 1,9 

Mülakat 28 7,9 

Gözlem 6 1,7 

Görüşme formu 6 1,7 

Test 6 1,7 

Çevre bilgisi ölçeği 22 6,2 

Çevre davranışı ölçeği  25 7,1 

Çevre farkındalık ölçeği 24 6,8 

Çevre okuryazarlığı ölçeği 6 1,7 

Çevre bilinci ölçeği 20 5,7 

Çevre duyarlılığı ölçeği 5 1,4 

Kişisel bilgi formu 23 6,5 
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Kavramsal değişim metinleri 2 0,5 

Çevre Kavramsal gelişim ölçeği 1 0,2 

Çevre Eleştirel düşünme ölçeği 2 0,5 

Çevre algısı ölçeği 2 0,5 

Çevre Motivasyon ölçeği 3 0,8 

Çevre Kaygısı Ölçeği 3 0,8 

Resim çizim ve çözüm  4 1,1 

Çevresel İnanç Ölçeği 4 1,1 

Arkası yarın tekniği 1 0,2 

Çalışma yaprağı 1 0,2 

Kavram ağı 1 0,2 

Kavram haritası 1 0,2 

Kodlama şeması 1 0,2 

Öğrenci günlükleri 1 0,2 

Metafor 1 0,2 

Zihin Haritası 3 0,8 

Kart eşleştirme 
 

1 0,2 

Toplam 350 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde lisansüstü tezlerde en çok kullanılan veri toplama araçları sırasıyla; 67 (%19,1) 

tez ile tutum ölçekleri, 28 (%7,9) tez ile mülakatlar, 25 (7,1) tez ile çevresel davranış ölçeği, 24 (6,8) tez 

ile çevresel farkındalık ölçeği, 23 (%6,5) tez ile kişisel bilgi formları, 22 (6,2)  tez ile anketler, 22 (6,2)  

tez çevre bilgisi ölçeği, 21 (%5,9) tez ile başarı testleri ve 20 (5,7) tez ile çevre bilinci ölçeği 

oluşturmaktadır. Lisansüstü tezlerde en az tercih edilen veri toplama araçları ise birer (%0,2) tez ile 

çevre kavramsal gelişim ölçeği, arkası yarın tekniği, çalışma yaprağı, kavram ağı, kavram haritası, 

kodlama şeması, öğrenci günlükleri, metafor ve kart eşleştirmeleri oluşturmaktadır. Tezlerin çalışma 

gruplarını gösteren veriler Tablo 6’da sunulmuştur.  
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Tablo 6. İncelenen Tezlerin Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı 

Çalışma Grubu N Örneklem sayısı % 

Okul öncesi 12 1882         4,4 

İlkokul  14 4556 11 

Ortaokul 60 17798 42 

Lise 12 1375 3 

Lisans  4 1671 4 

Öğretmen 25 2974 7 

Öğretmen adayı 37 9507 22 

Akademisyen 1 29 0,06 

Tez 1 1 0,001 

Aile 4 224 0,5 

Halk 1 41 0,1 

Doğa koruma 

gönüllüleri 

1 30 0,06 

Ders kitabı 3 197 0,47 

Doküman  1 1356 3,2 

Film 1 250 0,6 

Öğretim programı 3 3 0,01 

Toplam 180 41894 100 

 

Tablo 6 incelendiğinde çevre eğitimi alanında tezlerde en çok tercih edilen çalışma gruplarını sırasıyla;  

%42 oranı ile ortaokul öğrencileri, %22 oranı ile öğretmen adayları, %11 oranı ile ilkokullar, %7 oranı 

ile öğretmenler, %4,4 oranı ile okul öncesi ve %3 oranı ile lise öğrencileri oluşturmaktadır.  

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

2015-2020 yılları arasında çevre eğitimi alanında yapılmış olan YÖK ulusal tez merkezinde erişime 

açılmış 169 adet tezin incelenmesi sonucunda elde edilen bulgulara yönelik sonuç ve tartışmalara 

aşağıda yer verilmiştir.  

Çevre eğitimi alanında yazılmış olan lisansüstü tezler yıllara göre incelendiğinde en fazla tez yazılan yıl 

%37,7 oranı ile 2016 yılı, en az tez yazılan yıl ise %7,4 oranı ile 2015 yılıdır.  Lisansüstü tezler 

araştırmacı cinsiyetine göre incelendiğinde %63,9 oranı ile kadın araştırmacıların erkek araştırmacılara 

göre çevre eğitimi alanında daha çok çalışma yaptığı ve daha ilgili olduğu sonucuna varılabilir. 

Lisansüstü tezlerde en çok tercih edilen araştırma yönteminin %71,7 oranı ile nicel araştırma yöntemidir. 

En az kullanılan araştırma yöntemi ise %13,6 oranı ile karma araştırma yöntemi olduğu söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen bu sonuç ile Kervankıran ve Şardağ (2018)’ın ‘Türkiye’de turizm coğrafyası 
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araştırmaları: Lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi’ isimli çalışmasından en çok kullanılan 

araştırma yöntemi açısından elde edilen sonuçlar benzerlik içermektedir. Çevre eğitimi alanında tezlerde 

en çok tercih edilen çalışma grupları sırasıyla;  ortaokul öğrencileri, öğretmen adayları, öğretmenler, 

ilkokullar ile okul öncesi ve lise öğrencileri oluşturmaktadır. Bu araştırmanın sonucu ile Köseoğlu ve 

Eroğlu Doğan (2017)’ın ‘Türkiye’de 2010-2017 yılları arasında fen bilgisi öğretmenliği bilim dalında 

yapılmış olan lisansüstü tezlerin analizi’ başlıklı çalışmasından elde edilen sonuç kısmen benzerlik 

göstermektedir. Köseoğlu ve Eroğlu Doğan (2017)’ın çalışmasında en çok tercih edilen çalışma grubu 

ilköğretim öğrencileri ve lisans öğrencileridir. Çevre eğitimi alanında lisansüstü tezlerde en çok 

kullanılan veri toplama araçlarını %19,1 oranı ile tutum ölçekleri oluştururken en az kullanılan veri 

toplama araçlarını ise  %0,2 oranı ile çevre kavramsal gelişim ölçeği, arkası yarın tekniği, çalışma 

yaprağı, kavram ağı, kavram haritası, kodlama şeması, öğrenci günlükleri, metafor ve kart eşleştirmeleri 

oluşturmaktadır. Köseoğlu ve Eroğlu Doğan (2017)’ın ‘Türkiye’de 2010-2017 yılları arasında fen bilgisi 

öğretmenliği bilim dalında yapılmış olan lisansüstü tezlerin analizi’ başlıklı çalışmasından elde edilen 

sonuçlar kısmen benzerlik göstermektedir. Köseoğlu ve Eroğlu Doğan (2017)’ın çalışmasına göre en 

çok tercih edilen veri toplama aracı anket ve ölçeklerdir. 
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Öz 

Bu çalışmada, liselerde görev yapan öğretmenlerin kendi okul müdürlerinin yenilik yönetimi düzeylerini 

ortaya koymak ve yenilik yönetiminin boyutlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 

öğretmenlerin branş, öğrenim düzeyi, öğretmenlikteki kıdemleri ve müdürün cinsiyeti incelenmiştir. 

Çalışma, İzmir iline bağlı merkez 11 ilçede bulunan mesleki ve teknik anadolu lisesinde yapılmıştır. 

Örneklem olarak, 2019-2020 eğitim öğretim yılında görev yapan 30 resmi mesleki ve teknik anadolu 

lisesi müdürü ve 562 öğretmen alınmıştır. Çalışmanın amacına ve yaklaşımına uygun olarak veriler nicel 

araştırma yöntemi ile oluşturulmuştur. Veriler Okullarda Yenilik Yönetimi Ölçeği’yle toplanmıştır. 

Verilerin tanımlanması ve analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, anova ve t-testi teknikleri 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin yenilik yönetimi 

düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler okul müdürlerinin özellikle yenilik 

çalışmalarına katkı sağlaması için okulda fiziksel alanlar tahsis etme, eğitim alanındaki yeni gelişmeleri 

izleme, yeniliğe giden öğrenme ve çabayı açıkça teşvik etme ve okulun gelişimine katkı sağlayacak 

yeniliklere öncelik vermelerini yüksek düzeyde algılamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilik, yenilik yönetimi, yeni. 

 

 

Abstract 

In this study, it is aimed that innovation management levels of the teachers’ own principals working in 

high schools is presented and the dimensions of innovation management is determined. Accordingly, 

the teachers’ branch, educational levels, seniority in teaching and the principals’ genders are analyzed. 

The study is carried out in vocational technical anatolian high schhols located in 11 central towns of 
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Izmir. 30 state principals of vocational technical high schools and 562 teachers working in these schools 

in the educational year of 2019-2020 are taken as samples. Quantative research method is made use of 

in accordance with the aim and approach of the study. The data is collected with Okullarda Yenilik 

Yönetimi Scale. Aritmetic mean, standard deviation, anova and t-test techniques are used in the 

identification and analysis of the data. As a result of the study, it is determined that according to the 

perception of the teachers, innovation management levels of the school principals are at a high level. 

Teachers especially perceive the school principals’ providing physical areas at school to support 

innovation studies, following the new developments in the area of education, explicitly encouraging the 

learning and effort leading to innovation and giving priority to the innovations that can contribute to the 

development of the school at a high level. 

Keywords: Innovation, innovation management, new. 

 

 

1.GİRİŞ 

Yenilik, sürdürülebilir rekâbet üstünlüğünün en önemli etkeni ve ulusal ekonomiler için büyümenin 

ateşleyici gücü haline almıştır. Yeniliği bu kadar önemli yapan sebepler ekonomik, teknolojik ve 

çevresel faktörlerdeki hızlı değişimler olarak sıralanabilir (Demirci, 2012). Yenilik, toplumsal, bölgesel, 

ulusal ve uluslararası düzeyde birçok alana doğrudan veya dolaylı bir şekilde etki edebilmektedir. Bu 

nedenle ülkeler, örgütler, dernekler ve araştırma kuruluşları yeniliği teşvik edici faaliyetler 

düzenlemektedirler. Bu faaliyetler mikro ölçekte bireyler ve örgütler, makro ölçekte ise uluslar 

düzeyinde çok önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Yenilik yönetimi, daha iyi bir 

performansa ulaşmak için gereken örgütsel bir yeterliktir (Bubner, 2009). Yeniliği yönetme mücadelesi 

aynı zamanda bir örgütte etkili olan fikirlerin kolayca bir örgütten diğerine aktarılamayacağı ve 

yöneticilerin bu fikirleri kendi işletmelerinin karşılaştığı durumlara uyarlaması gerektiği gerçeğinden 

oluşmaktadır (Goffin, 2005). Yenilik yönetimi süreci, işletmelerin bulundukları piyasalarının 

değerlerinin ve siyasal politikaların yönlendirdiği, özel ya da devlet sektöründeki kurumların 

kendilerinde oluşturdukları teknik bilgi ve icatların sosyal sürecidir (Eryiğit, 2014). Yenilik yönetimi, 

yenilik süreçlerini içeren tüm yenilik sisteminin amaçlı tasarımıdır. Yenilik yönetiminin amacı yenilik 

sistemi içinde ve yenilik sistemi ile diğer sistemler arasında koordinasyonu sağlayarak yeniliği başarılı 

bir şekilde geliştirmek ve ticarileştirmektir (Sattler, 2011). 

Yenilik yönetimi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren profesyonel olarak algılanmış ve yürütülmüş 

olsa bile örgütlerin ve ulusların, teknolojik olarak ayakta kalabilmeleri için yenilik yönetimini bir 

gereklilik olarak görmeleri ikinci dünya savaşı sonrasında gerçekleşmiştir (Ortt ve Duin, 2008). Yeniliği 

yönetmek, bir şeylerin olmasını sağlamaktır. Eğer planlanan yenilikler çatışmaya sebep oluyor ya da 

çok fazla sayıda insan için kabul edilemezse bu tür yenilikler genellikle önerilmemektedir. Şikâyet 

kaynaklarını azaltan ve herhangi bir çatışmaya neden olmayan ve belirgin bir şekilde ihtiyaçları gideren 

bir yenilik, kısa zamanda kendisine takipçi bulmakta ve kabul görmektedir (Adair, 2015). Çağımızda 

eğitim, toplumun ihtiyaçlarının giderilmesi, gelişmesi ve yenileşmesi olgusunda kilit bir rol 

oynamaktadır. Bu bağlamda eğitim örgütleri için önemli olan, gelecekte meydana gelecek yenilik ve 

değişiklikleri öngörerek yeniliği gerçekleştirmek ve çevreyi de değiştirebilmek olmalıdır. Aynı zamanda 

gerçekleştirilen bu değişim ve yenilik eğitim örgütleri tarafından yönetilebilmelidir (Günbayı, 2016). 
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Yenilik, çoğunlukla riskli ve belirsiz bir süreçtir. Bunlar karşısında insanlar genellikle güvende kalmayı 

tercih ederler. Dolayısıyla mevcut durumlarını korumak ve sürdürmek isteyebilirler. Ancak, bu 

koşullarda gelişme mümkün olmaz. Bu noktada yenilik, daha çok liderlerinin istemesiyle gelir (Adair, 

2015). 

Yenilik, çok boyutlu bir kavram olduğundan yeni bir program ya da politika uygularken göz önünde 

bulundurulması gereken üç boyut bulunmaktadır. Bunların ilki yeni veya revize edilmiş müfredat 

materyalleri veya teknolojileri gibi materyallerin kullanımıdır. Diğeri, yeni öğretim stratejileri ve 

faaliyetleri gibi öğretim yaklaşımlarının kullanılmasıdır. Sonuncusu ise belirli yeni politikalar veya 

programların altında yatan pedagojik varsayımlar ve kuramlar gibi mevcut inançların değişmesidir. 

Okullarda, asıl problem yeniliğin olmamasından ziyade çok fazla birbirinden kopuk, parçalanmış ve 

yüzeysel olarak süslenmiş projelerin olmasıdır (Fullan, 2007). Bu bağlamda, okul müdürlerinin yenilik 

yönetimi yeterlikleri ve liderlik becerilerini geliştirmesi gereklidir. Çünkü artık okullarımızda 

yönetimsel ve öğretimsel anlamda lider, problem çözme becerisi olan, bilinçli, insan ilişkilerine duyarlı, 

yenilikçi ve yaratıcı okul liderlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Özdemir ve Recepoğlu, 2013). 

Chou, Shen, Hsiao ve Chen (2010) eğitimdeki yeniliklerin mevcut durumların değişmesinde ve örgütsel 

performansın arttırılması için farklı özellikler geliştirmede okul örgütlerinin ürün, süreç ve hizmet 

yenilikleri için kullandıkları stratejiler olarak tanımlandığını ifade etmektedir. 

 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, liselerde görev yapan müdürlerinin yenilik yönetimi düzeylerini ortaya koymak ve bu 

doğrultuda öğretmenlerin kendi okul müdürlerinin yenilik yönetimi yeterliklerini algılayışlarını tespit 

etmek ve yenilik yönetiminin boyutlarını açığa çıkarmak amacıyla yapılan bu çalışmada öğretmenlerin 

branş, cinsiyet, öğrenim düzeyi ve öğretmenlikteki kıdemlerine göre de okul müdürlerinin yenilik 

yönetimi düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. İzmir iline bağlı merkez 11 ilçede bulunan mesleki ve 

teknik anadolu liselerinde görev yapan öğretmenlerin okullarındaki müdürlerine ilişkin algıları 

saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada örneklem olarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılında İzmir iline bağlı 

merkez 11 ilçede görev yapan 30 resmi mesleki ve teknik anadolu lisesi müdürü ve 562 öğretmen 

alınmıştır. Çalışmanın amacına ve yaklaşımına uygun olarak veriler nicel araştırma yöntemi ile 

oluşturulmuştur. Çalışmada veri toplamak için Okullarda Yenilik Yönetimi Ölçeği kullanılmıştır. 

Bülbül (2011) tarafından geliştirilen “Okullarda Yenilik Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek beşli 

Likert tipi olup Proje Yönetimi, Örgütsel Kültür ve Yapı, Yenilik Stratejisi ve Girdi Yönetimi olmak 

üzere dört alt boyut ve 32 maddeden oluşmaktadır. Verilerin toplanması hem okullara giderek birebir 

hem de googleform üzerinden gerçekleştirilmiştir. Verilerin tanımlanması ve analizinde aritmetik 

ortalama, standart sapma, anova ve t-testi teknikleri kullanılmıştır. 

 

3. BULGULAR /TARTIŞMA 

Okul müdürlerinin yenilik yönetimi düzeylerini tespit etmek için elde edilen verilerin yapılan analizinde 

öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin yenilik yönetimi düzeylerinin yüksek düzeyde (x̄= 3.57) 

olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin yenilik yönetimi düzeylerinin 

girdi yönetimi alt boyutuna ait algılarının yüksek düzeyde (x̄=3.52) olduğu belirlenmiştir. Girdi 

yönetimi alt boyutuna ait en yüksek algıya sahip maddenin “Yenilik çalışmalarına katkı sağlaması için 
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okulda fiziksel alanlar(toplantı salonu, çalışma odası) tahsis eder.” (x̄=3.62) maddesi iken en düşük 

algıya sahip maddenin “Yenilik konusunda okul dışından uzman(danışman) desteği alır.” (x̄=3.35) 

maddesi olduğu görülmektedir. Girdi Yönetimi alt boyutuna ilişkin olarak okul müdürlerinin yenilik 

sürecinde girdileri kendi kurumunda mevcut olanlarla sınırlı tuttuğu, devlet tarafından sunulan imkânları 

personeline kullandırdığı ancak profesyonellik gerektiren durumlarda farklı kanaldan girdi sağlama 

yolunu tercih etmediği söylenebilir. Bu noktada yenilik için girdi yönetimine sağlanacak uzman 

yaklaşımın sorumlulukla birlikte maliyet açısından uygulamaya konulamadığı düşünülebilir.  

Yenilik stratejisi alt boyutuna ait algılarının yüksek düzeyde (x̄=3.54) olduğu belirlenmiştir. Yenilik 

stratejisi alt boyutuna ait en yüksek algıya sahip maddenin “Eğitim alanındaki yeni gelişmeleri izler.” 

(x̄=3.65) maddesi iken en düşük algıya sahip maddenin “Yenilik için gerekli bilgiye ulaşabilmek için 

kitap, dergi vb. kaynakların teminini sağlar.” (x̄=3.31) maddesi olduğu görülmektedir. 

Yenilik Stratejisi alt boyutuna ilişkin olarak girdi yönetimi alt boyutuna benzer şekilde okul 

müdürlerinin yeniliği destekledikleri, önemsedikleri ancak bu konuda somut anlamda öğretmenlerini 

teşvik etmek için herhangi bir adım atmadıkları görülmektedir. Yeniliğin gerçek anlamda 

uygulanabilmesi için sadece düşünce anlamında değil uygulama olarak da hayata geçirilmesi gerekliliği 

ve yeniliğin de bir bütçeleme gerektirmesi bu boyuttaki verilerin analizini açıklamada ortaya konulabilir.   

Örgütsel kültür ve yapı alt boyutuna ait algılarının yüksek düzeyde (x̄=3.63) olduğu belirlenmiştir. 

Örgütsel kültür ve yapı alt boyutuna ait en yüksek algıya sahip maddenin “Yeniliğe giden öğrenme ve 

çabayı açıkça teşvik eder.” (x̄=3.72) maddesi iken en düşük algıya sahip maddenin “Okuldaki tüm 

personele yenilikçi anlayışın önemini vurgular.” (x̄=3.56) maddesi olduğu görülmektedir. 

Bu boyuta ilişkin olarak okul müdürlerinin yeniliğin öneminin bilincinde oldukları ancak bunu okuldaki 

paydaşların tamamına ulaştırmadıkları ifade edilebilir. Burada, okul müdürlerinde yeniliği 

gerçekleştirmede sadece öğretmenlerin rol oynadığı algısının olduğu ya da kurumsal bir bakış açısında 

sahip olmadıkları düşünülebilir.  

Proje yönetimi alt boyutuna ait öğretmen algılarının yüksek düzeyde (x̄=3.58) olduğu belirlenmiştir. 

Proje yönetimi alt boyutuna ait en yüksek algıya sahip maddenin “Okulumuzun gelişimine katkı 

sağlayacak yeniliklere öncelik verir.” (x̄=3.70) maddesi iken en düşük algıya sahip maddenin “Yenilik 

projelerimizin etkililiğini ölçmek için ölçütler geliştirir.” (x̄=3.45) maddesi olduğu görülmektedir. 

Bu boyutta da okul müdürlerinin teorik anlamda kurumlarındaki yenilik hareketlerine öncelik verdiği 

ancak performans göstergesi geliştirme açısından öğretmenler açısından yeterli düzeyde 

algılanmadıkları görülmüştür. 

 

4. SONUÇ / ÖNERİLER 

Genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin okul müdürlerinin yenilik yönetimi düzeylerini yüksek 

düzeyde algıladıkları görülmektedir. Araştırmanın sonuçları Öztürk (2017) ve Aydoğar (2018) 

tarafından yapılan araştırma sonuçlarını doğrular niteliktedir. Bu noktada etkili olanın ise okul 

müdürlerinin yeniliği, okullarını geliştirecek ve bir değişiklik yaratacak bir unsur olarak görmeleri 

olduğu ileri sürülebilir. 

Veriler öğretmenlerin branş, öğrenim düzeyi, öğretmenlikteki kıdemleri ve müdürün cinsiyeti açısından 

incelendiğinde, meslek branşında olan öğretmenlerin okul müdürlerinin yenilik yönetimi düzeylerini 

diğer branşlara göre daha yüksek düzeyde algıladıkları görülmektedir. Branş değişkeninin öğretmenlerin 
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algılamalarında farklılık oluşturduğu Aydoğar (2018), Ömür (2014),  Göl (2012), Bayrakçı ve Eraslan 

(2014), Karataş, Gök ve Özçetin (2015) verileriyle örtüşmektedir. Öztürk’ün (2017) verileriyle ise 

örtüşmektedir.  

Öğretmenlerin öğrenim düzeyleri ve öğretmenlikte geçen sürelerin okul müdürlerinin yenilik yönetimi 

düzeylerini algılamada anlamlı bir değişiklik oluşturmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin öğrenim 

düzeyleri bulgusu Aydoğar’ın (2018) verileriyle örtüşmekte ancak öğretmenlikte geçen sürelere ilişkin 

bulgular ise örtüşmemektedir.  

Bunun yanında öğretmenlerin erkek müdürlerin yenilik yönetimi düzeylerini kadınlara göre daha yüksek 

düzeyde algıladıkları görülmektedir. Bu bulgu Göl (2012), Öztürk (2017), Boydak, Ozan ve Karabatak 

(2013) çalışmalarında elde edilen bulguları doğrular niteliktedir. Ancak Argon ve Özçelik’in (2007) 

kadınlar lehine anlamlı bulduğu çalışmasıyla örtüşmemektedir. 

Sonuç olarak, okul müdürlerinin yenilik yönetimi düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu, bu düzeyi 

algılamada öğretmenlikte geçen sürenin, öğrenim durumunun ve müdürün cinsiyetinin etkisinin 

olmadığı, branşın etkisinin olduğu ve meslek öğretmenlerinin okul müdürlerinin yenilik yönetimi 

düzeyini daha yeterli bulduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Öz 

İslam toplumlarının ve İslam düşünce geleneğinin bilime ve bilimsel düşünmeye olan ilgisi ilk 

dönemlerden beri bilinmektedir. Özellikle Hz. Muhammed’in bilime yönelik hadisleri ve teşvikleri yine 

Kur’an-ı Kerim’deki aklı kullanmaya ve düşünmeye yönelik ayetler bilim ve felsefe etkinliğinin 

oluşmasına zemin hazırlamıştır. Yapılan fetihler sonucu kazanılan topraklarla genişleyen İslam dünyası, 

birçok farklı kültürle temas etmiş ve etkileşimde bulunmuştur. Bu etkileşimle birlikte İslam düşünce 

dünyası, Yunan düşünce sistemini özümsemiş ve kendi kültüründe yorumlama çabasına girmiştir. 

Müslümanların Yunan düşüncesi ile ilk temasının Emevi halifesi Halid b. Yezid (ö. 704 veya 708) ile 

olduğu bilinmektedir. Sonrasında temelleri ilk dönem Abbasi halifeleri El-Mansur (d.714- ö. 775) ve 

Harun Reşid (d. 766- ö. 809) döneminde atılan ve 830 yılında Bağdat’ta bir kütüphane ve bilim merkezi 

niteliğinde olan Beyt’ül Hikme (Bilgelik Evi) karşımıza çıkmaktadır. Abbasi halifesi Me’mun 

(M.S.786-833) tarafından geliştirilen Beyt’ül Hikme’nin içerisinde; binlerce cilt kitabın bulunduğu 

kütüphane, Yunanca, Farsça, Sanskritçe, Süryanice gibi dillerden Arapçaya tercümelerin yapıldığı 

tercüme odaları, astronomi çalışmalarının yapıldığı rasathaneler ve dönemin hastane niteliği taşıyan 

yapısı bimaristan bulunmaktaydı. Felsefe, doğa bilimleri, fen bilimleri ve edebi tartışmaların yapıldığı 

bu merkez birçok âlimin bir araya gelmesine öncülük etmiştir. Bu sayede IX. yüzyılın en önemli bilim 
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merkezi haline gelen Beyt’ül Hikme’de yapılan çalışmalarla adeta “Altın Çağını” yaşayan İslam 

dünyası, astronomi, matematik, tıp, fizik, kimya, coğrafya, mekanik alanlarında önemli çalışmalarla ve 

yetiştirdiği bilim insanları ile Batı Hristiyan dünyasına etki etmiştir. Bu denli sağlam temellere oturan 

İslam düşüncesi sonraki yıllarda da gelişimine devam etmiş dolayısıyla da Osmanlı eğitim sistemine 

etki etmiştir. Örneğin, Osmanlı devlet adamları ve hükümdarının desteği ile ilerleyen dönemlerde 

Osmanlı medreselerinde felsefe dersleri okutulmuştur. Özellikle Fatih Sultan Mehmet’in (d.1432- 

ö.1481) özel ilgisi sayesinde bilimsel ve felsefi anlamda en hareketli dönem yaşanmıştır. Ancak Kanuni 

Sultan Süleyman’dan sonraki dönemde bu bilimsel ve felsefi bakış açısının zayıfladığı görülmektedir.  

Felsefe ve kelam bilginlerinin arasından yükselen bir isim olan Kâtip Çelebi (d. 1609- ö.1657), 

Mîzanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-Ahakk (En Doğruyu Seçmek İçin Hak Terazisi) adlı eserinde bu duruma 

değinir ve “Bunlar felsefiyattır” denilerek felsefenin eğitim programından kaldırıldığını yerine Hidaye 

ve Ekmel’in okutulduğunu ifade etmektedir.  

Bu çalışmada ilk olarak İslam Dünyası’nın “Altın Çağı” olarak anılan IX.-XIII. yüzyıllar arasındaki 

bilimsel ve felsefi çalışmaların merkezi konumundaki Beyt’ül Hikme ele alınacak, buradan hareketle 

Osmanlı medreselerindeki felsefe eğitimi ve Kâtip Çelebi’nin Mîzanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-Ahakk (En 

Doğruyu Seçmek İçin Hak Terazisi) adlı eseri bağlamında “Felsefenin Osmanlı Devleti’nden 

kaldırılması” konusundaki eleştirisi incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kâtip Çelebi, Mîzanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-Ahakk, Osmanlı Devleti’nde Felsefe, 

Beytü’l-Hikme. 

 

 

Abstract 

The interest of Islamic societies and Islamic thought tradition in science and scientific thinking has been 

known since the early periods.  Especially Muhammad's hadiths and encouragement towards science 

and the verses in the Quran aiming at using the mind and rational thinking, laid the groundwork for the 

formation of science and philosophical activity. The Islamic world, which had been expanding with the 

territory gained as a result of the conquests, came into contact and interacted with many different 

cultures. With this interaction, the Islamic thought world absorbed the Greek thought system and made 

an effort to interpret it in its own culture. It is known that the first Muslim contact with Greek thought 

was made by the Umayyad caliph Khalid ibn Yazid (d.704/708). Afterwards the House of Wisdom, 

Baita’l-Hikmah, which was established during the periods of the first two Abbasid caliphs, al-Mansur 

(b. 714- d. 775) and Harun al-Rashid (b. 766- d. 809), and functioned as a library and scientific center 

in Baghdad, came across. In the House of Wisdom which was improved by the Abbasid caliph al-

Ma'mun, there were a library containing thousands of volumes of books, translation rooms where 

translations were made into Arabic from languages such as Greek, Persian, Sanskrit and Syriac, 

observatories where astronomical studies were carried out, and bimaristan which was an hospital 

practically. This center, where philosophy, natural sciences, science and literary discussions are held, 

led many scholars to gather. Thus the Islamic world living in its "Golden Age" thanks to the studies 

carried out in House of Wisdom, which became the most important scientific center of the 9th century, 

influenced the Christian Western world with important studies in astronomy, mathematics, medicine, 

physics, chemistry, geography, mechanics and the scientists it cultivated. The Islamic thought being laid 

on such solid foundations, continued to develop in the following years, and thus, it affected the education 
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system of the Ottoman Empire. For example, philosophy lectures were given in Ottoman madrasas in 

later periods with the support of Ottoman statesmen and rulers. Especially thanks to the special interest 

of Sultan Mehmed the Conqueror (b.1432-d.1481), the most scientifically and philosophically active 

period was experienced. But in the period after Suleiman The Magnificent, this scientific and 

philosophical point of view seems to have weakened. Kâtip Çelebi (b. 1609- d.1657), a prominent name 

among the scholars of philosophy and theology, mentions this situation in his work titled Mîzanü'l-Hakk 

fi İhtiyari'l-Ahakk (Scales of Truth in the Choice of the Righteous One/The Balance of Truth) and he 

states that philosophy was removed from the educational program, and Hidaye and Ekmel were taught 

instead. 

In this study, firstly the House of Wisdom being the scientific and philosophical center between 9th and 

13rd century known as the "Golden Age" of the Islamic World, will be discussed, thus, philosophical 

education in Ottoman madrasas and Kâtip Çelebi's criticism towards "the removal of philosophy from 

the Ottoman Empire" will be examined in the context of his work Mîzanü'l-Hakk fi İhtiyari'l-Ahakk 

(Scales of Truth in the Choice of the Righteous One/The Balance of Truth).  

Keywords: Kâtip Çelebi, Mîzanü'l-Hakk fi İhtiyari'l-Ahakk, Philosophy in the Ottoman Empire, House 

of Wisdom. 

 

 

1.GİRİŞ 

İslam düşünce geleneğinin iki ana kaynağı olduğu düşünülebilir. Bunlardan ilki Kur’an ve hadisler, 

diğeri de İslam bilim insanlarının yeniden yorumladıkları Yunan düşüncesidir. Müslümanların Yunan 

düşüncesini kendi kültüründe yorumlama çabasının bir sonucu olan ve Emeviler zamanında başlayan 

felsefe etkinliği daha sonra Abbasi halifesi Me’mun’un Yunanca eserlerin çevirilerini tek bir çatı altında, 

Beyt’ül Hikme (Hikmet Evi) çatısı altında kurumsal bir kimlikle yaptırmasıyla doruk noktasına 

ulaşmıştır (Çüçen, 2010:109). Kütüphane niteliğinde olan bu merkez sadece çeviri değil felsefe, mantık, 

matematik, astronomi ve tıp gibi ilimlerdeki çalışmaların da İslam düşünce yapısına girmesine olanak 

vermiştir. İlk olarak Yunancadan Süryaniceye daha sonra da Arapçaya çevirisi yapılan eserler ve 

dönemin bilim çalışmaları İslam felsefi düşünce yapısına önemli katkılar sağlamıştır. Bu dönemde ciddi 

bir Aristoteles ve Platon etkisi görmek mümkündür. Bu anlamda ismi bilinen bazı filozoflar; Kindi, 

Farabi, İbn Sina, İbn Bacce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd’dür. Yeni Platonculuk olarak bilinen İşraki felsefe 

düşünürlerinden en önemlileri de İbn Sebin, Sadreddin Şirazi ve Şemseddin Şehrezuri’dir. Aynı 

zamanda tabiat felsefesi düşünürü Ebu Bekir Zekariya Razi, materyalist felsefenin önde gelen filozofu 

İbnü’r Râvendi, tarih felsefesindeki çalışmalarıyla da bilinen İbn Haldun adı anılması gereken 

filozoflardandır (Cevizci, 2012:167). Felsefeye yönelttiği eleştirel bakış açısıyla tanınan İslam filozofu 

Gazali “felsefeyi yıkan” olarak bilinse de aslında düşünülenin aksine felsefeye duyulan ilgiyi arttırmıştır 

(Uludağ, 2017:217). Gazali’den sonra felsefe, kelam ve tasavvuf sentezi özellikle Osmanlı’da büyük 

ilgi görmüş ve medrese eğitim sisteminde okutulmaya başlanmıştır. Osmanlı felsefe ve kelam 

bilginlerinin eserleri ve düşüncelerinin Osmanlı Devleti’nin felsefe ve bilim sahasındaki çalışmalarına 

etkisi bilinmektedir. Bu bilginlerden biri olan Kâtip Çelebi’nin, Mîzanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-Ahakk adlı 

eserinde Kanuni Sultan Süleyman sonrasında felsefenin eğitim programından kaldırıldığını ifade etmesi 

dikkat çekmektedir (Çelebi, 1972:9). 
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Bu çalışmada felsefenin ve bilimin hem İslam toplumunda hem de Osmanlı’da algılanışı incelenerek 

çalışmanın odak noktasını oluşturan Kâtip Çelebi’nin söz konusu eserindeki eleştirisi üzerinden 

felsefenin Osmanlı Devleti’nde gelişim gösterip göstermediğinin tespiti yapılmaya çalışılacaktır. 

 

2. Beyt’ül Hikme (Bilgelik Evi): 

Felsefe, İslam düşüncesinde “Hikmet mahabbeti” ve “ilim sevgisi” anlamlarına gelirken filozof, “ilmi 

seven” kişi olarak bilinmektedir (Uludağ, 2017:191).  

Yapılan fetihler sonucunda farklı birçok kültürle tanışan İslam dünyası özellikle Yunan düşüncesini 

önemli bir konuma yerleştirmiş ve felsefe, bilim alanında çalışmalar ortaya konulmaya başlanmıştır. 

Emevi halifesi Halid b. Yezid (ö. 704 veya 708) zamanında tıp ve kimya bilimlerine olan ilgisi aynı 

zamanda bu alanlarda yaptırdığı çevirilerden dolayı kendisine verilen “hâkim” lakabı ile ilk Müslüman 

kimyacı olmuştur (Bayrakdar, 2005:86). Ayrıca Halid b. Yezid’in simya, astroloji ve diğer bilimler 

üzerine Yunanca kitaplardan Arapçaya yaptırdığı çeviriler Abbasi öncesi bilimsel çalışmaların önemli 

örneklerindendir (Gutas,1999:24). 

Sonrasında ilk dönem Abbasi halifelerinden El-Mansur ve Harun Reşid’in bilim ve felsefe alanlarında 

yaptığı çalışmalar sayesinde 830 yılında Bağdat’ta bir kütüphane ve bilim merkezi niteliğinde olan 

Beyt’ül Hikme’nin (Bilgelik Evi) temelleri atılmıştır. Yine Abbasi halifesi Me’mun (M.S.786-833) da 

Beyt’ül Hikme’nin bir kurum haline gelmesini sağlamıştır. Böylelikle İslam dünyası yapılan 

çalışmalarla hem bilimsel hem de felsefi anlamda çok önemli bir konuma yerleşmiştir (Lindberg and 

Shark, 2013: 39). Temelleri halife El-Mansur ve Harun Reşid döneminde atılan zamanla da halife 

Me’mun tarafından geliştirilen Beyt’ül Hikme’nin içerisinde; binlerce cilt kitabın bulunduğu kütüphane, 

Yunanca, Farsça, Sanskritçe gibi dillerden tercümelerin yapıldığı tercüme odaları, astronomi 

çalışmalarının yapıldığı rasathaneler ve dönemin hastane niteliği taşıyan yapısı bimaristan 

bulunmaktaydı. Felsefe, doğa bilimleri, fen bilimler ve edebi tartışmaların yapıldığı bu merkez birçok 

âlimin bir araya gelmesine öncülük etmiştir. Tercüme edilecek kitaplar için büyük paralar verilerek 

bunların temini Bizans’tan, hükümdarlık içindeki kilise okullarından, komşu ülkelerden ve Kıbrıs’tan 

sağlanmıştır. Bu sayede Ortaçağ’ın en zengin kütüphanesi haline gelen Beyt’ül Hikme’de Yunanca, 

Süryanice, Farsça ve Sanskritçe gibi dillerden Arapça’ya eser tercüme eden yaklaşık 66 mütercim görev 

yapmaktaydı. Mütercimlerin yaptıkları çevirilerden dolayı çok zengin oldukları hatta Me’mun’un 

sadece Yunanca’dan çevirttirdiği eserler için 300 bin dinar para verdiği rivayetler arasındadır 

(Bsoul,2019:2,3).  

Yunanca’dan tercüme edilen eserlerden bazıları; Aristoteles’in klasik mantık kitabı Organon, Ton Peri 

Ta Zoa Historion (Hayvanların Tarihi Üzerine), Ta Meta Ta Physika (Metafizik), De Caelo et Mundo 

(Gökyüzü Üzerine), De Anima (Ruh Üzerine) vb. Platon’un “Devlet, Münasebat, Timaios, Eflatun ile 

Ekratan, Nevamis (Kanunlar)” Batlamyus’un “Almageste, Hypothescis ton Palenomenon, Kanûn fî 

İlmi’n-Nücûm, Usturlab, Coğrafya fi’l-Ma’mure mine’l-Arz vb.” Calinos’un “Hace ile’n-Nabz, 

Kitâbu’l-Meniv, Mevlüd li sebat-i Eşruhîn, Mürretu’s-Sevdâ, Redâetü’t-teneffüs, Takdimetü’l-Ma’rife, 

Kitâbu’z-Zübûl” vb. dir (Polat, 2015:36). 

Bu konuyla ilgili olarak Yakıt ve Durak’ın da belirttiği gibi Demirci “……. Beytü’l Hikme, antik 

dünyanın ele geçirilebilen bütün yazılı kaynaklarının tercümesinde ve bunların üzerine yapılan 

çalışmalarla İslam biliminin doğuşunda, hiçbir kuruma nasip olamayacak derecede mühim bir faaliyete 

sahne olmuştur…..Beytü’l Hikme’deki faaliyet, Hipokrat ile İbn Sina’yı, Calinos ile Razi’yi, Platon ile 
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Kindi’yi, Aristoteles ile Farabi’yi, Öklid ile Harezmi’yi, Pisagor ile Beyruni’yi, Apollonus ile Battani’yi 

tarihten bir köprü kurarak, karşı karşıya getirmiş, onları tanıştırmış ve tartıştırmıştır. Böylece Kadim 

Hikmet, Kur’ani vahiy ve son dinin saliklerinin dinamizm ve coşkusuyla yeniden terkip edilerek, hikmet 

ve bilimlerin en eski vatanı olan Mezopotamya ve Babil topraklarında yeniden canlanmaya başlamıştır. 

Yaklaşık 1000 yıl önce Doğudan Batıya geçerek hikmet ve bilimler, tekrar İbrahimi bir geleneğin 

yatağında Kur’ani vahyin ışığında canlanarak, VII. yy’dan modern çağa kadar bütün dünyayı 

etkilemiştir” şeklinde ifade etmiştir (Yakıt ve Durak, 2002:70).  

Büyük gelişmelerin yaşandığı bir diğer müessese olan rasathanelerde takvim hesaplamaları, İslam 

dininin muayyen günlerinin ve zaman aralıklarının tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Me’mun döneminde 

60’a yakın astronomun çalıştığı aynı zamanda bu astronomların günümüzde yapılan dünyanın gerçek 

çevre uzunluğunun (40068 km) hesabına yakın bir hesap yaptıkları (40253 km) bilinmektedir. 

Batlamyus’un “dünya merkezli evren teorisini” Harezmi düzeltmiş, yıldızların ve gezegenlerin yerlerini 

tespit etmeye yarayan astronomik bir tablo hazırlamıştır (Polat, 2015:42). Astronomi alanında önemli 

katkıları bulunan matematikçi Battani ömrünün 40 yılını bu alana ayırarak Kepler, Galileo ve Kopernik 

gibi bilim insanlarına ilham kaynağı olmuştur. İsmi anılması gereken önemli isimlerden biri olan Ebu’l-

Reyhan el Biruni, Galileo’dan 600 yıl önce dünyanın kendi etrafında döndüğü iddiasında bulunmuş aynı 

zamanda dünyanın herhangi bir noktasının Mekke’ye olan yönünün tespitini yapmıştır (Polat, 2015:44). 

Rasathanelerin İslam dünyasına katkısı büyük olmasına rağmen ömürleri fazla uzun olmamıştır. 

Dönemin halifeleri ve sultanları tarafından kurulan gelişen bir rasathane o halife ya da sultanın 

ölümünden sonra mali yönden yoksun kalması sonucunda kapatılmak zorunda kalmıştır. Bunun tek 

istisna örneği olarak 50 yıl varlığını sürdüren Merağa Rasathanesi gösterilmektedir (Yakıt ve Durak, 

2002:73). 

Beyt’ül Hikme ile “Altın Çağını” yaşayan İslam dünyası astronomi, matematik, tıp, fizik, kimya, 

coğrafya, mekanik alanlarında önemli çalışmalarla ve yetiştirdiği bilim insanları ile Batı Hristiyan 

dünyasına örnek olmuştur.  

Beyt’ül Hikme aynı zamanda İslam dünyasının ilk büyük kelam ekolü Mu’tezile’nin gelişmesine zemin 

hazırlamıştır. Ehl-i hadis tarafından çoğu zaman eleştirilere maruz kalan Mu’tezile kelamına karşı Ehl-

i sünnet kelamı kurulmuş olsa da Mu’tezile’den oldukça etkilenmiş ve onun diyalektik akılcı anlayışını 

almışlardır. Özellikle Beyt’ül Hikme’de tercümesi yapılan ilk eserlerden biri olan Aristoteles’in 

Organon’u kelamda kullanılmaya başlandığında büyük tepki görmüştür. Bunun sebebi de Yunan 

mantığının İslam kelamında kullanılmasının geleneksel İslam düşünce tarzıyla farklılık göstermesidir. 

Kelamcılar, Aristoteles’in mantık anlayışını kelam anlayışına Gazali’nin eleştirdiği felsefecilerin 

görüşlerinin temeli olan mantığı, kelâma taşıması ile dahil etmiştir (Demirci, 2012:15-17). Mu’tezile 

kelamcı Ebu’l-Huzeyl el-Allâf’ın yaptığı çalışmalarla kelamcılar matematik, tıp, astronomi gibi 

bilimlerle meşgul olmuş, aklın dini konularında yeri hakkında da birçok tartışmalar gündeme gelmiştir. 

Kelamcıların yaptığı bu tartışmalar Ehl-i hadis ve Selefiyye tarafından hoş karşılanmamış bunun 

uzantısı olarak da kelam negatif bir ilim olarak görülmüş, felsefi tartışmalar da İslam anlayışının genel 

kanıya aykırı davranışta bulunmak olarak değerlendirilmiştir. Beyt’ül Hikme, akli ilimlere öncelik 

vermesi ile İslam eğitim anlayışında medreselerden farklı bir yol izlemiştir (Demirci, 2012:18). 

Son olarak Moğol hükümdarı Hülagü’nün Bağdat’a düzenlediği istila sebebiyle Beytü’l Hikme tahrip 

edilmiş ve bu değerli bilim merkezi yok olmuştur (Erdem, 2013:74). 
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3.Felsefenin Medreselere Girişi: “Nizamiye Medresesi” 

Medrese, “ders” anlamına gelen Arapça “Derase” kökünden gelir. İslam eğitim dünyasında “gelenekçi 

yapıyla ilim öğretilen yer” manasında kullanılır (Ulusoy, 2007:6).  

İslam dünyasının ilk medresesi olarak bilinen “Nizamiye Medresesi” 1067 yılında Bağdat’ta Selçuklu 

hükümdarının veziri olan Nizamülmülk tarafından kurulmuştur. Literatüre ilk medrese olarak geçse de 

Nizamiye medresesi öncesinde de medreseleşme görüldüğü kaynaklarda ifade edilmektedir. Nizamiye 

medresesi, sistemli bir kurum olması yönünden ilk medrese sayılmaktadır (Ulusoy, 2007:8).  

Medreselerin kurulmasının altında yatan en önemli sebepler, İslam siyasi otoritelerin kendi 

benimsedikleri mezhebin yayılmasını istemeleri ve eğitim-öğretimdeki faaliyetlerini kontrol altına alıp, 

mescidlerde gerçekleşen bağımsız eğitim sistemine bir sınır koymaktı (Demirci, 2012:18). Nizamiye 

medresesi başta olmak üzere İsfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amul'da kurulan 

medreselerle İslam eğitim sistemi akademi niteliği almıştır. Unat, bu medreselerin eğitim 

programlarında ilk olarak din, dil ve hukuk dersleri verilirken sonrasında bu derslere felsefe, matematik, 

astronomi, tıp ve doğa bilimleri eklendiğini belirtir. Fen bilimlerine ait dersler XI. yüzyıldan sonra 

medreselerin eğitim programlarından çıkarılmıştır (Unat, 2017: 235). Ulusoy ise, Nizamiye medreseleri 

hakkında çalışmalar yapan Talas’ın, Nizamiye eğitim programlarında felsefe ve metafizik konularının 

yasaklandığına vurgu yaptığını dile getirir. Talas’ın incelemelerine göre genel ders programı şöyledir: 

“Kur’an ve Kur’an ilimleri, Hadis ve ilimleri, Şafiî usulü fıkhı ve Eş’arî kelamı, Arapça ve ilimleri, 

Âdab ve kısımları, Riyaziyat ve Ferâiz” (Ulusoy, 2017:18).  

Nizamiye medreseleri 1258’de Bağdat’a yapılan Moğol istilası yüzünden tahrip edilmiş, bu 

medreselerdeki âlimlerde Kahire’ye sığınmıştır (Geyik, 2016: 82). 

 

4. Osmanlı’da Medrese ve Felsefe: 

Osmanlı’da felsefe ve kelam, İslam düşünce sisteminden gelen anlayışların araştırıldığı, değerlendirilip 

geliştirildiği bir sürece işaret etmektedir. İslam dünyasının kendi içerisinde oluşan ekollerin ve 

anlayışların çeşitliliği felsefeye bir dinamizm getirmiş dolayısıyla da Osmanlı düşünce dünyasına 

felsefileşmiş kelam ve tasavvuf sentezi şeklinde etki etmiştir. Buradaki düşünce sisteminin temellerinde 

kuşkusuz ki İbni Sina ve Gazali bulunmaktadır. Sonrasında bu görüşleri Nasıruddin Tûsî ve Fahreddin 

Râzî yeni kelam görüşleri ile Osmanlıya taşıyarak, devletin düşünce yapısının oluşumuna katkı 

sağlamışlardır. Osmanlı bilginleri, İbni Sinacı Meşşai görüşüyle birlikte İşraki felsefe ve tasavvufu ile 

ilgilenmişlerdir. Felsefe konularını “hikmet” başlığı altında ele almışlardır (Pattabanoğlu, 2014:101).  

Osmanlı medrese tarihinde ilk medrese konusunda bazı belirsizlikler olsa da genel olarak, 1330 tarihinde 

Gâzî Orhan Bey tarafından beyliğin merkezi olan İznik’te yapılmış “İznik Orhaniye Medresesi” kabul 

edilmiştir. Medresenin başına müderris olarak bir Türk âlimi Şerefüddin Davûd-i Kayserî getirilmiştir 

(Demirci, 2012:33). İznik medresesinin müfredatı hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır fakat 

Kayserî’nin Arabi felsefesini benimsemesi, akli ve nakli bilimler üzerinde çalışmalar yapması bunu 

medrese müfredatına da taşımış olabileceğini düşündürmektedir. 

Orhan Gazi 1326 tarihinde Bursa’yı fethinden sonra manastırdan medreseye dönüştürülen “Manastır 

Medresesini” inşa ettirmiştir. 1363 yılında II. Murad’ın Edirne’de yaptırdığı “Dar’ul Hadis ve Üç 

Şerefeli” medreselerin de isimleri anılmaya değerdir (Kurt, 2016:13).  
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Osmanlı devletinin felsefi anlamda en canlı olduğu dönem Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) dönemi 

olarak bilinmektedir. Fatih’in felsefeye özellikle de Aristoteles’e olan derin ilgisi sayesinde birçok 

Latince eser Türkçe’ye çevrilmiş, tıp, matematik ve astronomi dallarında yeni eserler yazılmıştır 

(Pattabanoğlu, 2014:102). Astronomi ve matematik alanlarındaki çalışmalara katkıda bulunması için Ali 

Kuşçu’yu İstanbul’a davet etmiş, felsefe ve din ilişkisini bilimsel anlamda analiz etmek ve problemleri 

çözmek için Muslihiddin Mustafa (ö.1488) ile Alaaddin Tusî (ö.1455)’ye birer eser yazmalarını 

emretmiş bu sayede bilimsel tartışmalara zemin hazırlamıştır (Toksöz, 2007:132,133). Fatih Sultan 

Mehmed’in açtırdığı medreseler yükseköğrenim kurumu niteliği taşıdığı için Osmanlı’da yeniliğe sebep 

olmuştur. Coğrafi konumundan dolayı bu medreselere “Sahn-ı Seman Medreseleri” denilmektedir. Fatih 

dönemindeki medreseler şunlardır: “Haşiye-i Tecrid (Yirmili) Medreseleri, Miftah (Otuzlu) 

Medreseleri, Telvih (Kırklı) Medreseleri, Haric Medreseleri, Dâhil Medreseleri, Sahn-ı Seman 

Medreseleri, Altmışlı Medreseler, Altmış Üstü Medreseler” (Kurt, 2016:14). Fatih, bu medreselerin 

bizzat ders programları ile kendisi ilgilenmiş, derslerde okutulan bilim dalları ve hangi bilim dalı için 

hangi kitabın okutulması gerektiği konusunda çalışmalar yapmıştır. Okutulan kitaplardan bazıları 

şunlardır: “Ali Kuşçu’nun Risâle fi’l-Hey, Risâle fi’l-Hisab gibi şerhler, matematikçi Yusuf Sinan 

Paşa’nın Tazarruât ve Çağminî Risalesi’ne yazdığı şerhler, tıp bilgini Muhammed bin Hamza 

Akşemseddin’in Kitab-ıTıb ve Maddetu’l-Hayat adlı kitapları vb. birçok felsefe, kelam, filoloji, 

matematik, astronomi kitaplarıdır” (Ulusoy, 2007:70). Özellikle Sahn-ı Seman Medreselerinin ders 

programına birer saat felsefe ve mantık derslerini koymuş, müderrislerin de felsefe, mantık ve 

matematik alanlarında yetkin olmaları gerektiğini şart koşmuştur (Öktem, 2004:275).  

Fatih Sultan Mehmed’den sonra gelen II. Bayezid (1481 – 1512) ve Yavuz Sultan Selim (1512 – 1520) 

de aynen Fatih’in eğitim sistemini devam ettirmişlerdir. Fakat sonrasında Kanuni Sultan Süleyman 

(1494-1566) tarafından İstanbul’un Dökmeciler semtinde yaptırılan “Süleymaniye Medreseleri”, Fatih 

dönemi medreselerine ilave olarak tıp ve matematik eğitimi veren medreseler açılmıştır. Hadis öğrenimi 

için de “Dârü’l-Hadis Medresesi” kurulmuştur. Süleyman dönemi Osmanlı medreseleri için yükselme 

noktası olmuştur. Süleymaniye Medreseleri içerisinde sınıflar şubeler ayrılmış, hikmet ve felsefe 

şubesinde “İslam felsefesi tarihi, genel felsefe tarihi ve mantık” dersleri okutulmuştur (Pattabanoğlu, 

2014:36).  

Son olarak, Osmanlı medreselerinin eğitim programında felsefe ve kelam ilimlerinin eğitiminde 

okutulan bazı kitaplar şunlardır: “Nasıruddîn Tûsî’nin Tecridü’l-İtikad veya Tecridü’l-Kelâm, 

Şemseddin İsfehânî’nin Şerhu’ttecrid şerhi, İcî’nin Akâid-i Adudiye eseri, Seyyid Şerif Cürcânî’nin 

Hâşiyetu’t-Tecrid, Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alâi’si, Taftazânî’nin ve Hayalî’nin Şerh-i Akâid-i Nesefiyye 

eseri vb.”  Mantık kitaplarına: “Ebherî’nin İsagûcî’si, Necmeddin el-Kazvînî’nin eş-Şemsiyye’si, 

Urmevî’nin Metâlıu’1-Envâr’ı” örnek gösterilebilir (Pattabanoğlu, 2014: 37,105). 

 

5. Kâtip Çelebi’nin Kanuni Sultan Süleyman Sonrasında Osmanlı Medreselerinde Felsefenin 

Kaldırılması Eleştirisi 

Kâtip Çelebi eleştirisini yapmadan önce Müslüman bilginler için Emevi ve Abbasi halifelerinin yaptığı 

tercüme ve bilim faaliyetlerini çok değerli bulmuş, “Yaradılışları sağlam ve akılları başlarında olan, 

doğru düşünen kimseler bunları her devirde okuyarak elde edip öğrenmekten geri kalmadılar” 

sözleriyle ifade etmiştir (Çelebi, 1972:8). İslam bilginlerinden Gazali, Fahruddin Razi ve Ici’nin 

peşinden gidip onların eserlerine şerh yazan Kadı Beyzavi, Şirazi, Kutbuddin Razi, Teftazanî, Cürcânî 

gibi bilginleri rahmetle anarak ve onların da yolundan giden Devvâni için “Hakikatin araştırılmasında 
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gerçeğin bulunmasında tek bir konuda kalmadıklarını” ifade etmiştir. Bu bilginlerin yapmış oldukları 

çalışmaları eleştirenler için de “Lakin nice boş kafalı kimseler İslamlığın başlangıcında bir maslahat 

için ortaya konan risaleleri görüp cansız taş gibi-akıllarını kullanmadan – salt taklid ile donup 

kaldılar.” sözlerini eklemiştir (Çelebi, 1972:8-9). 

Ona göre ne olduysa Kanuni Sultan Süleyman sonrasındaki dönemde gerçekleşmiş, medreseler 

duraklama, gerileme ve çöküş dönemlerine girmiştir. Bazı kaynaklarda belirtilene göre bu dönemler 

Kanuni Medreseleri Dönemi’nde başlamış fakat yapılan yenilikler sebebiyle medreseler kısa bir süre 

ayakta kalmayı başarabilmişlerdir. 

 Mizanü’l- Hakk Fi İhtiyari’l-Ahakk (En Doğruyu Seçmek İçin Hak Terazisi) adlı eserinde “………Ulu 

Osmanlı devletinin ilk çağlarından Sultan Süleyman Han zamanına gelinceye dek hikmet ile şeriat 

ilimlerini uzlaştıran gerçek araştırıcıları ün almıştı. Ebülfeth (Fatih) Sultan Mehmed Han Medaris-i 

Semaniye’yi yaptırıp kanuna göre iş görülüp okutulsun diye vakfiyesinde yazmış ve Haşiye-i tecrid ve 

Şerh-i mevakıf derslerinin okutulmasını bildirmişti. Sonra gelenler “bu dersler felsefiyâttır” diye 

kaldırıp yerine “Hidaye ve Ekmel” derslerini okutmayı akla uygun gördüler. Yalnız bunlarla yetinmek 

akla uygun olmadığı için ne felsefiyat kaldı ne Hidaye kaldı ne Ekmel. Bununla Osmanlı ülkesinde ilim 

pazarına kesat gelip bunları okutacak olanların kökü kurumaya yüz tuttu…” sözleriyle bu meseleyi 

vurgulamaktadır (Çelebi, 1972:9).  

 

6. SONUÇ 

Kâtip Çelebi, söz konusu eserde akli ve nakli bilimler üzerine yapılan çalışmaların ve yetiştirilen tüm 

bilginlerin Osmanlı’nın ilk dönemlerinden Sultan Süleyman Dönemi’ne kadar varlığını sürdürebildiğini 

belirtmiştir. Oysa Öktem’in araştırmalarına göre, XVI. yüzyılın sonlarında Süleyman el-Feleki, 

Takiyüddin er-Rasıd, el Magribi, el-Antâki, XVII.yy’da el-Ermeyüni, Hüseyin el-Feleki, Dımışkı, 

XVIII.yy’da Yanyalı Esad Efendi, Abbas Vesim Efendi, Müftüzâde-i Yenişehri Muhammed Said, 

Mestcizâde Abdullah Efendi, Veffi, Halifezâde İsmail Efendi, XIX.yy’da Hüseyin Hüsnü Efendi gibi 

birçok değerli âlim ve düşünür yetişmiştir (Öktem, 2004: 279).  

Bu çalışmanın içerisinde daha önce de belirtildiği gibi Kâtip Çelebi, Kanuni Sultan Süleyman sonrasında 

“Bunlar felsefiyattır” denilerek felsefenin eğitim programından kaldırıldığını, yerine Hidaye ve 

Ekmel’in okutulduğunu söyler. Fakat Toksöz’e göre Kâtip Çelebi, aynı zamanda 1649-1650 yılları 

arasında öğrencilerin hikmet başlığı altında felsefe dersi aldığını belirtmektedir (Toksöz, 2007:139). Bu 

konuyla ilgili olarak Kurt, Muallim Cevdet’in Kanuni’den sonra da felsefe kitaplarının okutulduğunu 

hatta bu kitapların “Şerh-i Mevâkıf 3ve Şerhi Makâsıd4” adlı eserler olduğunu ifade etmiştir (Kurt, 

2016:74). Tüm bunlardan hareketle felsefe derslerinin Osmanlı medrese eğitim programından tamamen 

kaldırılmadığını söyleyebiliriz. 

Fakat Kâtip Çelebi’nin “……Yalnız bunlarla yetinmek akla uygun olmadığı için ne felsefiyat kaldı ne 

Hidaye kaldı ne Ekmel. Bununla Osmanlı ülkesinde ilim pazarına kesat gelip bunları okutacak olanların 

kökü kurumaya yüz tuttu…” (Çelebi, 1972:9) sözleri XVII. yüzyılın başlarında Sünbülzâde Vehbi’nin 

akli bilimleri hikmet için zararlı bulması ve medreselerde okutulmasını yasaklaması ile de örtüşmektedir 

(Kurt, 2016:75). 

                                                           
3 Adudüddin el-Îcî’nin el-Mevâḳıf adlı eseri üzerine Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) yazdığı şerh 
4 Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) kelâma dair el-Maḳāṣıd adlı eserine yine kendisinin yazdığı şerh. 
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Şöyle ki Osmanlı’nın XVI. yüzyılın sonlarından başlayarak XVII. yüzyılı ve sonrasını işaret eden 

dönemlerinde yapılan fetih hareketleri sonucunda medreselere gereken önem ve destek verilememiştir. 

Bazı rivayetlere göre de devletin hükümdarı tarafından atanan kadılık ve müderrislik görevlerinin içine 

rüşvetin karıştığı, bu görevlerin hatır yoluyla kişilere verildiği söylenmektedir. Bu durumların 

sonucunda Osmanlı medreselerinde bozulmalar başlamış, eğitim sistemindeki seviye gittikçe 

düşmüştür. Osmanlı devleti eğitim alanında Avrupa’da açılan okulların gerisinde kalmıştır 

(Pattabanoğlu, 2014:45-46).  

Sonuç olarak, medreselerdeki bu değişimin tek nedeni Kanuni sonrası Osmanlı medrese eğitim 

programından akli ilimlerin çıkarılması değildir. Daha önce de belirtildiği gibi Osmanlı’da yapılan fetih 

hareketleri medreselere olan ilgiyi azaltmış, müderris atamalarında işe rüşvetin karıştığına dair iddialar 

ve daha sonraları müderrislerin çektiği ekonomik sıkıntılar da medresenin ilim faaliyetlerinin 

bozulmasına neden olmuştur. Kâtip Çelebi’nin eleştirisinde Kanuni sonrası medrese eğitim 

programlarından felsefenin tamamen çıkarılmadığı açıktır. Fakat Çelebi’nin söz konusu eserinde bu 

konuya değinme sebebi için de şunları söylemek mümkündür. Çelebi, bizlere medreselerin kısaca bahsi 

geçen süreçler içerisinde tamamen çökeceğinin öngörüsünü sunmaktadır.  
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Abstract 

The Coronavirus (COVID-19) epidemic, which emerged in Wuhan, China and spread rapidly to almost 

the entire world, has caused a worldwide crisis in education systems as well as in health, economy and 

social areas. Many countries have decided to temporarily suspend education in schools and universities 

in order to control the epidemic. Thus, the activities of almost all educational institutions in the world 

were suspended. The rapid spread of the epidemic in all countries has created an "extraordinary 

situation" in the world. The pandemic has created a crisis management need in the field of education as 

in every field. For this reason, countries have sought to find alternative ways to continue training 

activities that were interrupted during the pandemic. Many countries such as China, Italy, France, 

Portugal, Saudi Arabia, Mexico and some states of the USA have chosen to continue their educational 

activities through distance education with their technology infrastructures. The first case was seen in 

Turkey on March 11 and then as the epidemic began to spread, it was decided the closure of schools and 

the crisis situation in a short time, as in other countries has started to distance education as directed. The 

aim of this study was to determine the opportunities and risks of pandemic process carried out by remote 

teaching English in Turkey, to determine how to implement and evaluate teaching of English. 

Qualitative research technique was used in the study and the opinions of 15 English teachers and 30 

students working at various levels were consulted. Semi-structured interview technique was used as a 

data collection method in collecting research data. The data obtained as a result of the interviews were 

subjected to content analysis. It can be said that remarkable results were obtained as a result of the study. 

Keywords: Educational Management, English Language Teaching, Pandemic, Distance Education 
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INTRODUCTION 

The coravirus epidemic suddenly and rapidly affected the lives of people living in almost every country 

on earth. According to Suminar (2020), the pandemic can reduce economic activities to certain 

percentages and this will undoubtedly affect every area in our lives in the future. In addition to these, 

the closure of the borders of Europe and North America disrupts the service sectors such as 

transportation, tourism and entertainment. 

Distance education can be defined as a system in which teachers and students in different physical spaces 

interact with the help of various communication technologies and perform teaching-learning activities 

in order to provide educational services to wider audiences and to ensure equal opportunities in 

education (Yalın, 2001; Arrivals, 2015). 

Advantages and Disadvantages of Distance Education 

As a precaution for the rapid spread of coranavirus, the first option that comes to mind to continue 

educational activities in order to protect the safety of people is to benefit from today's technological 

facilities. Technologies such as television, radio, internet, and smartphones are very important concepts 

in our lives in terms of supporting face-to-face education as well as making education sustainable in the 

period when face-to-face education is not possible. One of the advantages of these technologies, which 

are so important in our lives, is that they allow people to continue their education without being bound 

to certain places due to the epidemic that is constantly on the move or we have recently experienced. 

These technologies enable students to continue their education even remotely. 

Problem Statements 

What are the opinions of teachers and students about distance education and English language teaching 

during the pandemic process? 

Answers to the following questions regarding this problem situation will be sought. 

1. Sub Problems 

1. What are the advantages and disadvantages of distance education during the pandemic process? 

2. How is applied to teaching English through distance education in Turkey? 

Purpose of the Study 

The purpose of this study is to determine how schools conduct distance education and English courses 

as a result of the interruption of education in schools during the Covid 19 pandemic process, and to 

reveal the views of teachers and students about the process. 

Importance of Research 

This research was carried out to determine the course of the advantages and disadvantages of the 

pandemic through the process of distance education in Turkey, to identify how the implementation of 

English language teaching. In order to achieve these goals, the opinions of teachers and students 

involved in the distance education process were consulted. 
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Limitations 

This research is limited to 15 teachers working in Erzincan in the 2019-2020 academic year and 30 

students who continue their education with distance education in the second term of the 2019-2020 

academic year. 

 

METHOD 

Research Model 

Qualitative research technique was used in this study, which was conducted in order to determine the 

general views of teachers and students about the process during the pandemic process and to evaluate 

English teaching in the distance education process. Qualitative research is the research in which 

qualitative data collection methods such as observation, interview and document analysis are used, and 

a qualitative process is followed for revealing perceptions and events in a realistic and holistic manner 

in the natural environment (Yıldırım & Şimşek, 2011) 

Research Group 

The research group consists of 15 randomly selected English teachers working in Erzincan province in 

the 2019-2020 academic year and 30 students studying at primary, secondary and high schools. All 

teachers and students agreed to participate in the study voluntarily. It was important to have an equal 

number of participants in each level type. 5 of the teachers in the study group work in primary school, 

5 in middle school and 5 in high school. 10 of the students participating in the study study in secondary 

school, 10 in secondary school and 10 in high school. The teachers working in Erzincan and the students 

attending their classes through distance education were selected as the study group due to the easy 

accessibility due to the fact that the researcher was working. 

 

Findings About Teachers' Socio-Demographic Features 

Table 1. Distribution of Teachers by Demographic Characteristics 

Variable Category  Frequency Percent 

Gender 
Male 7 33,2 

Female 8 66,8 

Duration of experience 
Less than 5 years 10 56,4 

Over 5 years 5 43,6 

Type of School 

Primary 5 24,8 

Secondary 5 39,1 

High School 5 36,1 

Total 15 100,0 
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Data Collection Tool 

The aim of the research on pandemic through this process how to do distance learning and distance 

education in Turkey is to evaluate the teaching of English. For this purpose, the data related to the 

research were obtained through the interview forms applied to the teachers and students in the distance 

education process. Different interview forms were used for teachers and students. For students studying 

at primary education level, a simple language was used in the interview forum. Interviews were 

conducted with middle school and high school students and teachers involved in distance education 

through open-ended questions. 

The first part of the interview form applied to teachers and students consists of closed-ended questions 

to determine the demographic characteristics of teachers and students. 

Analysis of Data 

In the study, the data were collected by using a semi-structured interview form, and the opinions of 

teachers and students regarding the distance education process were collected by phone and e-mail. The 

researcher classified the responses given to the semi-structured interview form and subjected the data to 

content analysis. 

 

FINDINGS and INTERPRETATION 

In the study, the opinions of students and teachers regarding the distance education process were 

determined by subjecting them to content analysis. The study findings were evaluated under four 

headings. In this part of the research, first the findings obtained from the analysis of the data are 

presented and then the comments are given. 

A. Students' Views on the Distance Education Process 

In the study, the following findings were obtained after analyzing the responses of the participant 

students to the question "What are your thoughts about distance education activities implemented in 

Turkey in the process of Pandemic?” with content analysis technique  

While 20 of the students stated that they did not encounter any problems in the distance education 

process, 10 of them stated that they had difficulties from time to time in the system while entering the 

classes, they had difficulties in getting used to the system, they had low motivation due to the inability 

of the whole class to distance education and therefore they had difficulties in the transition to distance 

education. 

While 25 of the students participating in the study stated that they found distance education enjoyable, 

5 stated that the time to look at the screen increased during the distance education process and they were 

uncomfortable with it. 

Twenty-seven of the students participating in the study stated that they miss the school and want to 

continue their education in schools. 3 high school students stated that continuing their education 

remotely or in a school environment did not make any difference for them and they were satisfied with 

the process. 

 

 



 

  
624 

1. Opinions of Students Receiving Education in Primary Education Level 

"I can express myself better in the lessons at school, I can participate more in the lessons" 

"I need face-to-face education to learn math." 

"Distance education makes it easier for me to learn, I find distance education more fun" 

2. Opinions of Middle School and High School Students 

"I think only some lessons can be done through distance education" 

"During the distance education process, I was able to follow my own development better and focus more 

on the lessons I need to study." 

"I think distance education is as effective as face-to-face education and it contributes to me" 

"I cannot reach my teacher whenever I want and as a class, we are experiencing technical problems in 

the system." 

"I'm worried about future exams and I'm afraid of the virus." 

 

B. Teachers' Views on the Distance Education Process 

All of the teachers participating in the study stated that they have never had distance education 

experience before. 

While 10 of the teachers stated that they needed technical and technological assistance while 

transitioning to the distance education process, 5 of them stated that they did not encounter any problems 

during the distance education process and they could easily adapt to the process. 

Teacher opinions are given below. 

"I think it will be effective for students if distance education is combined with face-to-face education." 

"Distance education has been beneficial for students in the process, students have been able to continue 

their education." 

"In the future, distance education may be preferred to face-to-face education because it is a comfortable 

method for both teachers and students." 

"I spent more time preparing materials in the distance education process, which enabled me to develop 

myself as a teacher." 

 

C. Students' Views on English Language Teaching in the Distance Education Process 

In the study, "What are our thoughts on English language teaching during the pandemic process?" After 

analyzing the responses of the participant students to the question with the content analysis technique, 

the following findings were obtained. 

While 25 of the students stated that they did not encounter any problems in their English lessons, the 

lessons were conducted as in the school environment, the lessons were more fun than the school 

environment, 5 students stated that they experienced technical problems such as sound quality in English 

teaching through distance education, not knowing how to participate in the activities, face-to-face 
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education in English. They stated that they found the teaching more useful for them. Student views on 

distance learning English instruction during the pandemic process are given below. 

"English lessons are more fun and my interest in English lessons increased thanks to the materials my 

teacher used." 

“Sometimes I have trouble attending classes and that creates problems in my participation in activities. 

"I like that English lessons are taught through distance education because it is no different from the 

lessons taught in the school environment." 

"I cannot reach my teacher at any time in distance education, which makes it difficult for me to do my 

homework." 

 

D. Teachers' Views on English Language Teaching in the Distance Education Process 

In the study, "What are our thoughts on English language teaching during the pandemic process?" After 

analyzing the responses of the participant teachers to the question with the content analysis technique, 

the findings below are reached. 

12 out of 15 English teachers participating in the study stated that they found the use of distance 

education useful in English teaching, that they could easily perform speech activities, they did not 

experience any problems in the process, and that they could benefit from distance education in English 

teaching in the future, while 3 English teachers were more They reported that they spent time, some 

students did not have internet access and therefore could not attend classes, and they found face-to-face 

education more useful in English teaching. 

“As an English teacher, I find the EBA live curriculum sufficient for my lessons, but unlike the classroom 

environment, students can be more timid when attending classes in distance education.” 

 “I prepare various materials such as presentations and videos before the distance education lessons. 

These enrich the content of the lesson. " 

"The EBA live curriculum offered to us by the Ministry of National Education is very suitable for English 

education, I can easily carry out group discussions and speaking activities with students." 

“I think the EBA live curriculum contributes to students' English language acquisition. It offers us an 

interactive environment like the classroom environment. 

“I give students weekly online quizzes and writing assignments. It became easier for me to correct the 

mistakes of the students in the lessons conducted through distance education. " 

"Some students have problems with the internet, which causes problems during the activities in the 

lessons." 

“Students have trouble following instructions in English lessons because they have just gotten 

acquainted with distance education, and this affects how the classes work.” 
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CONCLUSION and RECOMMENDATIONS 

In this study, we benefited from the opinions of students and teachers participating in the distance 

education process. The data related to the study was subjected to content analysis through the semi-

structured interview form. The results obtained in the study were evaluated under four headings: students 

'views on distance education, students' views on distance education, students 'views on teaching English 

through distance education, and teachers' views on teaching English through distance education. 

One of the striking results of the study is that realization education activities through distance education 

allow teachers to develop their professional competencies and to use technology actively in courses. 

Teachers exchanged ideas with their colleagues while transitioning to the distance education system and 

wanted to use new tools to use in courses. Through distance education, teachers had the opportunity to 

follow the progress of students more closely. 

One of the important results obtained in this study for the evaluation of educational activities in Turkey 

in the course of the outbreak, which affects the motivation towards the course the students of distance 

education and students' computers, is that it increases the time they spend with tablet or phone. Based 

on these results obtained from the study, the following recommendations can be made. 

• Training activities in Turkey during Pandemic should be assessed taking into consideration of the 

living conditions in this period. 

• The Ministry of National Education should organize workshops in which academicians, teachers and 

student representatives can participate in order to increase the quality of distance education, which is 

necessarily applied in extraordinary situations such as epidemics and natural disasters. 

• The Ministry of National Education should establish an e-learning system for all educational levels 

and the fields of study and disciplines involved in these levels and make updates every year in the light 

of scientific data for its development. 
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Importance of Legal Education 
 

 

 

 

Esra ERSOY1 

 

 

Abstract 

Traditional legal education is often associated with theories, principles, their practices and applications. 

The connection can be easily seen between the legal theories and their real life application. However, 

subject has rarely been viewed with its social, economic and political environment. Law consists of 

multifarious areas such as Corporate Law, Intellectual Property Law, Criminal Law, Family Law and 

Environmental Law, Constitution Law and so on are each linked with the other one. In order for a 

complete legal education, the educator is entitle to bridge the so called gap existing between them show 

links in understanding the complexities within legal quarries. The conventional methods of teaching 

legal studies would encompass between theory, research and application but do not necessarily always 

fulfill the subject requirements. In this context it is important to build some contemporary techniques 

suitable to the subject and which would enhance the teaching and learning dynamics. The goal of a law 

teacher is to use the teaching methods that most effectively and efficiently achieve desired educational 

objectives, employ context based instruction throughout the program of instruction and employ best 

practices when using any instructional methodology. According to an old Sanskrit proverb education 

leads to liberation; liberation from ignorance which shrouds the mind; liberation from superstition which 

paralyses efforts; liberation from prejudice which blinds the vision of truth. The aim of this paper is to 

cover contemporary methods of legal education whilst putting an emphasis on the meaning of « 

education » for legal professionals. In order to do so, ethics in legal profession will be discussed 

separately. Today, legal education derives its impetus from the economic, social and economic and 

political set up of the society and globalisation has been putting the new generation of legal professionals 

to through many challanges every day which inevitably challanges law teachers. Coming from the needs 

of humankind, despite the technological developments, law requires its practitioners to be even more 

flexible, well developed and multi skilled noble professionals : even more human. 

Keywords: Legal Education, Globalization, Teaching Mehods, Laws 
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A. INTRODUCTION : 

Law is important for a society as it serves as a norm of conduct for its elements, citizens. Liberally, legal 

education serves the society by imparting law students general and cultural education, making them 

good law-abiding citizens. Therefor, Law, legal education and development have become interrelated 

concepts in modern developing societies. These societies struggle in development into social welfare 

states and aim to strike to a better  the socio-economic condition of the people by peaceful means.  

 Legal education is a broad concept. It includes the profession which is practiced in court 

of law, law teaching, law research and administration in different branches where law plays a pivotal 

role. It injects a sense of equality before law. With this, it is a mechanism to maintain the continuity of 

a democratic state.  

Laws protect our general safety, and ensure our rights as citizens against abuses by other people, by 

organizations, and by the government itself. We have laws to help provide for our general safety.  

Today it ia need to  broaden the scope of legal education to the study of law legislation and its procedures 

but also set of social skills , supported by socials sciences. 

A well balnced and functioning legal system is the key to a happy society which relies on effective legal 

education based on reased arguments and free thinking. 

 Todays fast paced world requeires skilled negotiators and problem solvers which knows the system as 

a whole and serves to society by checking compliance with the culture and develeopments of new era. 

Todays lawyers play a bigger role in development  of the new laws and interractions between cultures 

and so naturally serves social development . Clearly a wide- ranging debate, bold experimentation, and 

new thinking will be necessary as world`s interractions are not limited to localized affairs but rather 

globalized. Therefor legal education systems aim is to train the next generation of legal professionals.  

 

B. How Legal Education should be ?  

Legal education aims to prepare future lawyers  for after law school. This simple idea actually creates a 

challenge for legal educators, and not only  because the roles of  lawyers are multiple. Law is a dynamic 

field in nature. New fields of law develop in relation to technological changes.  20 years ago, who could 

imagine that there would be laws of cyberspace, laws regulating then-unknown complex financial 

instruments, or laws of bio-ethics in medical practice? Thus, it is essential to equip future lawyers with 

skills that would allow themto work on fields where the answers aren't clear, no obvious results could 

be reached and analysation of complex matters is required. 

Critical thinking plays a key role in defining 21st centurys law practitioners. This means  simply not 

only being concerned about the law in effect but rather how it should be. Legal education should engage 

students in discussions on what they think the law should be.So ability to « think like a lawyer » which 

is an expression we as teachers of legal teachers often refer to.  

Just as importantly, good law schools should address questions of what "justice" and "the rule of law" 

require, since these are the ultimate goals of a good legal system. The meaning of "justice" or "the rule 

of law" have been a topic of debate for centuries. However , the very discussion those should be remain 

in the heart of legal educatuon as for cebturies the overall aim to set up a legal system is to reach about 

justice and equity. Since lawyers are deeply challanged by  complex real world therefor, the best legal 
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education should prepare students to act  with morals despite the ethical challanges. So legal philosophy 

and legal history and/or legal traditions courses are essential topics of legal education.  

A third aspect is about sharing one's own point of view. Law is a culture of argument that relies not only 

expressing your point of view but also be able to listen critically and understand and harmonize the 

different view points for a favorable outcome for all parties. 

The term ‘theory’ when used in the context of the debate between teaching theory and practice usually 

refers to teaching law students to engage in doctrinal analysis or learning to “think like a lawyer”.2  

Emphasis on research is an essential part of a succesfull legal education encouriging ways to improve 

the law. 

 

  C. Contemporary Teaching Methods in Law 

Law has always been taught with the help of theories, principles, their practices and applications. The 

connection can be easily seen between the legal theories and their real life application. But the subject 

has not been viewed with its social, economic and political circumference. Law as it is invariably known 

consists of multifarious areas which are linked with the other. It is relevant to bridge the gap existing 

between the main fields of law such as Intellectual Property Law, Criminal Law, Family Law and 

Environmental Law etc. 

The law teachers are occupied with the question  on  which pedagogy to apply for a specific topic. This 

goes to the necessity of having a subject-specific pedagogy which would bridge the gap between what 

to teach and how to teach.3 

Some feel that “the technique makes the teacher,” but, actually, the most effective teaching ‘technique’ 

is a good interpersonal relationship with one's students4, which means interpersonal interactionbetween 

the students and the law teacher  is essential for conveyance of ideas and legal concepts. 
 

A teaching style can only be developed after a deeper understanding of the learning style, habits and 

other relevant antecedents of the students5. Effective teaching in law relies also on the learning habits 

of the suject of the teaching, students. After careful analyzation of students learning habits, law teacher 

should apply effective instruction
 
for the subject.The method which is chosen must be the one which 

best achieves the instructional objectives of the course. Thus, law teaching can be improved if methods 

are implemented6.So at this stage the role of law teacher is also to encourage the development of self -

learning habits.  

Socratic methods and lecturing the students been the primary tools of legal education but currently the 

time demands is to build new methods which leads to innovation globally. With empirical applications 

                                                           
2 Assistant Professor, School of Law, Galgotia University, Research Scholar, National Law University, Delhi, e-

mail: kapur.neha05@gmail.com. 92 Contemprory Law Review,Vol. 2. 
3 Kris Franklin, “Do we need Subject Matter-Specific Pedagogies?”, JOURNAL OF LEGAL EDUCATION, Vol. 

65, No. 4, 2016. 
4 Jerry Bergman, “The Eighteen Most Important Teaching Techniques”, THE CLEARING HOUSE, Vol. 54, No. 

2, 1980, pp. 75-79. 
5 Lon L. Fuller, “On Teaching Law”, STANFORD LAW REVIEW, Vol. 3, No. 1, 1950, pp. 35-47. 
6 Steven I. Friedland, “How we Teach: A Survey of Teaching Techniques in American Law Schools”, SEATTLE 

UNIVERSITY LAW REVIEW. 
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that do not simply rely on traditions. Thus,there is an undenyable need to  rethink the teaching and  study 

methods, and update law school's curriculum accordingly.  

 

D.Innovative Methods of Law Teaching  

1. Lecture Method  

In this traditional method, generally  very  little or no active student participation is involved. The main 

focus is on the lecturer. The lecture is thus distinct from the other major recognized methods of 

instruction such as the discussion, socratic dialogue, project method, and the laboratory7. 

A lecture is composed of  the following8:empowers the audience and keeps them focused; inspires 

people and engages them; moves the audience and makes them more willing to learn more about the 

topics discussed;  provides new insight and stimulates thinking and analysis;  makes people think and 

motivates them to develop new skills; gives the audience a desire to listen to it again and again.  

2. Socratic Method  

The traditional method has been wiedly applied through centuries which is a form of cooperative 

argumentative dialogue between individuals, based on questioning and answers to stimulate critical 

thinking. The Method has been praised for many reasons such as it aims to develop crucial legal analytic 

skills, to accustom the student to the lawyer's adversary style of exchange, and to provide a forum in 

which the student speaks in public.  

It is instrumental in teaching cognitive skill development i.e. to teach students to "think like a lawyer"; 

and finally, it helps students to hone their verbal skills9.Even as the Socratic Method is increasingly 

surrounded by innovation, it still persists and endures in legal education and reframing the Socratic 

Method as attorney-client lawyering would help align this teaching method with other law teaching 

innovations10.
  

3. Research Methods  

We can define the method as a system to search for and verify facts. While speaking of the method we 

must refer to the phrase of Herbert Spencer as “The great aim of education is not knowledge but 

action”Herbert Spencer11.
 
 

For building arguments  in the field of law a research methodly is applied specifically for a reasoned 

legal  approach which is an essential characteristic of law. The quantitative method in law focuses on 

research about law whereas the qualitative method deals with research in law and is concerned with 

propositions and doctrines while the quantitative method is concerned with people, social values and 

social institutions.  

                                                           
7 Thomas M. Sutherland, “The Lecture Method”, NACTA JOURNAL, 1976. 
8 Latessa R, Mouw D. “Use of an audience response system to augment interactive learning, Innovations in Family 

Medicine Education”, 2005, 37. 
9 Lowell Bautista, “The Socratic Method as a Pedagogical Method in Legal Education”, University of Wollongong, 

Australia. 
10 Jamie R. Abrams, “Reframing the Socratic Method”, JOURNAL OF LEGAL EDUCATION, Vol. 64, No. 4, 

2015. 
11 HerbertSpencer,SOCIALSTATICS86,NewYork,D.AppletonandCo.1896. 
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4. Interactive Method  

Law students in this method are required to role play as lawyyers.  Interaction with clients is aimed for 

identification for resolving legal issues which includes : role plays, simulations, moots, mock trials, case 

studies, small group discussions, debates etc.  

On research and citation assignments, student groups can complete exercises, as well as complete 

research pertinent to their memorandum or brief assignments12. 

5. Problem Method  

This model is an alternative for case method which can be defined as a method which uses hypothetical 

fact situations as the centre piece for student analysis and discussions13.  

The materials which can be utilized to solve problems are court’s opinions, statutory materials, 

administrative regulations, legal documents, articles and other materials relevant to the solving of the 

problem. Requiring solutions in class is an integral part of the method14 that helps to enhance knowledge 

of law and precedents analyzes. This basically results insupporting the developpment of professional 

skills.  

6. Case Method  

In this method law student are asked to reach their own conclusions about the meaning of the court's 

judgment with the aim of  enabling students to understand legal principles on their own. Students should 

be prepared for class in advance. 

There are four things to be attained by a systematic legal instruction, and no system is complete which 

does not make provision for the attainment of all of them, viz: to teach (1) what is the law; (2) how law 

is evolved or made; (3) how to extract the ruling principle of law from an adjudicated case; (4) how to 

apply known principles of law to new cases as they arise.
 
The case method of teaching law is based on 

the principle that the best way to learn law (particularly common law) is to analyze the actual judicial 

opinions which become binding under the rule of stare decisis.
 
 

7. Collaborative Method  

This is a method that requires active and colloborative work of students. Personal connection of students 

on the research and preparation of the topic also encourages organizational skills of future lawyers. One 

of the best outcomes of the technique is that it establishes an approach to think in a less bias. 

In essence, the goal of collaborative learning is a group project in which the group process will produce 

a better final product through the students' discourse15. Collaborative learning in heterogeneous groups 

                                                           
12 Hoffman Toll Peter, “Teaching theory versus practice: Are we training lawyers or plumbers?”, MICHIGAN 

STATE LAW REVIEW, 2012, p. 625. 
13 Gregory M. Ogden, “The Problem Method in Legal Education”, JOURNAL OF LEGALEDUCATION, 1984, 

pp. 654-657. 

14 Hoffman Toll Peter, “Teaching theory versus practice: Are we training lawyers or plumbers?”, MICHIGAN 

STATE LAW REVIEW, 2012, p. 625. 
15 Elizabeth L. Inglehart et al., “From Cooperative Learning to Collaborative Writing in the Legal Writing 

Classroom”, THE JOURNAL OF THE LEGAL WRITING INSTITUTE, 2002. 
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results in students expanding and deepening their understanding of different perspectives of students 

from various backgrounds16. 

8. Clinical Method  

In this method clinics are created to focus attention on practice rather than theory. Under this model, 

law students are as productive members of a community are refining their  skills for creative strategies 

in order to bring about solutions and social justice. 

Among the principal aspects of this method, students are confronted with problem situations of the sort 

that lawyers confront in practice; they deal with the problem in role; they are required to interact with 

others in attempts to identify and solve the problem; and, perhaps most critically, the students’ 

performance is subjected to intensive critical review17.
 
 

They are taught using methods that include role-playing, simulations, brainstorming, highly interactive 

discussions, regular in-depth feedback, and direct client representation18.
 
Students also work with 

faculty members to petition relevant authorities who are obliged under the law to provide remedy for 

injustice. If relief is not provided, the students work with lawyers to file a petition before the High Court. 

Students can argue these cases under special rules that allow any member of the public to present such 

cases19.
  

 

9. Field Projects 

As law is  often and almost undebatably described as an instrument of social control, the law students 

are associated by the faculty with the members of society in issues like childrens and animals`rights. 

Law faculties often colloborate with governments and corporations on social responsibilty projects.  

10. Outcome Based Method  

This innovative method is focuses on  the outcome rather than the content. In this direction the faculty 

rather focuses on the final skills the law students achieve and the course outcomes on the subject are 

reversed and reorganized.  

 

E. CONCLUSION  

Through this paper, aim was to  make an in-depth study of the teaching learning theories in law and the 

significance and need of innovative methods of teaching law in new century. The premise of the reseach 

was that there has been a wide scope teaching techniques in law education and the development of those 

methods has been made with years of development and experience. Nowadays, as law teachers we are 

experiencing more and more need for  student participation in the teaching, where we realise the 

contrubution of interraction with students enhances the quality of legal education gradually.   

                                                           
16 Hoffman Toll Peter, “Teaching theory versus practice: Are we training lawyers or plumbers?”, MICHIGAN 

STATE LAW REVIEW, 2012, p. 625. 
17 William P. Quigley, “Introduction to Clinical Teaching for the New Clinical Law Professor: A View from the 

First Floor”, AKRON LAW REVIEW. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Law schools have also learned that there is great value in providing law students an experiential element 

in the course of their legal training by access to law in action by means of  real cases even facing with 

real clients. The innovative legal teaching teaching method through legal clinics expose students to law 

practice not only as observers, but also as practitioners in training. Perhaps as in medical studies, 

governments could extended legal studies where the law education is finalised only after practicing the 

law and only then the diploma is granted.   

One can say that teaching technique could make a difference in the quality of legal education. For a 

succesful legal education the law teachers must be ready and prepared for updating curriculum in order 

to enhance the skills of young generation of lawyers.  
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Abstract 

Learning English as a foreign language (EFL) provides the learners with various benefits such as 

developing their communication skills, gaining a worldwide career and boosting their cultural 

intelligence at a great rate.  Related studies seeking students’ attitudes towards EFL have revealed 

multiple results indicating that some students act positively while the others are very opposed to it.  The 

purpose of the current study is to find out attitudes of students towards EFL at Cyprus Science 

University.  Data collection tool for our study is an online questionnaire adopted former studies, and 

there are 68 online participants for this study.  All of participants were chosen voluntarily as they all 

signed the content form online. This study is a quantitative study whose data collection duration took 

three weeks and analyses were completed in one week. SPPS package program was utilized in order to 

assess the quantitative data. The results of the study revealed that most of the participants regard learning 

EFL as a necessity and this may be developed better in foreign countries. On the other hand, some of 

the participants claim EFL just as course to be completed during bachelor degree and it may give them 

no profit for their future career.  Also, most of students claim that learning English may boost their social 

and interactive skills in their society. 

Keywords: Attitudes, Learning, English, Foreign, Language, Tourism 
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INTRODUCTION 

Today, it has become a very important factor for people to know a foreign language other than their 

own. Even when recruiting employees for businesses, one of the most significant criteria after 

qualifications, foreign language knowledge is sought. Many students believe that they can get a 

prosperous career if they are able to speak and use English efficiently (Babayiğit, Cizrelioğulları and 

Altun, 2020a). Therefore, knowing and speaking a language other than English has been preferred in 

employment. Especially since the tourism sector is a sector that provides services to tourists from many 

different cultures and countries, foreign language is one of the most important factors and is of great 

importance. 

The tourism sector, which is of great importance for all developing and developing countries, needs to 

create high quality and solid infrastructure and superstructure in order to achieve competitive advantage 

on a global scale. In addition, the qualified workforce needs to be increased. The basic qualifications of 

the people who will work and be employed in this field are the theoretical and practical training of the 

future tourism professionals who are still students, as well as the foreign language knowledge that will 

enable them to serve in a language other than their native language, at least to guests from different 

cultures (Unur, 2018). Also, having substantial skills in writing is rather crucial that is why many 

students at the university level investigate various techniques in order to develop their writing skills 

(Babayigit, 2020a). 

Thus, in order to compete at the cultural level, institutions that provide tourism education at 

undergraduate and graduate levels strive to graduate their students with the best and superior 

qualifications. Students who graduate from tourism departments can work actively not only in the 

domestic but also abroad. For this reason, they intensively add foreign languages to their curriculum in 

order to provide graduates who can provide the highest quality service to the tourists coming to their 

country, and who can work easily in every country of the world and have the ability to communicate 

effectively. Also, students should get awareness of many foreign language aspects in order to grasp the 

implied meanings and communicate successively in English (Babayigit, 2020c). Besides, tourism 

students receive education in more than one foreign language in their education life. In order to prepare 

for this education, students are subjected to a one-year foreign language preparation program before 

taking the main field courses. It is the main goal of preparatory schools to ensure that they learn one or 

more foreign languages at a good level. After the preparatory school is successfully completed, they 

take professional foreign language courses as well as field courses. Even when students start their 

departmental courses, they have English mediated classes which are regarded as quite prosperous by 

students of faculty of tourism since they approach to their career successfully and closely (Babayiğit, 

Cizrelioğulları and Altun, 2020b). In addition, when students catch awareness for specific terms related 

to their department such as Tourism in English, they become more motivated and successful in their 

domain (Babayiğit, Cizrelioğulları and Altun, 2020c). 

Students who are educated in the tourism high schools, colleges and faculties get some foreign language 

courses such as vocational English and German in addition to their field courses. During their education, 

current issues in language teaching should be regarded and the tasks should be multiple and not focus 

on just a simple or ordinary technic or method (Babayiğit, 2020b). There are not many academic 

publications investigating language education, its pros and cons on tourism students. It is stated that 

although students think that foreign language education is necessary, they have some deficiencies in the 
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target language (Davras ve Bulgan, 2012). Therefore, the purpose of the current study is to find out the 

attitudes of students towards EFL at Cyprus Science University. 

 

METHOD 

The current study has the purpose of investigating students’ attitudes towards English classes at the 

faculty of Tourism in Cyprus Science Universities Data collection tool for our study is an online 

questionnaire adopted from former studies, and there are 68 online participants for this study. The items 

in the questionnaires are likert-scale based. All of participants were chosen voluntarily as they all signed 

the content form online. This quantitative study’s data collection duration took three weeks and analyses 

were completed in one week. SPPS package program was utilized in order to assess the quantitative 

data. 

 

FINDINGS 

The following charts illustrate the results of the current study, and there is data about participants and 

analysis of the items in the questionnaires. 

  
Figure 1. Gender Chart of Participants 

 

As it can be seen in Figure 1 above, 50 of 68 university students participating in the study are male and 

18 are female. 
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 Figure 2. Age Chart of Participants 

As it is clear in Figure 2, 15 of the participants in the study are 18 years old, 18 are 19 years old, 16 are 

20 years old and 19 are 21 years old. 

  
Figure 3.Class Chart of Participants 

 

Figure 3 illustrates that 11 of 68 university students participating in the study are preparatory class, 15 

are 1st grade class, 17 are 2nd grade class, 16 are 3rd grade class, and 9 are 4th grade class students. 
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Figure 4. Department Chart of Participants 

 

It is indicated in Figure 4, 58 of the participants in the study are students studying in tourism and hotel 

management and 10 in gastronomy and culinary arts. 

 

 

 
Figure 5. Nationality Graph of Participants 

 

Figure 5 shows that 10 of the 68 people participating in the study are Turkish, 28 Nigerian, 15 Pakistan 

and 15 Bangladesh students. 
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Table 1. Descriptive Analysis 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

     

Everyone must know at least one foreign 

language in Turkey 
68 3,7647 ,99428 -,350 -,889 

The main purpose in learning a foreign 

language is to communicate with foreigners 
68 3,5735 ,99725 ,024 -1,049 

It may be sensible to learn the foreign 

language just for the purposes related to our 

profession. 

68 3,9559 ,96867 -,519 -,750 

A foreign language is learned only in the 

homeland of that language. 
68 3,7647 ,93230 -,190 -,870 

Foreign language can be learned by 

communicating with foreigners in the best 

holiday resorts 

68 4,2206 ,70912 -,346 -,939 

My feelings towards people speaking the 

foreign language which I try to learn, affect 

my success in learning that language. 

68 3,7206 ,80753 ,383 -1,037 

Knowing a foreign language changes an 

individual's social environment. 
68 3,7941 ,97059 -,680 -,407 

The first requirement for learning a foreign 

language is interest. 
68 3,4559 ,90494 -,052 -,750 

 

Table 1 shows the average, standard deviation, skewness and kurtosis values of the questions 

determining the attitudes of the undergraduate students of the Faculty of Tourism of Cyprus Science 

University towards Learning English as a Foreign Language. When the skewness and kurtosis ratios are 

between -1 and 1, the data shows a normal distribution is slightly more lenient, with a normal range 

between -1.5 and 1.5. (Babayiğit, Cizrelioğulları and Altun, 2021). When viewed from another 

perspective, and regarding the answers of the following questions, it is understood from the fact that the 

average value they definitely tend to participate in to the question "Foreign language can be learned by 

communicating with foreigners in the best holiday resorts" is 4.2206 and the standard deviation is 

0.70912. On the other hand, it is understood from the average value that the participants are indecisive 

since the average value of the question "The first condition of learning a foreign language is interest" 

is 3.4559 and its standard deviation is 0.90494. 

 

CONCLUSION 

The current study has the aim of seeking attitudes of bachelor students towards EFL, the students are 

studying at the faculty of Tourism at Cyprus Science University in Turkish Republic of North Cyprus. 

There are 68 students from four countries whose ages vary from 18 to 21. The data collection and 

analysis duration for this study is four weeks in total. Since this study is quantitative study, the whole 

data is analysed via SPPS package program. The results of the current study based on the analysis of the 
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items indicate that most of the participants are eager to have English classes and feel satisfied these 

classes since they believe that they may have a prosperous career and get the chance of communicating 

interactively and globally. 

 

REFERENCES 

Babayiğit, M. V. (2020a). Does Keeping a Diary Really Influence Writing Skills of English Learners of 

Elementary Level? A Case of Five English Learners. ECLSS Online 2020b. 

Babayiğit, M. V. (2020b). What Do English Teachers Keep in Their Notes for the Students? The profits 

of Field Notes for the Development of Language Skills. ECLSS Online 2020b. 

Babayiğit, M. V. (2020c). Does Multimedia Technology Facilitate Pragmatics Awareness among 

Teenage Learners? A Case of Secondary-School Students. International Journal of Kurdish 

Studies, 6(2), 164-174. 

Babayiğit, M. V., Cizrelioğulları, M. N., & Altun, Ö. (2020a, September). What If BA Students Studying 

at the Faculty of Tourism Don’t Have Advanced Writing Skills in English Classes; Pros and 

Cons of Advanced Writing Skills in the views of BA students. In 5. International EMI 

Entrepreneurship and Social Sciences Congress PROCEEDINGS E-BOOK (p. 113). 

Babayiğit, M. V., Cizrelioğulları, M. N., & Altun, Ö. (2020b). Are BA Students Eager to Have Their 

Departmental Courses in English? Perceptions of Tourism Students towards English Mediated 

Classes. ECLSS Online 2020c, 9. 

Babayiğit, M. V., Altun, Ö., & Cizrelioğulları, M. N. (2020c, September). Do Students of Tourism Have 

Enough Awareness for Expressions in EOP (English for Occupational Purposes) via learner 

autonomy?. In 5. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress 

PROCEEDINGS E-BOOK (p. 104). 

Babayiğit, M. V., Cizrelioğulları, M. N., Altun, Ö. (2021). An Investigation into Knowledge of the 

Concept of Consumption: A Case of BA Students. International Journal of Kurdish Studies 7 

(1), 22 – 40 

Davras, G. M., & Bulgan, G. (2012). MYO Öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Eğitimine Yönelik 

Tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Örne-ği.Doğuş Üniversitesi Dergisi, 

13(2), 227-238. 

Unur, K.  (2018) “Comparing English Self-Efficacy Beliefs of Undergraduates Tourism Students with 

Different Curriculum Programs”.Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/Journal of Travel and 

Hospitality Management 

 

 

 



 

  
642 

Applications for Disabled Tourists in the 

Northern Cyprus Hotel Sector: A 

Research for 5-Star Hotels 
 

 

 

Özlem ALTUN1 

Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI2 

Mehmet Veysi BABAYİĞİT3 

 

 

Abstract 

The disabled people constituting the world's largest minority for the hotel sector have a significant place 

in the market of the tourism sector. Related studies about the practices for disabled people in the 

hospitality and hotel sector are limited in terms of literature. The importance of the study is to provide 

an accessible tourism destination to disabled individuals in the hotels in Northern Cyprus and to make 

them preferred in this field; therefore, more information and regulations are needed for disabled tourists 

to carry out accommodation and travel activities. The purpose of this study is to evaluate the practices 

for disabled tourists in terms of disabled tourism market in the views of 5-star hotels managers in 

Northern Cyprus. Based on the purpose, a questionnaire was formed by using qualitative (interview 

technique) method to collect data. Interviews were conducted with the managers of 10 five-star hotels 

operating in Northern Cyprus.  When the practices aimed at individuals with disabilities in the hotel 

sector and the problems preventing individuals from participating in touristic activities are examined, it 

is found that that the services and arrangements for the disabled people in the hotel sector are not 

sufficiently implemented. In addition, when the accommodation and hotel establishments are considered 

as a whole, it is revealed that the services available to disabled tourists in this sector are limited. Also, a 

general evaluation and recommendations about our subject has been made in this study. 

Keywords: Disability, Disabled Tourist Market, Hotel Businesses, Northern Cyprus. 
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INTRODUCTION 

Today, tourism has developed and diversified with the effect of technology. Every day millions of people 

travel for various reasons such as work, education, leisure, recreation, health religion, sightseeing, and 

sports all of which can be expressed under the concept of travel tourism (Akturan, 2017). Tourism is 

also one of the most important sectors for the economy since it has one of the biggest sources of income 

for the development of countries. Therefore, countries should constantly develop and renew themselves 

in order to benefit from the tourism sector at the highest level and to gain more. One of the benefits of 

developing technology is the diversification of tourism. For this reason, many countries are turning to 

alternative tourism activities (Akın, 2019). 

It is necessary to consider the tourism sector comprehensively. Transportation, accommodation, food 

and beverage businesses are the leading ones. The biggest task is undertaken by the accommodation 

businesses. The most important purpose of accommodation businesses is to meet the various needs of 

tourists, including accommodation. For this purpose, they are many commercial organizations carrying 

out service, personnel, architecture and guest relations and other applications within the framework of 

certain rules and standards (Çakıcı et al., 2002; Kozak et al., 2001 & Olalı and Korzay, 1993). Therefore, 

the service privileges offered by accommodation businesses may make them preferable.  

According to OECD data-EU and Turkey, individuals with disabilities constitute about 15% of the world 

population. In short, there are 1 billion disabled individuals living in the world. For this reason, they are 

described as the "largest minority" in the world. The number of people with disabilities in Turkey is 

1,559,222 d. When we consider the distribution, 27% is between 0-21 years old, 36% is between 22-49 

years old and 37% is between 50-64 years old. As the age increases, the rate of disability increases. 

While the rate of disabled individuals between the ages of 20-34 is 6% in OECD countries, it doubles 

between the ages of 35-49. Between the ages of 50-64 +, the rate increases even more and reaches 24%. 

In the European Union, the number of disabled individuals between the ages of 15-64 and having basic 

activity problems is 44 million, while the number of disabled individuals with limited opportunities due 

to a lifelong health problem is expressed as 35 million. ( Accessible Living Association,https://ey-

der.com/ana-sayfa/turkiye-ve-dunyada-engelliler/access date:14.10.2020) 

Today, disabled individuals holding a very high rate take part in tourism activities. As a result, the 

concept of barrier-free tourism has emerged. Disabled tourism is defined as the tourism activity 

involving disabled people. It is of great importance that accommodation businesses provide tourism 

services and products at international standards that can meet all the needs of disabled individuals in an 

equal, independent and dignified manner (Buhalis and Darcy, 2011 & Darcy and Dickson, 2009). 

Individuals become disabled as a result of the loss of their physical, mental, sensory and social abilities 

due to accidents, diseases, malnutrition, natural disasters due to congenital or various reasons, and 

cannot perform their vital activities partially or fully. As a result of all these, it becomes difficult for 

them to maintain their social life. People with disabilities face countless obstacles in all places and at all 

stages of life, including their homes. These obstacles reveal functional performance deficiencies and 

different problems and reduce the quality of life in these difficulties. Therefore, it causes psychological 

and social problems and makes it difficult for them to live in a functional integrity with the society they 

live in. 
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In order to solve this social problem, it is of great importance that disabled individuals can access indoor 

and outdoor activities and participate in social environments. Therefore, it is unthinkable for disabled 

individuals to be excluded from tourism which is one of the biggest social and cultural activities. Many 

families do not plan a vacation so that a disabled person or members do not encounter these problems. 

The participation of disabled people in this important activity is of great importance in terms of enriching 

their lives, as well as increasing the tourism income of countries and developing their tourism potential. 

 

METHOD 

This study has the purpose of investigating five stars hotels’ activities or practices for disabled tourists 

in Turkish Republic of North Cyprus (TRNC). 

10 managers from these five stars hotel have accepted to take roles as participants. The names of these 

hotels and their managers have been kept confidential due to advertising reasons. The ages of participant 

managers vary from forty to fifty-five and almost all of them are either from TRNC or Turkey. They all 

attempt to their best to promote their hotels at the utmost level.  The participants were asked to answer 

five general questions about the practices for disabled tourists utilized in their hotels. The following 

questions were directed to the participants: 

1- Do you have any specific practices or applications for disabled tourists? If yes, what are 

they? And how do you use them? , if not, why don’t you adopt any practices? 

2- Do you ever come up with any discrimination for disabled tourists? Why, why not? 

3-  How many disabled tourists do you generally have in your hotel in a year? What do you 

think about the number? 

4- Are disabled tourists content with your hotel? Why? Why not? 

5- Some disabled people have never experienced any kind of holidays as they feel demotivated 

or have the idea of being rebuked. Do you ever have any special programs to promote the 

facilities for such disabled tourists? Why / why not? 

 

FINDINGS  

This study aims to uncover various practices employed by the ten managers of five star hotels in TRNC.  

Among these participants, it is found that three of them are female and seven of them are male in total. 

Participants are holding more than seven years of experience in the hotel sectors. 

Almost all of the participants in this study replied similarly to the questions; hence, the findings can be 

elaborated as a whole. Firstly, it can be claimed that they all provide transfer for disabled tourists; in 

other words, they welcome them at the airport, the help them settle down in the hotel and send them off 

again via VIP services. Secondly, they ask all of the hotel employees to show extra interest and be more 

polite towards disabled tourist. Also, some of the hotels especially service all the meals to the tourists’ 

rooms; however, some hotels keep this for the preference of the disabled tourists since they may feel 

discrimination. The answers indicated that all of the hotels are welcoming the disabled tourists in the 

best manner and they regard them the same as the other ones in order to overcome some types of 

discriminative manners. 
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In addition, the replies to the interviews show that if there are some disabled kids as tourists, some 

employees are always ready for nursery issues for the parents. A doctor and a nurse are always ready at 

those hotels in case of emergency facts. Besides, most of the hotels claim that they have at least one 

hundred of disabled tourists during the year and these tourists are from different countries such as the 

UK, USA, Europe or Turkey. It is clear that most of the disabled tourists are the old ones and they 

generally come to the hotels with their wheeling chairs. Next, the managers claimed that almost all of 

the disabled tourists show content for the hotel as they really love the service and smile faces of the 

employees; however, there is a minor part wishing to stay at home for the whole of their life that is why 

they feel depressed when they go on a holiday. Lastly, most of the hotels plan to program special 

holidays for the stressed or reluctant disabled tourists, they intend to offer these programs at low prices 

with multiple facilities such as panoramic city tour, airport transfer and all-inclusive package programs. 

 

CONCLUSION 

In conclusion, it can be stated that this study aims to find out the practices and plans for disabled students 

in TRNC. For this purpose, ten hotel managers are asked to take roles in interviews including general 

questions about the practices for disabled tourists. It was found that these hotel struggle to do their best 

in order to find out the best practices for the disabled tourists. They offer all-inclusive package programs 

and they take and send them from the airport. Also, the hotels are hopeful that disabled tourists will 

increase in the future and this sector will have more affluent issues. Besides, they believe that this may 

act as a therapy for disabled tourists since they are always at home and feel rather stressed. 
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Abstract 

The global pandemic coronavirus has been a nightmare for almost everybody nowadays as it is fatal for 

both human beings and business sectors. As this pandemic is a current issue, there may not be many 

studies dealing with the drawbacks of this virus on business sectors that is why the purpose of our study 

is to come up with malfunctions and problems aroused within tourism sectors. It is clear that tourism 

sector is not just comprised of hotels, there are also some small organizations such as gift shops, 

restaurants, entertainment centres, tour guidance services, transportation services including cruises, 

airways, buses and trains, traditional street food sellers and even farmers; all of whom are great 

contributors for the successful implementation of tourism for the wealth of a country. The data collection 

of this study was conducted via interviews within participants of the mentioned organizations in two 

weeks. As the interviews were conducted online, the data analysis process was completed in a week. 

The results of the study revealed that many sectors both small and big ones have been in a great trouble 

due to this corona virus, and it has been clear that all types of international transportations have 

restrictions that is why all the tourism sectors are rippling and they feel that they may not be able to 

cover this year successfully. This fluctuation may not seem to be a huge problem for small organizations 

as they don’t have big budgets or a great number of workers; however, big organizations such as travel 

agents, hotels, airway companies are on the idea that they consider themselves on the edge of 

bankruptcy. 

Keywords: Coronavirus, tourism, malfunction, organizations 
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INTRODUCTION  

Tourism has been changing rapidly and has enormous effects on the welfare of the people, contributing 

greatly to the economy of the country. In addition, events occurred as the results of the political and 

geographical conditions of the countries have negative effects on tourism. These events are primarily 

considered as terrorist attacks, earthquakes and epidemics (Sheresheva, 2020). Such events may also 

reduce the trust in the destinations. In particular, epidemics are one of the biggest negativities globally 

(Acar, 2020). 

Covid-19, which emerged in the seafood market in Wuhan, China on December 31, 2019, has affected 

the whole world and caused great destruction. The disease is transmitted by droplets emitted by 

coughing, sneezing, and surfaces touched by patients (hands, eyes, mouth, nasal mucosa) (Ministry of 

Health, 2020a). Therefore, the movement of people from one place to another has led great difficulties; 

hence, it can be claimed that the global spread of Covid-19 has been caused by international tourism 

activities (Ariyaratne, 2020). 

However, tourism and tourism activities were not the only sector affected by the Covid-19 virus outbreak 

(Soylu, 2020). The national and international tourism sector, where people live in closed areas and where 

people are together collectively, has been negatively affected both financially and morally. Some 

measures had to be taken to prevent the spread of the Covid-19 virus worldwide. Partial and complete 

curfews were imposed in order to enable people, the biggest of these measures, to isolate themselves. 

With a series of measures taken, almost all of their businesses were closed for a certain period of time. 

Employers and employees are all in a difficult situation. Along with this situation, the negativities caused 

by the pandemic process have brought great problems in many sectors around the world, especially in 

the field of education and tourism (Bozkurt, 2020). 

Considering these sectors, it is clear that there are the effects of COVID-19 on education because almost 

all of the countries adopted online learning. And online learning provides a great deal of materials for 

teachers by setting instructional elements (Oliver and Herrington, 2001). Although many students were 

aware of online learning formerly, it is not until those times that they have become more familiar with 

online learning since they all attempt to have their classes via online learning currently, and while some 

of the students regard online learning as an affluent process, some others consider it as a handicap since 

they cannot reach to technological tools easily (Babayiğit, Cizrelioğulları & Altun, 2020).  Another one 

is the tourism sector which has a wide range such as accommodation, transportation, food and beverage 

businesses, entertainment sector, shopping malls. The aim of this study is to investigate the problems 

and problems faced by the transportation, accommodation, entertainment, food and beverage businesses 

of many small and large sectors affected and affected by the tourism sector and to present solution 

options.  

Health crises affect the risk perception of tourists and cause unexpected declines in tourism demand. In 

the studies conducted in this field, they stated that the socio-economic reflections of such crises, 

especially countries dependent on tourism, would be important (Alaeddinoğlu, & Rol, 2020).  The 

tourist, which is the basis of travel motivation in tourism, should feel safe. If the tourist doesn't feel safe, 

their travel behaviour can slow down or stop altogether. Therefore, although covid-19 does not directly 

affect some destinations, it slows down the tourist flow and affects the process negatively since 

outbreaks largely determine and often limit individuals' travel behaviours. Due to the Covid-19 

pandemic, quarantine practices have been implemented in countries globally for prevention and during 

this period, nobody could travel within or outside the country. 
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In the tourism industry where trust is the most important factor, it is very difficult for people to be 

convinced of their desire and attitude to travel and vacation. Therefore, in the process of the new normal 

period, tourists have turned towards domestic tourism rather than foreign tourism in order to support 

their country's economy. Individuals are planning to go to a destination in their country rather than 

abroad. In addition, they prefer places where tourists can move away from overcrowded and mass 

tourism destinations and be more calm and safe and away from human groups (Zenker & Kock, 2020).  

After these practices, tourism is one of the most affected sectors, and the main variable that differentiates 

tourism from other sectors is that people travel to other destinations from where they lived to get service. 

Therefore, since tourism is one of the first sectors affected by all epidemics, major damages can occur 

especially in the economies of countries that accept tourists during epidemics.  

All in all, it is obvious that international travels and the number of foreign visitors cannot reach the old 

figures in a short time because people have health concerns. Also, they don’t want to get involved in 

travel and tourism activities as they consider it as risky and they do not have the feeling of trust. At this 

point, it will be beneficial for all countries to support domestic tourism and bring it to better points. 

 

METHOD 

The current study aims to investigate the malfunctions and problems occurring in many domains of 

Tourism sector as a result of global COVID-19 outbreak. 

There are ten participants in this study, and all of them are chosen randomly via online platforms. The 

occupations of the participants have various ranges as they are working in many domains such as gift 

shops, restaurants, entertainment centres, tour guidance services, transportation services including 

cruises, airways, buses and trains, traditional street food selling and even farming. Also, some 

participants run small companies and some others work in big companies. The names of the participants 

and their companies are kept as anonymous. The ages of the participants vary from 30 to 50. While 

choosing the participants, multiple business sectors were taken into consideration and only the volunteer 

ones were chosen. Each participant has an online meeting in order to conduct an interview comprising 

of five questions which interrogate the effects of COVID-19 on various tourism sectors. The following 

questions were directed to the participants during the interviews; 

1- How can you compare your sales before and after Covid-19 breakout? 

2- Do you think that there is a substantial change in the applications of Touristic factors such 

as panoramic city or boat tours. Why/ why not? 

3- Many people have been caring the hygienic situations at great rate that’s why they don’t 

prefer hotels, how do you cope with this situation? Why? 

4- Since many tourists prefer calm places for their holidays, the ones running their shops in 

crowded places have problems in terms of providing the salary for employees. What do you 

think about this process and why? 

5- Do you think that there will be some changes in touristic facilities globally this year? Why/ 

why not? 

The data collection duration took four weeks and one week was also utilized for data analysis of the 

transcripts of the video recordings. The whole data was analyzed quantitatively.  
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FINDINGS 

The current study investigates the effects of Covid-19 outbreak on the facilities of tourism industry. The 

following table illustrates demographic information of the participants.  

 

Table 1. Demographic Information 

Demographic Variables   Frequency Percent % 

Gender Male 7 70 

  Female 3 30 

Age  30-35 4 40 

  36-45 3 30 

  46-50           3 30 

Work Domain Hotel 2 20 

  Restaurant 2 20 

  Gift shop 1 10 

 Tour Service 2 20 

 Transportation 2 20 

 Farming 1 10 

TOTAL   10 100 

 

The data about demographic information indicates that there are seven male and three female 

participants in the study. Also, the ages change from thirty to fifty as four participants are between thirty 

and thirty-five, three participants are between thirty-six and forty-five, and three other participants are 

between forty-six and fifty. Considering the work domains, they are working in different domains such 

as hotel, restaurant, gift shop, tour service, transportation and farming whose numbers can be regarded 

as equal. 

Each of the participants tried to answer each of the questions in the interviews as clearly as possible. 

Regarding the first question “1- How you can compare your sales before and after Covid-19 breakout?” 

it can be claimed that almost all of the participants are on the idea that nothing will be the same as before. 

The participants stated that they would have very difficult days in the future since there would be no 

tourism boom and most of people may prefer staying at home than travelling to various places in the 

world. Also, they could buy more things to store before but they do not plan storing anymore since the 

flow of business life may seem to alter at any time; hence, they may not be able to increase the sales in 

the following days.  
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Regarding the answers for the second question “Do you think that there is a substantial change in the 

applications of Touristic factors such as panoramic city or boat tours. Why/ why not?” it is clear that 

most of the participants indicated similar concepts since they state that there are some precautions during 

touristic tours. For instance, the number of the passengers in the buses starts to be limited, wearing a 

mask becomes an obligation and hygienic issues are taken rather seriously. Also the number of the 

touristic tours has decreased due to the limited portions of tourists. 

Regarding the replies for the third question “Many people have been caring the hygienic situations at 

great rate that’s why they don’t prefer hotels, how do you cope with this situation? Why?”, it can 

asserted that hotel managers or employees answered for that question mostly and they claim they have 

to keep the level of cleanliness at the utmost level; otherwise, they may come up with governmental 

fines leading to tickets or shut downs that is why they keep many parts of the hotels clean, they limit the 

number of the customers at the cafes and restaurants in the hotel. They also care about settlement in 

those parts. They use a great deal of disinfections in order to combat with virus. 

There are also various replies for the question four, “Since many tourists prefer calm places for their 

holidays, the ones running their shops in crowded places have problems in terms of providing the salary 

for employees. What do you think about this process and why?”, however, the general idea is that they 

all expect for governmental support since they really run out of income and cannot provide any salary 

for the employees.  They all wish to overcome these difficulties very soon. 

Regarding the answers for the last question, “Do you think that there will be some changes in touristic 

facilities globally this year? Why/ why not?” it is clear that almost all of the participants seem to be 

pessimistic because they are aware that this virus is contagious and it cannot be minimized or demolished 

until a successful vaccine is found ; hence, they all claim that the tourist facilities may go down both 

this year and next year. 

 

CONCLUSION 

In sum, the current study attempts to find out malfunctions and problems aroused within tourism sectors 

and 10 participants working in those sectors are interviewed. The interviews are comprised of five 

simple and general questions interrogating people views for the effect of Covid-19 on the lifestyle and 

tourism. The results of the study revealed that most of the participants hold many problems in Tourism 

sectors and they do not develop optimistic feelings for tourism sectors in the following two years since 

they claim that this outbreak will continue in different parts of the world during multiple periods. Also, 

tourism has been affected by many other sectors such as education because all of the schools and 

universities are closed down; hence, it can be claimed the role of covid-19 on education is also 

tremendous since many students or teachers cannot travel to the any part of the world due to the 

restrictions that is why most of touristic agents or transportation firms come up with financial troubles. 

It is clear that almost all of the students and teachers have their education process via online learning 

being a rather difficult process since most of students are not aware of the requirements of online 

learning. Consequently, it can be claimed that online learning has some drawbacks on touristic practices 

too.  
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Abstract  

Strategic management has undergone a radical transformation in the last decade with the introduction 

of modern analytical methods in the decision-making process that is affected by neuroscience and allows 

to revolutionize the way to see the strategic decision-making from business models to an individual. 

Neurostrategy, which is combined with strategic management and neuroscience, relies on strategy’s 

long-standing emphasis on executive managers and refers to the field concerned with the roles and 

problems of executive managers and those who manage multi-business firms or multifunctional business 

units. It craves to incorporate insights from neuroscience and especially cognitive neuroscience into 

strategic management to enhance a richer and simultaneously broader picture of the human side of the 

organizational dynamism. In this sense, the present study aims to examine the fundamental components 

of neurostrategic management and shed light on its importance in organizational research together with 

the management and business practice by scrutinizing the extended literature.  

Keywords: Neuroscience, Neurostrategy, Neurostrategic Management, Decision-Making 

 

 

 

INTRODUCTION 

Organizations and companies the world over wish to perceive, understand, foresee, and eventually 

change the behavior of those whom they interact with, guide, or enable for other services (Spence, 2016: 

1). In other words, in a progressively complex management milieu, managers struggle between tactical 

arrangements and precise methods to gauge degree of accomplishment of predetermined goals (Satpathy 

et al., 2019). In this sense, organizational neuroscience has investigated the field-specific concepts and 

examined the methods of using brain data (analyzing brain levels) to reach new and contemporary 

insights. Therefore, the knowledge that was taken from neuroscience has already been extended to 
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organizations, organizational scientists, and practitioners in inspiring new directions (Ward et al., 2015: 

18). 

Applied neuroscience is best defined as the usage of neuroscience methods and tools to measure and 

understand human behavior in work settings. Managers are capable of generating data related to critical 

and serious moments of decision-making via using applied neuroscience. Then, they use and analyze 

this data for more confident preferences that help to guide the future of an initiative (Furr et al., 2019). 

In this scope, managers may study fully well using the numerous management-science tools that are 

already appropriate for the science. Indeed, strategy demands the cognitive neurosciences 

(neurostrategy) to utilize from that field’s assumptions and experimental findings and involve its 

methods and instruments to the pool of extant management-science practices (Laureiro-Martínez et al., 

2015: 356). In this way, since neuroscience revolutionizes the understanding of how the managers' brain 

runs and how and why managers behave the way do, many of these insights navigate to radical changes 

in the way managers interact with customers and internal customers (employees) (Swart et al., 2015: 5). 

From this poing of view, neurostrategy refers to the interdisciplinary linkage that interprets the neural 

system and the brain of the managers by testing the brain regions used in the time when managers are 

in the decision-making process, via psychophysiological equipment or brain mapping (Ascher et al., 

2018: 11). Neurostrategy-based judgement-oriented planning assists as ‘catalyst’ in terms of cognitive 

behaviors. There is need to understand neurobiological ‘drivers’ for investigating underlying 

neurocomputational formulation mechanisms of neurostrategy-based judgement processes that underlie 

neurostrategy-based judgement making (Satpathy et al., 2019). In this sense, the present study aims to 

explain neurostrategy by defining its antecedents and understand the mental of the neurostrategist via 

identifying the fundamental components of neurostrategic management and shed light on its importance 

in organizational research together with the management and business practice by scrutinizing the 

extended literature. To this end, it is critical to understand for recent forms of study of decision-making 

on strategic management to identify the answers to research questions below: 

 Does neurostrategic techniques measure the mental process of strategy on generals’ mind? 

 Is strategic management affected by the neurological mechanism? 

 

THEORETICAL BACKGROUND 

Neuroscience 

In the present day, neuroscientists examine brain localization at numerous levels of analysis- cellular, 

molecular, behavioral, and systemic. Behavioral neuroscience contains fields such as neuromarketing 

and neuroeconomics, which connect activities in the brain to trust, reputation, cooperation, status, and 

altruism (social neuroscience); learning, perception, and decision making (cognitive neuroscience); and 

sentiments, passions, feelings, and motivational states (affective neuroscience). Understandably, most 

of these fields handle research problems in strategic management and propose the probability of binding 

neuroscience and strategy (Powell, 2011: 1485). 

Neuroscience is an exponential new field that explores to better comprehend the neurological and 

cognitive bases of human decisions and behaviors (Camisón, 2020: 1877). It can permit people to go 

inside the brain and analyze the primary causes of human behavior (Becker et al., 2011: 934). 

Additionally, it is about the way the brain makes people behave as they do and, building on their capacity 
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to change their brains, what they can do to change themselves when the change would be adaptively 

useful (Swart et al., 2015: 18). Neuroscience today is studying the most subtle sights of human social 

perception and cognition (Sułkowski and Chmielecki, 2017:  49). In this frame, Table 1 shows the 

disciplines of neuroscience in social sciences. 

 

Table 1. Discipline Areas of Neuroscience  

Disciplines of Neuroscience 

Neurobiology Whilst neuroscience is the vast science of examining the whole neural 

system, neurobiology precisely is the concept of investigating the brain 

and its biological functions. 

Neurochemistry It concentrates more on the chemical transmitters in the synapses and 

how the receptors function as well as the function of the hormone 

system. 

Neurophysiology It explores the dynamic and active processes between nerve cells and 

how they process information. 

Neuropsychology It focuses on the study of the border between neuroscience and 

psychology. 

Neuropsychotherapy The concept is related to the understanding that the brain forms its 

world view via structural communication in the brain and that 

personality dysfunction may also be demonstrated by dysfunctions in 

brain biology. 

Cognitive Neuroscience It deals with the study of biological processes that bring about 

cognition specifically focusing on the neural connections involved in 

mental processes such as reward, attention, memory and fear. 

Neuroeconomics It principally centers on the integrative study of the mind, brain, and 

behavior via building on this mathematical foundation that heavily 

comes from a repository of experimental paradigms that have grown 

out of behavioral economics and economic game theory. 

Neuromarketing It is the usage of neuroscientific techniques to explore and predict the 

biology of human behavior in relation to consumer preferences. 

Neurostrategy It refers to the focus is on the strategist and how the capacities of the 

brain can be harnessed to improve thinking, decision making and 

strategy. 

Source: Adapted from Sułkowski and Chmielecki (2017:  51-52), Civai and Hawes (2016: 13), Yağci 

et al. (2018: 103-105). 
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Neuroscientific techniques ensure insight through neuroimaging, brain areas involved and subconscious 

processes without conscious effort of the participants (Burgos-Campero and Vargas-Hernández, 2013: 

519). These techniques offer the probability to think about in real-time, permitting the viewer to 

comprehend the phenomena including particular times of the test. Moreover, most of these techniques 

degree the physiological reaction noninvasively (Vargas-Hernández and Christiansen, 2014: 148). For 

instance, Google may be a gigantic envoy of neuroscience in trade with their rest units for napping and 

other activities for employees’ welfare within the work settings (Swart et al., 2015: 29). On the other 

hand, a group of managers at IKEA started considering large-scale challenges that population growth is 

putting the increased demand on the generation of nourishment, energy, and natural resources. With this 

in intellect, they began inquiring what modern sources of energy, materials, metals, plastics, and woods 

will be utilized to construct future products for this increasing population. To this end, managers 

benefitted from neuroscience to better comprehend this possible opportunity for the organization and 

look into the implicit, intuitive responses of these possible opportunities (Furr et al., 2019). Using high-

resolution EEG headsets and eye trackers (Zoëga Ramsøy et al., 2019: 2), they observed IKEA 

customers in the Netherlands and Poland to comprehend their behaviors and reactions (e.g. the reaction 

to a new home solar offering that would provide customers to create their own renewable energy) to 

new business models based on this idea (https://neuronsinc.com). 

 

Neurostrategy 

Strategic management has been revolutionized in the last decade with the introduction of contemporary 

analytic instruments in the decision-making process, numerous of them affected by neuroscience and 

that guarantee to change radically the way to see the strategic decision-making from economic models 

to an individual model (Ascher et al., 2018: 1). Since strategy studies concentrate on fundamental and 

often irreversible preferences taken by primary individuals, researchers have proposed that management 

studies need to utilize neuroscience to examine decision-making at the individual level (Becker et al., 

2011: 935). 

The phenomena “neurostrategy” was first coined by Powell (2011) and is part of a combination of the 

words: from neuroscience that is featured by the study of the neural system and from the strategy that is 

in the field of management knowledge (Ascher et al., 2018: 5). In this sense, neurostrategy relies on 

strategy’s long-standing emphasis on general managers and is defined as “the field concerned with the 

roles and problems of general managers and those who manage multibusiness firms or multifunctional 

business units” by the Academy of Management (Powell, 2011: 1485).  

Neurostrategy is best conceived of as a paradigm or interpretive frame that sheds new light on existing 

problems as well as highlights problems that might not otherwise have been considered (Becker et al., 

2011: 937).  It deals with the strategist and how the capacities of the brain can be used to improve 

thinking, decision making, and strategy (www.gibs.co.za) and is about understanding what drives 

managers’ behavior, what they value and what emotional systems are most prevalent in their brain 

(https://heelix.com). In this scope, Figure 1 shows emerging neurostrategy discipline in the strategic 

management. 
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Figure 1. Emerging Neurostrategy Discipline in the Strategic Management 

Source: Adapted from Ascher et al. (2018: 13) 

 

As Figure 2 signifies that the building of knowledge within the discipline of cognitive neuroscience 

decision-making on strategic management bases firstly on reformulation and organization of knowledge 

and methods in evidence under the way of neurostrategy (Ascher et al., 2018: 13). This perspective 

would authorize scholars to explore whether brain regions that are implicated in either cognitive or 

emotional processing are principally activated when decision-making problems are processed (Ward et 

al., 2015: 36). 

On the other hand, managers must be mindful of how their words, feelings, judgments, and conduct 

have a noteworthy effect on group disposition results (Salati and Leoni, 2017: 23). In this frame, 

managers’ neurostrategy-based judgment dynamics have extended from a behaviorist approach to 

cognitive that focuses on processes prior to response. Due to the fact that managers contract high 

uncertainty, ambiguity, time pressure and emotional stress, neural mechanisms of neurostrategy-based 

judgment making require integration of neurological evidence over time until a response threshold is 

reached (Satpathy et al., 2019). 

 

Neurostrategic Management 

Whilst strategic management depends on the theory that the assumptions, emotions and social relations 

of executive managers affect the activities and performance of the organizations (Powell, 2011: 1485), 

neurostrategic management is the final step of interaction of thoughts, feelings and neurological 

decision-making. In this phase, general manager who affected by external factors correlates his/her 

internal perceptions with neurological mechanism and cognitive and central strategies occur. 
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Issues of cognition and its antecedents, understanding managerial decision-making process, and learning 

are central to discussions on neurostrategic management (Levinthal, 2011: 1518). In this sense, the use 

of neuroscientific techniques plays a crucial role in informing neurostrategic management research and 

work on behavioral strategy (Laureiro-Martínez et al., 2015: 356). As Kable (2011: 65-70) 

neurostrategic management has a complementary framework to organize neuroscience techniques when 

applied to social sciences, on the ground of their underlying testing rationale. Association tests are those 

experimental methods that implicate a manipulation of a psychological state or behavior of the manager, 

the simultaneous measurements of the neural activity, and the analysis of the correlation between the 

two. Understanding the neurostrategic management of mental processes of managers requires 

information not only on the spatial localization of brain activities of managers but also on their temporal 

evolution (Massaro and Dagnino, 2015: 256). In this regard, Figure 2 shows spatial and temporal 

resolutions of neurostrategic management techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Spatial and Temporal Resolutions of Neurostrategy Techniques. 

Source: Adapted from Senior et al. (2011: 810). 
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As shown in Figure 1, the vertical axes show the spatial extent of the techniques; the horizontal axes 

represent the time intervals over which information can be collected with each technique. Recordings 

from the central nervous system are often limited in resolution by the properties of nervous tissue and 

of the specific method (Massaro and Dagnino, 2015: 257). The central dotted box contains the methods 

with an ideal temporal and spatial resolution for study within the organizational neurostrategy. Although 

not directly measuring the cortical response, the psychophysiological measurement of electrodermal 

activity (EDA) allows managers to examine differences in the electrical conductivity of a form of sweat 

that occurs when cogitating emotionally based problems, which in turn allows an indirect implication 

of cortical activity (Senior et al., 2011: 810).  

Also, the superior temporal resolution of MEG makes them optimal instruments to utilize to explore 

those aspects of organizational behavior that can only be recorded in the work setting and occur very 

quickly, such as the creative insight that would occur in leadership decisions (Dvorak and Badal, 2007). 

Functional magnetic resonance imaging (fMRI) helps to enable answers to particular business questions 

of executive managers (Spence, 2016: 2) and practitioners have already applied fMRI to measure a range 

of neurostrategic management in the organizations. Although it is included in the figure for 

completeness, positron emission tomography (PET) predates fMRI as a technique for noninvasively 

mapping changes in cerebral blood flow (Kable, 2011: 60). PET has provided intriguing insights on 

topics central to strategic management and it is one of the most productive lines of research developed 

around the concept of planning. Because strategic planning decisions emerge from complex interactions 

among individuals with subjective interests and perception; understanding the respective neural 

correlates can inform further on both planning processes and theories (Massaro and Dagnino, 2015: 

263). 

Neurostrategic measurement techniques provide organizational scholars with a wider range of 

instruments for data collection (Volk and Köhler, 2012: 523). Those tools can measure brain activity, 

which provides an additional level of measurement. Neuroimaging and physiological measures can 

assess processes within (Ward et al., 2015: 21) managers who they are unable to consciously report.  

Moreover, making decisions is a complex set of processes which uses a large number of parts of our 

brain, and depends as much on our emotional systems, as on the workings of our pre-frontal cortex 

(PFC, that part of the brain significantly involved in strategic thinking and planning). Through a 

combination of imaging technologies such as EEG, psychological experiments, and observations where 

illness or brain damage causes distinctive behavior is a way of understanding how challenging decision 

making can be for managers (Swart et al., 2015: 7). Considerably, colorful and scientific-looking brain 

images serve a purpose in their own right within organizations as a powerful tool of persuasion. This is 

true regardless of the scientific value or meaning, that such images may have an impact on creating 

strategies (Spence, 2016: 2). 

 

CONCLUSION 

Neuroscience refers to a valuable contribution by helping to look into the soft processes within a 

company. Therefore, managers have the chance to broaden their vision and to become “key figures” 

within the organization, since they lie at the meeting point between two skill fronts that no organization 

can live without: the one on company processes and the one on mental and emotional processes (Salati 

and Leoni, 2017: 23). Additionally, like the brain is the master controller for integrating all the systems 
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in the body including the main components of heart and gut too, the manager is the master controller for 

that in the organization. But the manager can only manage the brains of others well by managing his or 

her own so that followers’ brains want to tune themselves to the manager’s brain. When that happens, 

endless possibilities arise. That is why it is important that the managers learn how to run their own brains 

well in order to engage the brains of others most effectively (Swart et al., 2015: 7).  

From this point of view, neurostrategy is of great importance for managers to make strategic decisions 

due to the fact that it directly affects the performance, activities, behaviors and social relations of 

managers. In addition to that, it has an impact on managerial and competition perceptions, risk 

preferences of managers. In this regard, neurostrategic methods shed light on managers’ decision-

making process in risky problematic areas and guide them to figure out the problem, solve the problem, 

and being more mindful in taking decisions in today’s highly competitive dynamic business world 

environment. Indeed, managers who appropriately run business activities in a competitive business 

environment may have the opportunity to gain a sustainable competitive advantage via integrating the 

neurostrategic techniques in the decision-making process. Moreover, these methods pilot the managers 

to identify the degree of taking the risk and determine the impetus mechanisms of decision-making 

stages through colorful brain waves. 
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Abstract 

Many faculties from various parts of the world adopt English classes for professional development of 

their students that is why they attempt to integrate the most current and prestigious language teaching 

technics and methodologies. The current study aims to investigate students’ satisfaction level towards 

advanced English classes at the faculty of Tourism in Cyprus Science Universities. The data collection 

tool for the current study is a likert-scale based online questionnaire comprised of various questions 

such as evaluating programs goals, outcomes, and language teaching procedures. The questions for the 

questionnaires were adopted from various published articles and there are 76 participants including both 

male and female ones whose ages vary between 18 and 21. The whole data was collected in three weeks 

and analyzed via SPSS package program quantitatively in one week. The results of the study revealed 

that most of the students are content with advanced English classes’ programs since they provide the 

best quality of education in terms of developing learners’ vocabulary, grammar, listening, reading and 

speaking skills; however, they have disappointments for authentic materials since there are not many 

visual tools. 

Keywords: Satisfaction, Learning, English, Tourism, Language Skills 
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INTRODUCTION 

Tourism has developed and gained a great place in the globalizing world. All these developments, 

competition in the national and international markets, the changing understanding of tourism, the 

increase in service quality has gained a very different dimension.  After these developments, the 

standards of those serving tourism have increased. The fact that the communication between the service 

recipient and the service provider is correct, smooth, understandable and of high quality has become a 

major necessity in the tourism sector.  

Therefore, the workforce to be employed in the tourism sector must have high vocational and technical 

education levels. Foreign language skills are at the top of these requirements and standards.  After these 

developments, the standards of those serving tourism have increased. The fact that the communication 

between the service recipient and the service provider is correct, smooth, understandable and of high 

quality has become a major necessity in the tourism sector (Alıcıgüzel, 2012). Knowledge of a foreign 

language other than one's mother tongue is the key issue in tourism, which is a multinational sector. 

Because people who travel to different countries for tourism often have communication problems. In a 

different country, they need employees who can speak their own language or the common language, 

English, in order to express their feelings, thoughts and demands (Gökçe and Batman, 2015).  Also , 

some students studying at the faculty of tourism claims that having classes dealing with oral skills may 

be more affluent than the ones coping with writing skills as they believe that oral skills are mostly used 

in their departments (Babayiğit, Cizrelioğulları & Altun, 2020). 

The importance of foreign languages is increasing day by day not only in tourism but also in all sectors 

(Davras and Bulgan, 2012). All technological tools and social media platforms that came into our lives 

after the developments and developments in technology have brought the distances closer and made 

societies and people closer to each other. These developments, which closely concern and affect the 

tourism sector, have increased the number of travelers around the world. Guest comes from different 

countries need staff who can establish a healthy and proper dialogue with them, understand what they 

say or want. It is not expected that a business that works with personnel who have no knowledge of 

foreign languages will provide good and quality service. Therefore, in addition to all field courses, 

intensive English and a foreign language opportunity are offered to students studying in the tourism 

departments of tourism high schools or universities. Apart from general English, students take 

professional English education. The aim of this training is to use what they have learned after this 

training in their working life and to enable them to communicate comfortably and healthily with their 

guests.  Students receive professional English education along with general English. The aim of this 

training is to use what they have learned after this training in their working life and to enable them to 

communicate comfortably and healthily with their guests (Davras and Bulgan, 2012).  

While planning education, it is necessary to determine the level of foreign language education to be 

applied, the level of the person's need for a foreign language. In order to increase the effect of the 

education provided, first of all, a national, social and individual education plan and program should be 

prepared according to the determination of the needs and the person who will receive foreign language 

education. (Els, 1983).  

Therefore, universities apply the most up-to-date and most prestigious language teaching techniques and 

methodologies in order to enable students who want to work in the field of tourism and undergraduate 

education in the tourism sector to graduate with quality and language skills. It depends on the students 

taking foreign language lessons to be active in the lessons and to understand the subjects. In addition, 
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they need to love and understand the importance of foreign language lessons in order to get a successful 

result from these lessons. The aim of the study, to investigate the level of satisfaction of students 

studying at the Cyprus Science University of tourism faculty students towards advanced English lessons. 

 

METHODOLOGY 

In this study, it is aimed to seek students’ satisfaction level towards advanced English classes at the 

faculty of Tourism in Cyprus Science Universities. There are seventy-six students whose ages vary from 

18 to 21 in this study. These students wished to take roles in data collection of the current study 

voluntarily. The students were chosen randomly from the online applications of Cyprus Science 

University. 

Also, quantitative research method was used. As a data collection tool, students in the faculty of tourism 

are formed by convenience sampling method. Inspired by previous studies, in line with the purpose and 

importance of the research, 9 questions were used with a 5-point Likert scale. The data of the study were 

analyzed by frequency, descriptive, factor and t-test using the SPSS 22 statistical program. 

 

FINDINGS 

The current study investigates students’ satisfaction for English classes and the following table 

illustrates some demographic data about the participant students.  

Table 1. Demographic Information of Participants 

Variables Frequency Percent 

Gender    

Male 42 55,3 

Female  34 44,7 

Age    

18 15 19,7 

19 22 28,9 

20 20 26,3 

21 19 25,0 

Class    

Prep-Class 18 23,7 

1st Class  14 18,4 

2nd Class 25 32,9 

3rd Class  19 25,0 

Department    

Tourism and Hotel 

Management  

72 94,7 

Tourism Guide 4 5,3 

Nationality    

Turkish 4 5,3 

Nigerian 31 40,8 

Pakistan 22 28,9 

Bangladesh 19 25,0 

Total  76 100 
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As it is clear in Table 1, the frequency and percentage of distributions were determined by asking the 

gender, age, class division and nationality of the tourism faculty students participating in the study.  42 

of 76 people participating in the study are male and 34 are female. When the age distributions are 

examined, 15 of them are 18 years old, 22 of them are 19 years old, 20 of them are 20 years old and 19 

of them are 21 years old. In addition, the majority of the participants (22) study in 2nd grade classes. 

When examined on the basis of departments, 72 of the participants are tourism and hotel management, 

and 4 are tourist guides. Finally, when their nationality is examined, the majority of the respondents (31) 

are Nigerians, while at least (4) are Turkish. 

 

Table 2. Student Nationality by department 

Department * Nationality Crosstabulation 

Count   

 

Nationality 

Total Turkish Nigerian Pakistan Bangladesh 

Department Tourism and Hotel 

Management 
0 31 22 19 72 

Tourism Guide 4 0 0 0 4 

Total 4 31 22 19 76 

 

Table 2 examines the relationship between the departments of tourism faculty students and their 

nationality; Students of tourism and hotel management are (31) Nigerians, (22) Pakistani and (19) 

Bangladesh. Only 4 of them are students of tourist guidance department. 
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Table 3. Descriptive Analysis of Variables that Determine Tourism Students’ Satisfaction Level 

 N Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Apart from common words and grammar, I 

am taught nothing in my department. 
76 3,5658 1,07499 -,373 -,643 

I do not think that sufficient audio-visual 

materials (such as cassette player, 

projection) are used during foreign 

language classes. 

76 3,4474 ,99860 ,149 -1,006 

I think I am constantly scared by grades 

during my foreign language classes. 
76 3,8421 1,02049 -,370 -1,018 

Foreign language classes remind me a 

lesson taught in a boring manner. 
76 3,5395 ,97216 -,025 -,951 

Reading skills are not cared at a satisfactory 

level in my foreign language classes. 
76 4,1184 ,72970 -,187 -1,079 

 Writing skills are not cared at a satisfactory 

level in my foreign language classes. 
76 3,5921 ,83551 ,475 -,764 

Speaking skills are not cared at a 

satisfactory level in my foreign language 

classes. 

76 3,7237 1,05323 -,474 -,943 

Listening skills are not cared at a 

satisfactory level in my foreign language 

classes. 

76 3,1711 ,90019 ,327 -,653 

I don’t think that we have English for 

Occupational Purposes (EOP) in my 

department. 

76 3,2368 1,00490 ,151 -,805 

 

As shown in table 3, Skewness and kurtosis values were examined to ensure that the data was correctly 

distributed. The mean and standard deviation values of the Tourism Students’ Satisfaction Level scale 

were also determined. When the skewness and kurtosis ratios are between -1 and 1, the data shows a 

normal distribution is slightly more lenient, with a normal range between -1.5 and 1.5. (Babayiğit, 

Cizrelioğulları and Altun, 2021). 
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Table 4. T-Test Analysis of the Relationship between Gender And Tourism Students’ Satisfaction 

Level 

 

Tourism Students’ Satisfaction Level 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Equal variances 

assumed 
  Male  42   0,517 0,474 -0,043 74 0,966 

  Female 34             

 

Independent t-test analysis was conducted to determine the relationship between the Tourism Students’ 

Satisfaction Level and gender of the participants. The results shown in Table 4 indicate not significant 

difference at the level of t = 0.05: 74 = -0.043, p<0.05 in the relationship between gender and tourism 

student’s satisfaction level. 

 

Table 5. Factor analysis 

Communalities 

 Initial Extraction 

Apart from common words and grammar, I am taught nothing in my department. 
1,000 ,863 

I do not think that sufficient audio-visual materials (such as cassette player, 

projection) are used during foreign language classes. 1,000 ,641 

I think I am constantly scared by grades during my foreign language classes. 1,000 ,521 

Reading skills are not cared at a satisfactory level in my foreign language classes. 
1,000 ,555 

Writing skills are not cared at a satisfactory level in my foreign language classes. 
1,000 ,660 

Speaking skills are not cared at a satisfactory level in my foreign language 

classes. 1,000 ,800 

I don’t think that we have English for Occupational Purposes (EOP) in my 

department. 1,000 ,601 

Total Variance Explained 

Total: 3,310       

% of Variance: 47,286 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.                                                                               ,759 

Bartlett's Test of Sphericity                                                                                                   194,311 (sig,000) 

 

Exploratory factor analysis was applied in this study using the Varimax rotation. The Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) adequacy measurement was used to gauge the applicability of the exploratory factor 

analysis and Bartlett‘s sphericity test to tests of the main mass integrity (Hadi, Abdullah and Sentosa, 

2016). According to the analysis results in Table 5, Bartlett‘s test value was found to be 194,311 being 



 

  
669 

valid at the level of 0.00 significance. In other words, there is a relationship between the variables in the 

main mass. A KMO ratio of over 60 percent is desirable; as shown in Table 5, the result of the KMO 

test was 75.9 percent, indicating a valid relationship. A factor consisting of 7 items with an eigenvalue 

greater than 1 was obtained. Since it is less than 50%, 2 items have been removed. Based on these results 

from the exploratory factor analysis, we found that the expressions were collected under one factor and 

the cumulative variance rate was 47.289 percent with an eigenvalue of 3.310. 

 

CONCLUSION 

This study has investigated the satisfaction levels of students studying at the faculty of Tourism at 

Cyprus Science University in Turkish Republic of North Cyprus. There are 76 students from four 

countries whose ages vary from 18 to 21. In order to collect data, students had a likert-scale based 

questionnaire and data collection duration was completed in three weeks. The analysis of the current 

study was conducted via SPSS package program quantitatively. The quantitative data among variables 

indicated positive results; hence, it was found that almost all of students are rather content and eager 

with advanced English classes since they may wish to develop their foreign language skills multiply. 
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Bir Alternatif Değerlendirme Aracı 

Olarak Kavram Haritaları  

 

 

Concept Maps as an Alternative Assessment Tool 
 

Tuba YILDIRIM1  

Tamer KUTLUCA2 

 

Öz 

Kavram haritaları bilginin yeniden inşa edilmesini sağlayan ve kavramsal değişimlerin geliştirilmesine 

öncülük eden araçlardır. Kavram haritaları, kavramları birbirine anlamlı bir şekilde bağlayan bağlantı 

ve kavramlardan oluşur. Ölçme ve değerlendirme sürecinde kavram haritaları, kavramlar ile bilgi 

arasındaki ilişkiyi hiyerarşik bir sıra içerisinde genelden özele doğru getirerek öğrenciye somut veriler 

vermeyi hedefleyen bir öğretim yöntemidir. Bu amaçla bu çalışmada eğitimde alternatif ölçme ve 

değerlendirme yönteminin kullanılma nedenlerine, kavram haritasına ve kavram haritasının çeşitlerine 

değinilip matematik eğitiminde kavram haritası türleri ile ilgili etkinliklere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif değerlendirme, kavram haritaları, matematik eğitimi 

 

 

1. GİRİŞ 

Kavram haritaları, anlamlı ve kolektif öğrenmeyi gerçekleştiren önemli bir stratejidir. Kavram haritaları 

bireyde anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilmesi için geliştirilen bir öğrenme, öğretme stratejisi olup 

kavramların birbirleriyle olan bağlantılarını gösteren iki boyutlu şemalar topluluğudur (Kaptan, 1998). 

Bireylerin bilgiyi nasıl anlamlandırdıklarını ve öğrendiklerini gösteren bir öğrenme öğretme yöntemi 

olan kavram haritaları, Joseph Novak tarafından Cornell Üniversitesi öğrencileriyle birlikte çalıştıkları 

bir araştırma projenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır (Novak ve Gowin, 1984). 

Her bilimin kendine özgübir öğretim stratejisi, yöntemi olması gerekir. İçeriği ve yapısı farklı olan bilim 

kollarının özgün öğretim şekilleriyle işlenmesi tam öğrenmeye önemli derecede katkı sağlamaktadır. 
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Matematik öğretimi öğrencilerin matematikle ilgili kavramları anlamaları, matematikle ilgili işlemleri 

anlamaları ve kavramların ve işlemlerin arasındaki bağları kurmaları amaçlarına dönük olmalıdır 

(Baykul, 2003). Bu amaçlar ilişkisel anlama olarak ifade edilmektedir.  

Herhangi bir matematik konusunun öğretiminde ilk olarak o konunun kavram öğretimi yapılmalıdır. 

Kavramsal yolu öğrenmiş olan öğrenci matematiği anlamada daha isabetli bir yol seçmiş olur, bu da 

öğrenmeleri daha işlevsel ve kalıcı hale getirir (Baki, 2006). Konu kavramsal olarak öğrenciye 

aktarılırken soyut olan matematik öğrenen için yeteri kadar somutlaştırılmadan veya kavramın alt 

kavramlarının doğru ve anlaşılır şekilde açıklanmaması, ilişkilendirilmemesi halinde anlamlı 

öğrenmenin gerçeklememiş olması olasıdır. Herhangi bir kavramın öğrenilmesinde güçlükler 

yaşanmasına ve kavramların yanlış algılanmasına neden olabilir (Duatepe-Paksu, 2010). 

 

2. YÖNTEM  

Çalışmada kavram haritalarının türleri hakkında açıklamalar yapılmış ve matematik öğretimde farklı 

konular ilgili olarak kavram haritası örneklerine yer verilmiştir. Buna göre kavram haritaları şunlardır: 

A) Örümcek kavram haritaları: Örümcek kavram haritaları çeşidinde kilit kavram ortada gösterilir ve 

çevresinde öncelikle ana kelimeler yazılır ve her ana kelime her defasında özel olarak dallanır, yani 

yine merkezden uçlara doğru hiyerarşik yapı vardır. Burada önerilen merkezden uçlara çizim 

yöntemi öğrenciye daha çok serbestlik sunması, hazırlanmasının daha pratik olması ve öğrencinin 

haritayı görsel anlamda daha kolay idrak edebilmesi sebebiyle tercih edilmektedir (Bayındır, 2006). 

 

Şekil 1. Örümcek Kavram Haritası Örneği (Kutluca, Döner & Butakın, 2017) 
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Şekil 2. Örümcek Kavram Haritası Örneği 

 

 

B) Zincir kavram haritaları: Zihin haritalarında kavramlar arası sebep sonuç ilişkisi içerisinde kurulan 

bağlantıları ifade etmek için ‘’sağlar’’ ya da ‘’bağlıdır’’ anlamına gelen oklar kullanılır. Bu çeşit 

kavram aşamaları, işlem adımlarını, olayların oluş sırasını ve sonuç göstermek için kullanılır. 

Zincir kavram haritaları yukarıdan aşağıya doğru inen peş peşe kavramların bağlantı kelimeleri veya 

ekleri ile irtibatlandırılması sonucunda meydana getirilir (Bayındır, 2006). 
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Şekil 3. Zincir Kavram Haritası Örneği 

 

 

 

Şekil 4. Zincir Kavram Haritası Örneği 

 

 



 

  
674 

C) Hiyerarşik kavram haritaları: Hiyerarşik kavram haritalarında, kavramalar kendileriyle ilişkili bir 

üst kavrama bağlanır ve kavramların bağlantıları farklı önermelerle gösterilir. Ana hiyerarşik 

düzeyde bulunan kavramlar ortak noktalarıyla bağlantılanmaya çalışılır. Hiyerarşi, yetkinleşen 

farklılaşmaya göre aşağılara doğru genişler. Farklı hiyerarşik düzeydeki kavramlar arasındaki çapraz 

bağlar, kavramların farklı alt dallarındaki bütünleştirici birleştirmeyi ifade eder. 

 

Şekil 5. Hiyerarşik Kavram Haritası Örneği (Kutluca, Döner & Butakın, 2017) 

 

Şekil 6. Hiyerarşik Kavram Haritası Örneği 
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3. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada bir alternatif değerlendirme yöntemi olan kavram haritalarının tanıtımı 

yapılmıştır. Bu tanıtımda matematik eğitiminde tam sayılar ve rasyonel sayılar örnek olarak ele 

alınmıştır. Bu örnekler sadece matematik eğitiminin belirlenen konularla sınırlı kalmayıp matematik 

eğitiminin diğer konuları ve eğitimin her alanında eğitim öğretim sürecine katkıda bulunabileceği 

düşünülmektedir. Bununla beraber eğitimin her alanına yönelik kavram haritası yöntemi içeren 

materyaller geliştirilebilmelidir. Öğretmenler tarafından kavram haritalarının matematik öğretiminde 

daha verimli ve etkili kullanılabilmesi için öğretmenlere bu konuda hizmet içi eğitimler verilerek yol 

gösterilmesi önemlidir. Bununla beraber hizmet öncesi eğitim etkinlikleri kapsamında öğretmen 

adaylarına da kavram haritası değerlendirmesini kapsayan derslerde de uygulamalı bir şekilde de 

kavram haritalarını verimli olarak kullanmalarına yardımcı olunabilir. 
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