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Salīm Barakāt and Maḥmūd Darwīsh, the Kurdish and Palestinian Similitude With Anthology of Poems
............................................................................................................................................................... 35
Aviva BUTT, AUSTRALIA
Using Interactive Forms and Techniques in English Lessons ............................................................... 42
Lola Ismatovna IDIYEVA, UZBEKISTAN
The Relationship between Service Quality and Customer Satisfaction to Achieving Customer Loyalty
by Service Providers.............................................................................................................................. 45
Oluwatobiloba Solomon ADEBAYO, Mba Okechukwu JOSHUA, TRNC
Ислом Дини Манбаларида Тиббиёт Масаласининг Аҳамияти ....................................................... 58
АЛИДЖАНОВА Лазизахон Аббасовна, UZBEKISTAN
Мовароуннаҳрдаги Тариқатларда Пир Ва Мурид Одоби Масаласи .............................................. 65
Маҳфуза АЛИМОВА, UZBEKISTAN
Компьютер Ўйинларини Инсон Онгига Таъсирининг Ўзига Хос Хусусияти ............................... 70
Доно КАЛАНДАРОВА, UZBEKISTAN
Этнографизмлар системасининг идеографик қурилиши ................................................................. 75
Нурали Рашидович ОМОНТУРДИЕВ, UZBEKISTAN
Pandemi Döneminde Sosyal Medya Kullanımı ..................................................................................... 82
Feride OKTAY, TRNC

viii

Adaption of E-Learning during the COVID-19 Pandemic: An International Analysis of Health Students’
Perspective ............................................................................................................................................ 89
Saima TASNEEM, Zalihe YARKINER, Muhammad WAQAS, TRNC
Muhammad Asif RABBANI, PAKISTAN
Improving Economic Efficiency based on Innovations and Investments ............................................. 97
Ortik Eshnazarovich ERNAZAROV, UZBEKISTAN
Peculiarities of organizing small hotels in the hotel business ............................................................. 105
TURAEVA Saiyora, UZBEKISTAN
Psychological characteristics of the formation of speech techniques in children of preschool age .... 109
TOLIPOVA Ozoda Ikromovna, UZBEKISTAN
Tourism and Digital Marketing in Africa: Opportunities and Challenges .......................................... 113
Maryam ABDULLAHI, Rukiye KİLİLİ, Tuğrul GÜNAY, TRNC
Автоматическое управление процессом горения в газосжигающих печах основе нечёткой логики
............................................................................................................................................................. 114
ШАМСУТДИНОВА В. Х., У. У. ХОЛМАНОВ, UZBEKISTAN
Money and Its Future .......................................................................................................................... 122
Bamidele Samuel ARIJE, Jude Forbekom ASANJI, TRNC
Шайбоний Шеъриятида Пейзаж ...................................................................................................... 129
ШАРИПОВА Мунира Ҳамидуллаевна, UZBEKISTAN
О Сути Когнитивного Подходе к Языку и Интерпретации Концепта ......................................... 133
КОСИМОВА М. З., UZBEKISTAN
Barriers to the Development of Medical Tourism in North Cyprus: A Qualitative Study .................. 137
Mba Okechukwu JOSHUA, Bamidele Samuel ARIJE, Jude Forbekom ASANJI, TRNC
Экологический Последствий Воздействия на Окружающую Среду Обувного Производства . 146
АЛЛАДУСТОВ Улугмурат Бахриевич, UZBEKISTAN
«Avesto» va uning o’rganilishi xususida. ........................................................................................... 151
BEGMURODOV Shoxruz Xusanjon o`g`li, UZBEKISTAN
The Role of Teachers in Promoting Gender Equality ......................................................................... 156
Durdonabonu ABDUMUTALOVA, UZBEKISTAN

ix

Psychological distress and coping mechanisms amongst International Students ................................ 159
Natalia SIGAEVA, Ezgi GULLU, TRNC
Remote working in public administration entities during the coronavirus pandemic – selected legal
issues ................................................................................................................................................... 186
Marzena ŚWISTAK, POLAND
Can consumers' personality traits predict social media eWOM? A study among Generation Y Facebook
users ..................................................................................................................................................... 193
Ioana DAN, Ovidiu-Ioan MOISESCU, Oana-Adriana GICĂ, ROMANIA
Medical Tourism Destination: Considering Distance, Cost and Quality with AHP Method .............. 201
Setareh SHIRKHANI, Matina GHASEMI, TRNC
Complex Disorders of Child Development ......................................................................................... 205
L. ROMANOVA, UZBEKISTAN
New Normally 3rd Age Tourism in TRNC after COVID-19 Outbreak .............................................. 210
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI, Pınar BARUT, TRNC
False Friends of Translator's................................................................................................................ 215
ESHMURODOV Dilmurod G'ulom o'g'li, UZBEKISTAN
Covid-19 Pandemi Sürecinde Eğitimde Karşılaşılan Bazı Durumların İncelenmesi .......................... 219
Şükrü CANKAYA, Ayşe Şeyma BOZKURT, TRNC
Covid-19 Pandemi Sürecinde Öğretmenlerde Siber Zorbalık Algısının Çeşitli Değişkenler ile
İncelenmesi.......................................................................................................................................... 220
Derya DENİZ, Metin IRİZ, TURKEY
Роль психологической службы на развитие качества обучения в дошкольных образовательных
организациях ...................................................................................................................................... 238
С. Р. КАМАЛОВА, UZBEKISTAN
Uzaktan Eğitim ve Geleneksel Eğitimin Karşılaştırılması .................................................................. 243
Evrim AVCI, TRNC
Ещё Раз Об Образах Паурвы и Траетаоны в Яштах Авесты ......................................................... 250
УРАЗОВА Раъно Ташпулатовна, UZBEKISTAN
Тарбия Жараёни Самарадорлигини Оширишда Ёш Мутахассислар Касбий Адаптациясига
Самарали Ёндaшувининг Аҳамияти .............................................................................................. 254
ХАЙДАРОВА Раъно Анваровна, UZBEKISTAN

x

Cooperation of the Republic of Uzbekistan with Malaysia ................................................................. 259
Guzal Usmanbekovna SHARIPOVA, UZBEKISTAN
Наманган Вилоятида Туризм Тарихи .............................................................................................. 262
Э. АБДУЛЛАЕВ, UZBEKISTAN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Bir Analiz .......... 267
Türel Özer ÖKSÜZOĞLU, Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI, TRNC
Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Okul Kültürünü Gerçekleştirme Düzeyleri ............... 274
Mahire ASLAN, Ümit DOĞAN, TURKEY
İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamalarının Psikolojik Yıldırmaya Etkisi: Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Örneği ............................................................................................................................. 284
Türel Özer ÖKSÜZOĞLU, Rukiye KİLİLİ, Pınar BARUT, TRNC
Instructed second language acquisition in adult learners .................................................................... 286
Irini DIBRA, ALBANIA
Türkiyede Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireyler İle İlgili Araştırma Eğilimleri:
2015-2020 Dönemi Makalelerinin Derleme Çalışması ....................................................................... 293
Şenay Şerife İLİK, TURKEY
KKTC Ortaöğretim Kurumlarında Pandemi Döneminde Oluşan İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim
Sürecinin Öğretmenler Üzerindeki Algısı ........................................................................................... 305
Veclal GÜNDÜZ, Gaye TÜRKER, Halide KARABEKİR, Hülya ALTUN, TRNC
Eğitimde Kaos Teorisi Kapsamında Literatür Araştırması ................................................................. 307
Tugay YAZGAN, TRNC
Covid-19 Döneminde Hemşirelik Yetkinlikleri ve Hemşirelik Yönetimi ........................................... 315
Öznur GÜVENDİ ORUÇ, TURKEY
Investigation of Parents' Views on Distance Education During the Pandemic Process ...................... 326
Fethi KAYALAR, Ecem TORAMAN, Murat Tolga KAYALAR, TURKEY
İşe Angaje Olmanın Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir
Uygulama ............................................................................................................................................ 337
Ferah KEKLİK OKUL, Diler YAMAN KAHYAOĞLU, Nilüfer YÜCEDAĞ ERDİNÇ, TURKEY
An Effective Form and Means of Developing Social Activity in Students ......................................... 355
Malika Jumazoda BAKHTIYAROVNA, UZBEKISTAN

xi

Özel Eğitim Hizmetlerinin Yönetimine İlişkin Yeterlik Düzeyleri Açısından Kurum Yöneticilerinin
Değerlendirilmesi ................................................................................................................................ 363
Mahire ASLAN, Zerrin ÖNEN, TURKEY
Kuzey Kıbrıs’a ait Geçmişten Günümüze Geleneksel Mutfak Kültürü Üzerine Bir Çalışma ............ 376
Mete Ünal GİRGEN, Mustafa ŞAH, TRNC
Kültürel Farklılıkların Liderlik Üzerine Teorik Olarak Değerlendirilmesi ......................................... 384
Gizem Sebahat ÇOBAN, TRNC
Koreyada yapon istilosi davrida chet tillarni o`rganish tarixi ............................................................. 391
XAMIDOVA Mohichehrabonu Ulug`bek qizi, UZBEKISTAN
Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Kaynak Bazlı Strateji Arasındaki İlişki .............................................. 395
Mete Unal GIRGEN, TRNC
Improving Intercultural Communicative Competence Through the ECRIF Model Case Study of Second
Year University Students of Oum El Bouagui, Algeria ...................................................................... 402
Narimane TAMRABET, ALGERIA
New IT & IS technology use in North Cyprus Hotel Businesses: Case of Kyrenia Hotels ................ 408
Mete Unal GIRGEN, TRNC
The Habit of Prizren University Students to Use Electronic Trading ................................................. 414
Luan VARDARI, Fidan KIRKUL, KOSOVO
Osmanlı’da Mizah Basınının İlk Neferi: Teodor Kasap ...................................................................... 433
Tahsin Emre FIRAT, TURKEY
Turizm Sektöründe Profesyonellik kavramının önemi ........................................................................ 451
Mete Unal GIRGEN, TRNC
“Nasoyimul – Muhabbat” Asarining Alisher Navoiy Ijodiy Konsepsiyasidagi Orni.......................... 458
QOBULOVA Muyassar Omonboy qizi, UZBEKISTAN
Role of Politics on the Tourism Industry in Nigeria ........................................................................... 462
Soolmaz AZARMI, Rukiye KİLİLİ, Mehmet Necati CİZRELİOGULLARI, Kusimo Bamidele
OLUWADAMILOLA, TRNC
Projection of Covid-19 Cases and Capacity Modelling For Pandemic Hospial in TRNC .................. 470
Ruhsan ÖNDER, TRNC

xii

Strategy for the development of ethno-national and regional identity in Azerbaijan.......................... 487
Khatira GULIYEVA, AZERBAIJAN
Gelişmekte Olan Ekonomilerde Tasarruf Açiği Problemi: Türkiye Örneği ........................................ 495
Ayşe ÇOBAN, Orhan ÇOBAN, TURKEY
Türkiye’de Eğitim-İşsizlik Açmazı: Genç İşsizliği ............................................................................. 504
Orhan ÇOBAN, Ayşe ÇOBAN, TURKEY
Современные тенденции внедрения кредитной системы обучения в системе высшего
образования ........................................................................................................................................ 514
ШАЮСУПОВА Азиза Асфандияровна, РАШИДОВА Зулайхо Олимжон кизи, UZBEKISTAN
Teaching Values Through a Problem-Solving in Mathematics........................................................... 519
Yousef Methkal ABD ALGANI, Jmal ESHAN, ISRAEL
The essence of language in the context of globalization ..................................................................... 520
YSMAILOVA R. А., KOCHKONBAYEVA S. I., ZHAKAEVA G. К., KYRGYZSTAN
Kuzey Kıbrısta’ki Üniversitelerde Çalışan Akademik Personelin İş Doyumunun İncelenmesi ......... 526
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI, Tugay YAZGAN, TRNC
Terörizm Uluslararası İşletmeciliği Nasıl Etkiler? .............................................................................. 533
Onur Başar ÖZBOZKURT, TURKEY
The consequences of the COVID-19 pandemic for the tourism industry - status and opportunities .. 546
Teodora RIZOVA, BULGARIA
The Phenomenon of Unemployment in Selected Regions of Poland .................................................. 553
Grzegorz CZAPSKI, POLAND
Ecosystem services provided by greenery in the city .......................................................................... 558
Monika WINCZEK, POLAND
Directive 2012/28/EU of The European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on Certain
Permited Uses of Orphan Works – Regional Solution for a Global Problem? ................................... 567
Karolina NAWŁATYNA, POLAND
Coopetition as a Business Strategy that Changes the Market Structure: The Case of Long-Distance
Passenger Transport Markets in Poland .............................................................................................. 575
Andrzej PESTKOWSKI, POLAND

xiii

E-Consumer in the Era of Geo-Blocking ............................................................................................ 581
Bartłomiej HADASIK, POLAND
Cancelled or delayed flights EU passenger rights ............................................................................... 588
Jakub KUBICZEK
Economic Activity of The Population in The Podlaskie Voivodeship in 2017 -2019 ........................ 596
Michał MROZEK, POLAND
A woman, a criminal. Criminological theories concerning female offenders and their impact on national
laws and social perception of women .................................................................................................. 606
Paulina SZCZYGŁOWSKA, POLAND
HUMAN ENHANCEMENT. Selected Legal & Ethical Problems of Striving for Perfection ........... 617
Aleksandra NOWAK-GRUCA, POLAND
Creating the Image of the Organization in the Internet - Digital Public Relations ............................. 629
Dominik SZEWCZYK, POLAND
Inefficient management of the recruitment process on the example of internal recruitment .............. 634
Katarzyna SAMBOR, POLAND
Polscy konsumenci a ekotrendy - Na podstawie badań własnych....................................................... 639
Arkadiusz ULĄŻKA, POLAND
Wizerunek ogrodu w wierszach o Zofiówce ukraińskiego poeta M. Malinowskiego ........................ 653
Mariana YEMELIANOVA, POLAND
Advantages and disadvantages of measuring eco-efficiency in food processing enterprises. The case of
Poland .................................................................................................................................................. 660
Anna ZIELIŃSKA-CHMIELEWSKA, POLAND
Proposals of cost management solutions in the times of crisis in the healthcare sector ...................... 669
Wioletta ŚWIEBODA, POLAND
Co-management of value for a young adult customer in the fashion market ...................................... 674
Kamila SZYMAŃSKA, POLAND
Wartość empatii wychowanków instytucjonalnych form pieczy zastępczej ....................................... 681
Joanna KATA, POLAND
Criminal liability of a witness for giving false testimony - remarks lege de ferenda .......................... 690
Anna MAZUREK, POLAND

xiv

Dijital Jenerasyon Olan Z Kuşağının
Sosyal Medya Kullanım Yaygınlığı

Socıal Media Use Prevalence of Z Generation with Digital Generation

Selman ARSLANBAŞ1
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI2

Özet
Günümüzde Z kuşağının dijital platformlarla büyümesi ve dijital araçlar gündelik hayatımızın her
anında yer alması birey ve dijital dünyanın etkileşimi artırmış, sosyal medya yaygınlığı ve
rollerini daha etkin bir unsur haline gelmesine imkân tanımıştır. Bu doğrultuda, bu çalışma Z
kuşağının sosyal medya kullanımı kapsamında değerlendirilmesi ve arasındaki ilişkinin
boyutunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında toplamda 125 Z kuşak bireyine
yönelik yüz yüze anket gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın, SPSS 22. istatiksel programı
aracılığıyla analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, 2000 yılı ve sonrasında doğan Z kuşağı
aktif bir şekilde sosyal medya platformlarını kullandığı görülmektedir. Ayrıca, Z kuşağının sosyal
platformu merak ettiği ya da ilgi duyduğu bir konu hakkında bilgi aramak, etkinliklerden haberdar
olmak, iletişim kurmak, başkalarıyla dokümanlar paylaşmak için sosyal medyayı kullandığı
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Z Jenerasyon, İnternet, Youtube, Dijital Çağ
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Abstract
Nowadays, the growth of the Z generation with digital platforms and the inclusion of digital tools
in every moment of our daily life have increased the interaction of the individual and the digital
world, enabling social media prevalence and roles to become a more effective factor.
Accordingly, the aim of this study is to evaluate the Z generation within the scope of social media
users and to examine the extent of the relationship between them. Within the scope of the research,
a face-to-face survey was conducted for 125 Z generation individuals in total. The research was
analyzed through SPSS 22nd statistical program. As a result of the research, it is obtained that
Generation Z, born in 2000 and after, actively uses social media platforms. In addition, it is seen
that Z generation utilizes social media to search for information about a topic that it is curious
about or interested in, to be informed about activities, to communicate, to share documents with
others.
Keywords: Social Media, Z Generation, Internet, Youtube, Digital Age

GİRİŞ
Teknolojik gelişmeler sonucunda hayatımızda yer alan sosyal medya, eğitim, ticaret, finans, iletişim ve
turizm gibi hayatımızın her alanında etkili olmaktadır (İrge, 2012). İnsanları bağımlılık düzeyine
ulaştıran sosyal medya insanların yaşam tarzlarını etkilemesi ve karar vermesinde en büyük odak noktası
haline geldiği için hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir (Solmaz ve diğerleri, 2013;
Battallar ve Cömert, 2015). İnsanlar sosyal medya aracılığıyla, yediklerini, içtiklerini, seyahat
ettiklerini, giydiklerini paylaşmakta, bu unsur insanların yaşamlarını şekillendirerek, eylemlerinden,
fikirlerinden ve tercihlerinden oluşan farklı ve yeni bir kültür yolu ortaya çıkmasına zemin
hazırlamaktadır (Kırık, 2017; Aydın, 2016). Son yıllarda, insanlarının birbiriyle en çok etkileşime
girdiği kavram haline gelen sosyal medya uygulamaları, her kuşağın bu etkileşim içerisinde konuşma,
anlık duyuru, fotoğraf paylaşımı gibi unsurlarının odak noktası olmuştur (Deniz ve Tutgun-Ünal, 2019).
Sosyal medya platformları sayesinde birçok insan ün kazanmakta, hayran kitlesi oluşturmaktadır.
Özellikle dijital çağa ayak uyduran Z kuşağı, gittikleri yerleri ve yaşam tarzları paylaşımları milyonlarca
meraklı takipçiye ulaşmasına imkân tanımıştır (Erten, 2019).
Dünyadaki son gelişmelerle birlikte, hayatımızda birçok şey değişmekte, yenilikler ve kavramlar her
geçen gün yaşamımıza eklenmektedir. Bu kavramlar, "aynı yıllarda doğan, aynı yaştaki sorunları
yaşayan ve aynı ödevlerle yükümlü bir grup insan" olarak tanımlanan kuşak kavramının önemini ortaya
çıkarmıştır (Sarıtaş ve Süleyman, 2016). Günümüzde sosyal medya uygulamalarını etkin kullanan Z
kuşağının yaşadığı yıllar hakkında net bir karar olmamakla birlikte, dünyanın en genç kuşağı olarak
2000 ve sonrasında doğanlar olarak tabir edilmektedir (Yalçın Kayıkçı ve Kutluk Bozkurt, 2018). Z
kuşağı, dünyanın şimdiye kadar gördüğü teknolojik, küresel bağlantılı ve resmi olarak eğitilmiş nesli
olarak tanımlanmaktadır. Z kuşağı bireylerin interaktif, katılım odaklı ve interaktif öğrenme ortamlarını
tercih ettikleri için önceki nesillere göre daha donanımlı ve eğitimli oldukları ifade edilmiştir (Turner,
2015; Williams, 2015). Dijital çağın jenerasyonu olan Z kuşağının sosyal medya yaygınlığı ve kullanım
amacı arasındaki ilişkiyi bilmek son derece önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu bağlamda, bu
çalışmanın amacı en genç nesil olan Z kuşağının sosyal medya kullanımı kapsamında değerlendirilmesi
ve aralarındaki ilişkinin boyutunun incelenmesidir. Araştırmanın sonuçları, geleceği şekillendirecek
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olan Z kuşağının sosyal medya kullanımlarını etkileyen faktörleri belirlenecek, Z kuşağı ve sosyal
medya uygulamaları arasındaki ilişki hakkında bilgi verilecek ve mevcut literatüre büyük katkı
sağlayacaktır.

KAVRAMSAL ÇALIŞMA
Z kuşağı, teknolojiyi oldukça yoğun kullanan internet ve teknolojiye büyük sevgisi olan bir jenerasyon
olmasından dolayı internet üzerinden sosyalleşmeyi tercih eden bireylerden oluşmakta ve teknolojinin
sunduğu tüm nimetler Z kuşağının yaşam tarzlarını şekillendirmektedir (Desai ve Lele, 2017). En son
teknoloji ile doğan Z kuşağı, herhangi bir bilgiye çok kolay ve kısa sürede ulaşmakta, konuşmak yerine
sosyal medya platformları üzerinden yazmayı tercih etmektedirler (Gonca, 2020). Hız seven, sabırsız
ve güven arayan Z kuşağı, bireysel olmayı tercih ettikleri için teknoloji hayatlarının temeli olmasında
dolayı en bireyselleşmiş, en yalnız yaşam tarzını benimseyen kuşak olarak ifade edilmektedir (Taş ve
diğerleri, 2017). Tüketim alışkanlıkları açısından kalite önemli olmasından dolayı Z kuşağı innovasyon
konusunda tutkulu olan yaratıcılığı desteklemekte, farklı kültürlere ilgi duyar ve çok sayıda karar verme
ve dikkat becerisine sahip olmaktadır (Kırık ve Köyüstü, 2018). Don Tapscott’ın (2009) ele aldığı
‘‘11.000 Z Kuşağını kapsayan Grown Up Digital kitabı’’nda yer alan çalışmasına göre, genç bireylerin
%69’u iyi görünmeden ziyade akıllı olmayı tercih etmektedirler. Aynı zamanda, Z kuşağı yalnız
geleceği temsil eden bir jenerasyon olmakla kalmayıp, geleceği yaratan jenerasyon olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Hootsuit tarafından “Digital 2019 in Turkey’’ internet ve sosyal medya istatistiklerine bakıldığında,
2019 yılında 82,4 milyon nüfusa sahip Türkiye’de 59,36 milyon İnternet kullanıcısı, 52 milyon aktif
sosyal medya kullanıcısı, 44 milyon ise aktif mobil sosyal medya kullanıcısı olduğu görülmektedir. 1425 yaşları arasındaki yaş grubu olarak nitelendirilen Z kuşağı, tanıdıkları kişilerle iletişim ve etkileşim
kurmak için çevrimiçi sosyal siteleri tercih etme eğilimlerine sahip oldukları ve diğer nesillere göre aktif
geri bildirimler ve yorumlar sunmaktan mutluluk duymaları hayati önem taşımaktadırlar (Latif ve
Serbest, 2014). Bu jenerasyon sosyal medya platformuna güçlü bir katkıda bulunan, yüksek çevrimiçi
içerik tüketicisi, yaratıcı ve karma uzmanları olmasından dolayı, parmak uçlarında bulunan teknoloji ile
bağlı kaldıkları güçlü bir çekimsel bağları vardır (Sarıoğlu ve Özgen, 2018). Z kuşağının bilgi paylaşımı,
bilgi kullanımı, gerçekleri ve verileri arama, çevrimiçi katılım ve eğlence kullanılabilirliği kapsamında
sosyal medya kullanımının öncülüğünü yansıtmaktadırlar (Turner, 2015). Z kuşağı sosyal toplumu
keşfetmeyi, deneyimlemeyi ve aynı zamanda sosyalleşmek için Facebook, Whatsapp, Tumblr,
Instagram, Twitter gibi sosyal ağ platformunu kullanmaktadırlar. Bu sosyal medya ağları, çevrimiçi
ortamda kendileriyle ilgili yayınladıkları ve diğer kuşakların yayınladıkları şeylerle karakterleri
oluşturuldukça, Z kuşağının sosyal varlıklarının tanımlanmasına, görüntü oluşturmasına ve sosyal
platformlarda güçlenmesine neden olmaktadır (Gök ve diğerleri, 2019). Sosyal medya platformlarından
içerik üretimi kapsamında en popüler uygulamalarından biri olan Youtube, müthiş hedef kitlelere
ulaşarak, pazarlama alanında önemli bir rol oynar, aynı zamanda eğlence ve bilgi paylaşımı konusunda
duyguları ifade etmede ve kendini gerçekleştirmede Z kuşağının duygu durum yönetimi ihtiyaçlarını
karşılamaktadır (Lange, 2007; Patranabis, 2012). Diğer sosyal medya platformları (Facebook veya
Twitter) gibi video üzerinde yorum yapılması, olumlu veya olumsuz işaret göstergesi olması kuşakların
sosyal etkileşimi artırması için önemlidir (Schneider, 2016).
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YÖNTEM
Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kolayda
örnekleme yöntemi ile seçilen Z kuşaklarına yönelik toplam 125 anket formu hazırlanmış ve
uygulanmıştır. TOAD (Türkiye Ölçme Araçları Dizini)’dan elde edilen anket sorularını derleyen
Sarıoğlu ve Özgen’in (2018) çalışmasından faydalanmıştır. Z Kuşağının sosyal medyaya ilişkisi ve
kullanım amaçlarının incelendiği çalışmada, araştırmanın amacı ve önemine doğrultusunda toplamda 7
soru 5’li likert ölçeğiyle kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, SPSS 22. İstatiksel programı aracılığıyla,
frekans, tanımlayıcı, faktör ve t- test analizi yapılmıştır.

BULGULAR
Tablo 1. Z Kuşağının Sosyal Medya Kullanım Bilgileri
Frekans (f)

Yüzde (%)

Erkek

76

60,8

Kadın

49

39,2

Youtube

48

38,4

Instagram

32

25,6

Facebook

13

10,4

Twitter

7

5,6

Whatsapp

25

20,0

Günde 1-2 saat

26

20,8

Günde 3-5 saat

39

31,2

Günde 6 saat ve Üzeri

60

48,0

Her zaman

49

39,2

Kısmen

36

28,8

Nadiren

24

19,2

Hiçbir zaman

16

12,8

125

100

Cinsiyet

İlk Tercih Ettiği Sosyal Medya Ağı

Sosyal Medya Kullanım Sıklığı

Takip Edilen Kişilerin Günlük Hayatınızda İletişim
Hali

Toplam
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Tablo 1’de görüldüğü üzere, Z kuşağını temsil eden 125 katılımcının, %60,8’i erkek, %39,2’si ise
kadındır. Bunun yanında, araştırmaya katılanlar sosyal medya sitelerinden ilk hangisini kullanıyorsunuz
sorusuna, %38,4’ü Youtube, %25,6’sı Instagram, %20’si Whatsapp, %10,4’ü Facebook, %5,6’sı ise
Twitter kullandığını ifade etmişlerdir. Bundan başka, Z kuşağını temsil eden 125 katılımcıdan, %48
günde 6 saat ve üzeri, %31,2’si günde 3 ile 5 saat arası, %20,8’i ise günde 1 ile 2 saat arası sosyal
medyayı kullandığını söylemişlerdir. Son olarak araştırmaya katılan 125 kişi, sosyal medyada takip
ettiğiniz kişilerin hepsi ile günlük hayatınızda da iletişim halinde misiniz sorusuna karşılık, %39,2’si
her zaman, %28,8’i kısmen, 19,2’si nadiren, %12,8’i ise hiçbir zaman iletişim halinde olmadığını
belirtmişlerdir.

Tablo 2. Z kuşağının Sosyal Medyaya Yaklaşımı ve Kullanım Amacı
Tanımlayıcı Analiz

Ortalama

Standard Sapma

Sosyal platformu merak ettiğim ya da ilgi
duyduğum bir konu hakkında bilgi aramak
için kullanırım

3,985

1,656

Sosyal platformu komik paylaşımlar
yapmak için kullanırım

2.356

1.022

Sosyal platformu görüşlerimi destekleyecek
materyaller (fotoğraf, video ve yazı vb)
bulmak için kullanırım.

3,795

1,385

Sosyal platformu arkadaşlarımla herhangi
bir konu veya durum hakkında iş birliği
yapmak için kullanırım.

3,415

1,195

Sosyal platformu etkinliklerden haberdar
olmak için kullanırım.

3,875

1,552

Sosyal platformu arkadaşlarımla iletişimi
sürdürmek için kullanırım

3,557

1,325

Sosyal platformu kişisel etkinlik günlüğü
oluşturmak için kullanırım.

2.226

1.005

Not: 1 (Kesinlikle Katılmıyorum), 2 (Katılmıyorum), 3 (Kararsızım) 4 (Katılıyorum), 5 (Kesinlikle
Katılıyorum)

Tablo 2’ de Z kuşağının sosyal medyaya yaklaşımı ve kullanım amacının ortalama değerleri
incelenmiştir. Sosyal medya, gündemi yakalamak isteyen ve yeni kavramlara ilgi duyan Z jenerasyonu
için en önemlidir. Bu doğrultuda, ‘‘Sosyal platformu merak ettiğim ya da ilgi duyduğum bir konu
hakkında bilgi aramak için kullanırım’’ sorusunun ortalama değerinden (3,985) Z kuşağının kesinlikle
katılma eğiliminde oldukları görülmüştür. Bunun yanında, ‘‘Sosyal platformu görüşlerimi
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destekleyecek materyaller (fotoğraf, video ve yazı vb) bulmak için kullanırım’’ sorusunda ise Z
jenerasyonunun bilgiye ulaşmasında görüşlerini destekleyici faaliyetlerde bulunmak için sosyal
medyayı aktif bir şekilde kullandığı görülmüştür. Buna karşın, ‘‘Sosyal platformu komik paylaşımlar
yapmak için kullanırım’’ sorusunda daha çekimser durmakta ve ortalama değerinden (2.356) katılma
eğilimde olmadığı Z kuşağının sosyal ağlarda aktif olmaktan ziyade pasif izleyici rolünde olmayı tercih
ettikleri şeklinde ifade edilebilir.

Tablo 3. Cinsiyet ve Sosyal Medya Kullanım Amacı Arasındaki T-Test Analizi
N

Z kuşağının
Sosyal Medyaya
Yaklaşımı ve
Kullanım Amacı

Erkek

76

Bayan

49

Levene’s Test

T -Test

F

Sig

t

df

Sig. (2tailed)

3.809

.005

2.950*

120

.015

Note: *Significance Level p<0.05

Z kuşağının cinsiyet ve sosyal medya kullanım amacı arasındaki ilişkiyi belirlemek için bağımsız t testi
analizi yapılmıştır. Tablo 3’de yer alan sonuçlar, yapılan bağımsız t testi neticesinde cinsiyet ile sosyal
medya kullanım amacı arasındaki ilişkide t0.05:120=2.950, p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık
bulunmuştur.

SONUÇ ve TARTIŞMA
Dünyadaki son 25 yıla bakıldığında, teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi ile birlikte geçmiş 150 yıldan
daha hızlı bir şekilde değişim yaşandığı görülmüştür. Bu bağlamda, teknolojik gelişim kapsamında
kuşak farklılıkları daha fazla belirgin bir hal almıştır. Günümüzdeki yeni uygulamalar, yeni meslekler
ve yeni eğitim ve yönetim tarzlarının ortaya çıkması yaşamımızı bir yandan zorlaştırıcı bir yandan da
kolaylaştırıcı bir durum haline getirmiştir. Dünyanın bu değişimle birlikte hızla hareket etmesi, Z
jenerasyonunun alışkanlıklarının ve davranış biçimlerinin diğer kuşaklardan farklı olmasını sağlamıştır.
Z kuşağı, dijital dünyanın tüm imkanlarını en iyi şekilde kullanabilen en etkili sosyal medya
kullanıcılarıdır. Bugünün gençleri olarak bilinen Z kuşağı, bilinmeyenlere karşı savaşmayı, çözüm
üretmeyi, yüksek düzeyde otomatik kontrole sahip yetenekli nesillerdir.
Araştırmada elde edilen bulgular neticesinde, araştırmaya katılan 125 kişiden 76’sının erkek
katılımcı olduğu görülmüştür. Z kuşağının önemli sosyal medya platformlarından biri olan Youtube ilk
tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca, katılımcıların çoğunluğu günde 6 saat ve üzeri sosyal medyayı
kullandığı ve sosyal medyada takip ettikleri kişilerle her zaman iletişim halinde oldukları görülmüştür.
Farklı bir noktadan ele alındığında, Z kuşağının sosyal platformu merak ettiği ya da ilgi duyduğu bir
konu hakkında bilgi aramak için kullandığı, buna karşın sosyal platformu kişisel etkinlik günlüğü
oluşturmak için kullanmadıkları verdikleri cevap sonucundan anlaşılmaktadır. Son olarak, Z kuşağının
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cinsiyet değişkeni ile sosyal medya kullanım amacı arasında anlamlı bir ilişki olduğu elde edilen bilgiler
ışığında görülmüştür. Z jenerasyonun sosyal platformu yalnız bir eğlence aracı olarak kullandığı görülse
de aslında anlaşılmaktadır ki, başkalarıyla iş birliği yapma ve ilişkileri sürdürme, bir konu hakkında
bilgi edinme ve araştırma yapma gibi konularda yeteneğe sahiptirler. Bu jenerasyonun profil yaşı
değiştikçe teknolojik gelişmelere paralel olarak bu yetkinliklerini de daha ileri bir seviyeye çıkaracağı
aşikardır.
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Control and Cooperation

SAMADOV Muhiddin Ahadovich1

Annotation
The article deals with the necessity and the importance of applying innovative technologies in
foreign language lessons. They have a number of-advafftages compared with other information
technology training, as they allow: to improve the process of organic combination of traditional
forms and methods of education with innovation; implement training, information, games,
modeling, design and analysis functions; general didactic perform such principles as the visibility,
accessibility, difficulty feasible, system, transition from education to self-education, positive
emotional background of training, between theory and practice.

Аннотация
Данная статья посвящена важности инновационных технологий в обучении иностранных
языков. У них много привилегий про сравнению с другими информационными
технологиями: комбинированный процесс традиционных форм и образовательные методы
в сравнении с инновацией; обеспечение обучения информацией, играми, моделированием,
дизайном и анализом; общее дидактическое представление принципов такие как :обзор,
доступность, вероятность, система, переход от образования к самообразованию,
позитивная подготовка обучения между теорией и практикой.

Annotatsiya
Ushbu maqolada xorijiy til o’qitishda innovatsion texnologiyani qo’llashni muhimligi va
zaruriyati xususida fikr bildirilgan. Agar ularni boshqa axborot texnologiyalariga qiyoslasak
ancha ustunliklarga egadir. chunki ular yordamida traditsion forma va taTim usullarini yangicha
tavyorlashni yo’lga qo’yish, ma’lumotlar, o’yinlar, modellashtirish, desayn va tahliliy
fnnksiyalar, asosiy didaktik tasavvur, shuningdek, sharh, erishuvchanlik, ehtimollik, sistema,
ta’lim olishdan o’zi mustaqil ta’lim olishga o'tishdir, amaliyot va nazariya o'rtasidagi o’qitishda
ijobiy tayyorgarlikdir.

1

Senior-teacher, Karshi Engineering—Economic Institute, UZBEKISTAN
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INTRODUCTION
We cannot teach effectively unless we have a cooperative learner. Therefore, the first component of
effective teaching is building instructional control. This means having the student respond when
presented with tasks and then maintaining those responses throughout the teaching session. Motivation
to respond is the key to obtaining instructional control. Cooperation is a prerequisite for discrete trial
instruction. Therefore, instruction should be correlated with reinforcement. One challenge teachers face
is maintaining the value of reinforcement throughout a teaching session. How valuable a reinforcer is at
any particular time is determined by several variables. The variables that influence value of reinforcers
are related to the principle of the matching law.
Learning foreign languages can not be imagined without the use of multimedia teaching aids. The ability
to illustrate the actual process of communication in English, the need to approach the educational
environment to the real conditions of the functioning of the target language and culture are certainly
urgent tasks methods of teaching foreign languages. The use of computer technology in teaching in our
time is of great importance due to the new opportunities. The introduction of new information and
communication technologies is expanding access to education, open education system generates, change
the representation of qualified characteristics, which must have a modern graduate. The most significant
group of the advantages lies in teaching the virtues of computer-based training. For example, teachers
usea computer the ability to immediately respond to the information entered to create the simplest of
training programs in the form of exercises. Technical advantages of teaching English with the help of the
media lie in the fact that the sound cards allow the user to record his speech and then listen to and
compare it with the pronunciation of native speakers. Graphical capabilities of your computer can represent
any type of activity in the form of pictures or animations. This is especially important for familiarization
with new vocabulary, as the image on the monitor allows you to associate the phrase in English directly
to the action, rather than with the phrase in their native language. Moreover, the media are an excellent
means of interactive communication between different language groups, which is especially evident in
the application of computer network. This can be a local area network connecting several machines in one
school, and the Internet — a global network of millions of users around the world. These advantages allow
concluding tat multimedia tools have great potential for teaching oral speech speaking another language. With the optimal
combination of a number of technical training (language laboratory, video, television, radio, newspapers, magazines,
books, bibliographies, phone), and having additional features (interactivity, graphics, capabilities, and so on.),
Media provides virtually limitless opportunities for learning and self-study. Today's requirements for education,
where students’ independent work is a key. make high school use can enhance the process of learning
teaching methods and forms of w ork organization, which dev elop the ability to learn. to find the necessary
information to use different sources of information and develop cognitive independence of students.
Modem teaching science aims to use new technologies in teaching. The above interactive media and get
their proper use. Most of the wide variety of interactive educational software for learning English is
aimed at independent elaboration of the phonetic and grammatical aspects and bring them to the
automatism used.
“Some techniques are often perceived as 'fun.' yet they are frequently more effective than lectures at
enabling student learning, "not all techniques listed here will have universal appeal, with factors such as
your teaching style and personality influencing which choices may be right for you.”
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Follow the Leader: Appoint one student as tweeting “chairperson,” and have that student be
responsible for posting the most important concepts discussed in the day’s class on Twitter.
Have other students follow the Twitter feed and “retweet” any discussions or disagreements.
Using social networks can be a great way for students to feel connected to their classroom
environments; Twitter is one social networking tool that is underused in terms of its learning
possibilities, and having a leader responsible for broadcasting the main ideas in a classroom
discussion will help increase active listening. Teachers can switch the Twitter leader each week
or each day, depending on class size. Here are some samples of effective teaching methods:
Total Physical Response (TPR): Research shows that when physical activity is included in
classroom settings, students retain more information. For a quick sitting break, have students
stand up and move to one side of the room to indicate their responses to a question. Instead of
using this as a right-or-wrong answer activity, this exercise seems best suited for opinion-based
responses. Students can see the differing perspectives of their classmates, which then can lead
to debate and discussion.
One Word: If it seems a lecture is the only way to discuss a topic, preface it by telling students
that at the end of the day’s lesson, they must write down a single word they believe best
represents the lesson. Then, they can expand on why they chose that word with a
separateparagraph. This will force active listening during the class period, as students will need
to be able to condense an entire lesson into the essence of its idea.
Another idea is to ask students to write a slogan-like bumper sticker to illustrate a particular
concept from the lecture—forcing them to sum up the entire class period in one sentence.
Opposite Arguments: Pair students up who disagree about an answer to an opinion question.
Have them debate, representing the side they originally believed to be wrong. Having students
examine an opinion contrary to their own will force them to think critically about arguments on
both sides and will lead to a broader understanding of the topic under discussion.
Historically Correct: After watching a film on a topic discussed in class, have students answer
what the movie portrayed accurately and which points it dramatized or glossed over. While this
technique has a more obvious application for historical movies such as Schindler’s List, or
Elizabeth, it also can be used to examine biases in documentary films or other dramatizations.
Another option is to divide students into groups and have them come up with examples on their
own of movies that made use of an idea or event covered in class—and then try to find at least
one example of how the film got it right and one of how the film got it wrong.
Test Tournament: Divide the class into at least two groups and announce a competition for
most points on a practice test. Let students study a topic together and then give your quiz,
tallying points. After each round, let students study the next topic together before quizzing again.
The points should be carried over from round to round. “The student impulse for competition
will focus their engagement onto the material itself,” the paper states or
YouTube Video Quizzes: Using the annotations feature on YouTube (which allows for text
boxes), create a multiple-choice quiz with different video responses based on how the student
answers. Students answer by clicking on a hyperlinked option in the annotation box, and the
link takes them to a video response. This will require filming a response for incorrect answers

12

(“This answer is wrong because...”) as well as correct answers. Teachers could use this as a
“question of the day” exercise or put together longer pieces for a test format.
Puzzle Pieces: Classes are sectioned into different teams, each with a separate goal to
accomplish during the period. At the end of planning, the teams come back together and teach
the other teams about the topic they researched. Another option is to remix the teams by
including one “expert” on a different topic within each team, who then has to teach his or her
new group. When students know they will be responsible for teaching their friends, they are
more likely to go into greater depth in their own research.
There are basically two (2) types of total immersion approaches: (a) effective and (b) ineffective. An
effective total immersion environment begins in hour one wherein the teacher speaks the foreign
language slowly, clearly, and uses easily understandable and comprehensible cognates, at least to the
best of his or her ability as a foreign language professional educator. These closely and oftentimes
immediately recognizable related words may differ only slightly in pronunciation or spelling from the
student's native language. Hand gesticulation, appropriate modeling, various realia (such as picture files
or photos), and sometimes TPR can facilitate such effectiveness. An ineffective total immersion
approach occurs when the teacher opens class by speaking rapidly at native speed as if the students were
residing within the target culture, as if they were inputting the attempted language on an hourly, daily
basis. In essence, the student isbeing treated as if they were living in the country where the foreign
language is predominant. Thus, the intended language 'goes over die beads" of the students from the
very first day of class, thus creating a distancing and ultimate loss of the student's attention and cognitive
awareness of just what is being communicated in class. Either type of immersion oftentimes overlaps
any or all of the above-mentioned methods in second-language (L2) acquisition.
Designing a study activity that involves using an open area of space can be done in a group or
individually. One can combine an abstract idea or concept and create pictures or posters to put on the
floor or walls. For example, a step-by-step -process can be created and placed around a room and a
student can then follow the path of the entire process learning it through the movement of following the
steps. Creating dances or skits can allow them to connect movements to help learn certain ideas and
memorization. When learning information and performing a certain movement, they can relate the two
together when remembering the information. For example, a student learned an equation while jumping;
they can recall this information as “the equation that I learned while I was jumping.

CONCLUSION
In this article is written about the intensive teaching technology and techniques. Intensive method is non
traditional method of teaching. Teachers may use any kind of techniques in order to reach the best result
in her/his class. The innovation technology allows the students to be active and teacher passive. Quizzes
and test tournament, puzzle pieces technologies are really useful in learning languages and other subjects
too. Using information communication technologies (ICT) is also one of the advantages in learning
foreign languages and any subjects. Social networks are also can be used as effectively as learning with
realia in learning knowledge.
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Edebiyat Eserlerinde Kaynaklanma
Problemi ve Ziya Paşa’nın Bir Beyti

The Sourcing Problem in Literature Works and Ziya Paşa’s One Couplet

Cafer GARİPER1
Yasemin BAYRAKTAR2

Özet
Edebiyat eserlerinde, özellikle şiirde kaynaklanma konusu gereğince açıklık kazanmış değildir.
Farklı kaynaklardan beslenen şair için genellikle harekete geçirici bir etkenden söz etmek
mümkündür. Geleneğin ilham, etki, esin gibi kavramlarla karşıladığı bu ilk harekete geçirici etki,
hâlen belirsizliğini sürdürmektedir. Wilhelm Dilthey’in de ifade ettiği gibi, sanatkâr/şair, için
temel kaynak yaşanmışlıktır. Şair, şiirinin kaynağını yaşadığı hayatta bulur. Karşılaştığı
gelişmeler, etki yaratan insanlar, üzerinde iz bırakan olaylar, onun sanatını besler. Bunun yanında
gözlemleri, başka şairleri okumaları da bir iç yaşantı ve buna bağlı etki alanı yarattığı ölçüde şiiri
için kaynağa dönüşebilir. Bu bildiride sanat eserinde/şiirde kaynaklanma problemi Ziya Paşa’nın
Terci-i Bent’inde yer alan bir beyitten yola çıkılarak yine Ziya Paşa’nın çocukluk anılarında yer
alan açar bilgilerin ışığında anlamlandırılmaya ve çözümlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Sanat eserinde/ şiirde kaynaklanma, Terci-i Bent, Ziya Paşa.
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Abstract
In literary works, especially in poetry, it is not clarified due to its origin. It is possible to talk about
an activating factor for the poet who feeds on different sources. This first mobilizing effect, which
tradition meets with concepts such as inspiration, influence, inspiration, still remains uncertain.
As stated by Wilhelm Dilthey, the main source for the artist / poet is experience. The poet finds
the source of his/her poetry in his/her life. The developments she encounters, the people who
make an impact, the events that leave a mark on his/her feed her art. In addition, her observations
and readings of other poets can turn into a source for his/her poetry to the extent that they create
an inner life and a related domain. In this paper, the problem of originating in the work of art /
poetry will be attempted to be interpreted and resolved in the light of the information contained
in Ziya Paşa's childhood memories, based on a couplet in Ziya Paşa's Terci-i Bent.
Keywords: Originating in work of art / poetry, Terci-i Bent, Ziya Paşa.

GİRİŞ
Sanat eseri/ şiir, kendiliğinden ortaya çıkmaz. Sanat eserinin/ şiirin ortaya çıkmasında hareket ettirici
bir ilk etkenden söz edilebilir. Edebiyat ve sanat kuramlarına göre genel anlamda tabiatın malzeme
olarak kullanıldığı sanat evreni, sanat eserinin/ şiirin ana kaynağıdır ve sanatkârın zihninde yeni
yorumlarla karşılığını bulur. İster mimesise, ister diegesise bağlı olsun sanatkârın iç dünyasını harekete
geçirici dinamik hep vardır ve bu harekete geçirici dinamik sanatkârın iç dünyasında anlamını/
karşılığını bulduğunda sanat eseri varlık kazanır. Dış dünyanın görünümü, olayları ve olguları harekete
geçmede birer etkendir. Esas olan dıştan yahut iç dünyadan gelene harekete geçirici etkenleri algılama
ve onu sanat eserine dönüştürmedir. Bu durum gelenekte ilham, esin, etkilenme gibi kavramlarla
karşılanagelmiştir. Adına ne denirse densin, sanatkârın daha çok iç dünyasından kaynaklanan ve onu
eser vermeye yönlendiren, hareket ettirici bir güç, bir etkenin bulunduğu göz önünden uzak tutulamaz.
Bu bildiride Wilhelm Dilthey’in sanat eseri konusundaki tespitlerinden hareketle Ziya Paşa’nın bir beyti
çıkış noktası alınarak sanat eserinde/ şiirde kaynaklanma problemi üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
Sanat eserlerinin, edebiyat eserlerinin hayattan (kişisel yaşantı, tabiat, felsefe, bilim dalları vb.), başka
sanat eserlerinden neleri aldığını; sanatkârların nelerin etkisi (toplumsal olaylar, çevre faktörleri,
ekonomik ve sosyal koşullar vb.) altında kaldığını, neden yahut kimden esinlendiğini belirlemek kolay
değildir. Sanatkârın hayatın içerisinden ve başka sanat eserlerinden aldıkları/ alımladıkları,
etkilenmeleri veya esinlenmeleri çoğu kez açıklık kazanmaz. Çünkü sanatkârın eseri, çoğu zaman
yaşanılan zamanın etkilerine ve toplumsal koşullara rağmen bireysel tecrübenin sonucu olarak ortaya
çıkar ve biçimlenir. Sanat eserini yaşanan hayat sahneleri besleyebileceği gibi okumalar, başka sanat
eserleri de destekleyip ona kaynaklık yapabilir. Sonuçta sanat eseri bir deneyimin, insanın duygu ve
düşünce dünyasında iz bırakan bir yaşanmışlığın zihinsel formu ve yorumudur. Konuya bu açıdan
yaklaşıldığında sanat eserinin varlığı/ varlık kazanması sanat felsefesinin önünde ontolojik bir problem
olarak durmaktadır.
Sanat eserinin hangi etkiler veya şartlar altında varlık kazandığı konusu ancak geniş bir araştırma ve
inceleme sonucu verilerin elverdiği ölçüde açıklık kazanabilir. Bunda da öncelikle sanat eserini vücuda
getiren sanatkârın sunabileceği bilgiler ve veriler önemli rol oynar. Ayrıca çağın ruhu, edebiyat tarihleri,
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anı ve günlüklerin tanıklığı yol gösterici olabilir. Bununla birlikte kimi zaman sanatkârın verdiği bilgiler
de yetmeyebilir. Çünkü sanatkâr da etki ve/ veya esin kaynağının bilincinde olmayabilir. Bazen esrime
veya cezbe içindeki sanatkârı bilinçaltı yönlendirir. Bilinçaltı havuzunun birikimi sanatkâr için zengin
bir kaynak durumundadır.
Bir sanatkâr için önemli kaynaklardan biri de gelenektir. Geleneğin birikimi, yeni sanat eserlerini bitmez
tükenmez bir kaynak olarak daima besler. Kaynaklanma bakımından bilinçaltına göre gelenekten gelen
ögelerin belirlemesinin daha elverişli imkânlar sunduğu söylenebilir. Çünkü gelenek, ortaya koymuş
olduğu somut ürünlerle gelenektir.
Edebiyat araştırmacısı, edebiyat tarihçisi güvenilir belge ve tanıklıklara dayanmadıkça sağlıklı bilgi
üretmekten uzaklaşır. Sanat eserini kuşatabilmek için de belge ve bilgiye ihtiyaç olduğu gibi titiz bir
araştırma ve incelemeye de ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü sanatkârın kendisi veya çevresindeki insanlar
bilgi vermedikçe, bu bilgiler titizlikle değerlendirilmedikçe kaynaklanma konusunun ortaya çıkarılması
güçtür. Bunu belirlemek yoğun ve farklı alanlara yönelen araştırmalar yapmayı gerektirir. Yine de
bulunamayan, hiç farkına varılamayan alıntılar, etkilenmeler, esinlenmeler daima olacaktır. Çünkü
sanatkâr, kaynaklanma konusuna açıklık getirmekten çok, üzerini kapatarak yoluna devam etmeyi
yeğler. Buna yol açan temel ögenin özgünlük düşüncesinden kaynaklanan etkilenme endişesi olduğu
söylenebilir. Bloom’un da belirttiği gibi “Etkilenme basitçe bir kişilik aktarımıdır, kişinin kendisi
açısından en değerli şeyi bırakmasıdır ki bu da bir kayıp hissi, hatta belki de bir kayıp gerçekliği yaratır.”
(Bloom 2008: 47-48).
Genelde sanat eserinde, özelde şiirde kaynaklanma, genç sanatkârın/ şairin iç dünyasına mal ederek
derinliğine yaşadığı başka sanatkârların/ şairlerin eserlerini alımlaması, etkilenmesi her zaman için söz
konusudur. Büyük sanat eserlerinin ortaya çıkması etkilenmenin/ kaynaklanmanın genişliğiyle
ilişkilidir. Gelenek içerisinde her genç şair, kendisinden önceki şairlerin mektebinde okuyan,
atölyesinde çalışan bir şair adayıdır. Bu durum, yalnızca kendisinden daha güçlü şairler için değil,
kendisinden daha geri planda kalan şairler için de geçerlidir. Buna benzer bir kaynaklanma/ etkilenme
durumu, lalasıyla Ziya Paşa arasında kendini gösterir.
Ziya Paşa’nın ünlü Tercî-i Bent’inde yer alan bir beyit, şiirde kaynaklanmayı (alıntı, etkilenme,
esinlenme) göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Ziya Paşa, Avrupa’ya gitmeden önce 1859’da yazdığı
(Göçgün 1987: 22) ünlü Tercî-i Bent’inin ikinci beytinde,
“Gerdûn bir âsiyâb-ı felâket-medârdır
Güyâ içinde âdem âvâre dânedir”

(Göçgün 1987: 197)

(Dünya, felâkete sebep olan bir değirmendir;
sanki onun içinde insan başıboş bir tahıl tanesidir)
şeklinde bir söyleyişte bulunur. Söz konusu bu beytin kaynağına onun çocukluk anılarında
rastlanmaktadır.
Ziya Paşa, Jean-Jacques Rousseau’dan çevirdiği çocuk terbiyesine yönelik Emile’in başına koyduğu
eğitici-öğretici yazısı Defter-i Âmâl’da söz konusu yukarıdaki beytin kaynağına açıklık getirir.
Kendisinin üzerinde etkisini göstermesi bakımından lalasının şiire meraklı biri olduğunu, hatta şiir de
yazdığını belirten şair, onun, babasının Farsça öğrenmesine karşı olmasına rağmen kendisini Farsça
öğrenmeye yönelttiğini (Ziya Paşa 1979: 157-158) belirterek şunları söyler:
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“İyice hatırımdadır ki, henüz Tuhfe’yi tamam etmemiş idim, bir gece lala ile beraber,
karşılıklı oturup, el değirmeni ile bulgur öğütmekle meşgul idik; değirmeni çevirirken sıra
bana geldi. Ben çevirmekle meşgul iken gördüm ki lala gözlerinden yaş döküp, muttasıl
ağlıyor. Sebebini sordum, cevabında: ‘Sen daha çocuksun, anlamazsın!’ dedi. Ben ısrar ettim,
nihayet âciz kalıp: Bu değirmen lisan-ı hâl ile ne diyor biliyor musun? dedi.
Ben değirmenin lâkırdı söylediğini o vakte kadar işitmediğimden, hayran hayran lalanın
yüzüne baktım. Ve ‘aman değirmenin nasıl lâkırdı ettiğini bana söyle!’ diye ibrâma başladım.
Lala derûnundan bir âh çekip ‘evet, değirmen söyler ve bizden daha fasih ve makul söyler.
Fakat onları işitmeğe kulak ister. İşte bu değirmen lisan-ı hâl ile diyor ki: ‘Ey bana nazar eden
gafiller. Gözlerinizi iyice açın, bana iyice bakın. Zira ben bu dünyanın bir misâliyim. Bana
koyduğunuz buğdaylar dahi dünyaya gelen insanların aynıdır. Konulan daneleri ben iki taşın
arasında yuvarlaya yuvarlaya kırıp ufaltırım. Ve matlup olan mertebe-i kemâle geldiklerinde,
ki bulgur olurlar, onları dışarı atarım. Yeni gelenlerle meşgul olurum. Nitekim dünya dahi,
kendine gelen insanları zemin ve sema arasında envâ-ı belâyâ vü imtihânât ile ezip, geçip
kemale yani her şahıs kendine mukadder olan nisâba bâlig oldukta mezara def’ eder, diğerleri
ile meşgul olur.
Hattâ bu mâna üzerine şöyle de bir şiir hatırıma geldi, şimdi bil-bedâhe nazm ettim’ dedi
ve ‘Âsiyâbı devreden âhenge nazar kılmışım’, mısraı ile birkaç beyit okudu. Hayf ki diğer
mısralar hatırımda kalmadı.
Ben bu sözün medlûlünü anlayacak yaşta olmadığımdan, âsiyâbın böyle güzel
söylemesinden ziyade, lalanın fazl u kemâline hayran oldum” (Ziya Paşa 1979: 158).

İsmail Hikmet [Ertaylan], Ziya Paşa Hayatı ve Eserleri adlı kitabında Ziya Paşa’nın yukarıdaki
sözlerine yer verirken,
“Âsiyâbı devr iden âhenge nazaz kılmışam”
şeklinde bir harf hatasıyla kaydettiği dizesinin altına dipnot düşerek “Ziya Paşa’nın bu manaya sonra
yazdığı ‘Terkibi bent’lerinden birinde şu suretle telmih etmiştir” (Ertaylan 1932: 12) dedikten sonra,
Gerdûn bir âsiyâb-ı felâket-medârdır
Güyâ içinde âdem âvâre dânedir
beytini kaydeder. İsmail Hikmet’in sehven “terkib-i bent” şeklinde ifade ettiği metin, aslında Ziya
Paşa’nın ünlü Tercî-i Bent’idir. Çünkü söz konusu beyit, Ziya Paşa’nın Tercî-i Bent’inde yer almaktadır.
Alman filozofu Wilhelm Dilthey, şiirin kaynağı olarak yaşama deneyimini görür. Ona göre “[y]aşama
deneyimi, şiirin esasıdır, en ilkel medeniyetler daima şiirin yaşama deneyiminin ana ve güçlü
formlarıyla bağlantılı olduğunu gösterir” (Dilthey, 1985: 135’ten aktaran Güzel 2018: 120). Dilthey’in
de ifade ettiği üzere “…bütün sahih şiirlerin alt katmanı yaşanmış ve yanaşan [yaşanan] tecrübeler ile
onunla ilişkiye giren psişik bileşenlerdir. Harici imajlar ancak böylesi bir ilişki aracılığıyla dolaylı olarak
şairin yaratıcılığı için gereç olabilir” (Dilthey, 1985: 135’ten aktaran Güzel 2018: 120). Yine Dilthey’in
bakışıyla,
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“edebiyat ve şiir sanatı yaşamanın yansıtılış şekillerindendir ve hatta yansıtılış şekilleri içinde
en önemlileridir. Bir edebiyat yapıtının, bir şiirin yansıttığı yaşam tabii ki doğal yaşam değil,
psişik enerjinin tinsel/kültürel formlar içinde dışavurulduğu tinsel yaşamdır. Bir edebiyat
yapıtı, ait olduğu dönemin nesnel tininin, bu demektir ki, o dönemin tarihsel koşullarının,
felsefi, bilimsel, dinsel vd. düşünüş şekillerinin, ahlaksal, hukuksal, siyasal düzen ve
düzenlerinin, yaşama stillerinin oluşturduğu bir yaşama ağı içerisinde yaratılır. Gerçi edebiyat
yapıtı döneminin mimetik yoldan ortaya konulmuş basit bir yansıması değildir, o bir
yaratıcının özgür ve özgün ürünüdür, ne var ki tüm bunlar, yapıtın ait olduğu dönemin tininin
bir ürünü olması gerçeğini değiştirmez.” (Özlem 2011: 42).

Anlaşılacağı üzere Dilthey, edebiyat eserini/ şiiri bir yaşanmışlığın psişik ürünü olarak
değerlendirmektedir. Fakat bu ürün, çağının mimetik bir yansıması olmadığı gibi, çağından kopuk bir
ürün de değildir. Edebiyat eseri/ şiir, sanatkârın hayat deneyiminin, yaşanmışlığının psişik ürünü
olmakla birlikte çağının hayat felsefesini, siyasal yapısını, tarihsel ve sosyal şartlarını bünyesinde taşır.
Ziya Paşa’nın söz konusu hikemî/felsefî söyleyişine Dilthey’in açtığı perspektiften yaklaşıldığında söz
konusu beyti kaynaklanma bakımından yorumlamak/anlamlandırmak kolaylaşır. Her şeyden önce Ziya
Paşa’nın da Defter-i Âmâl’da açıkça ifade ettiği gibi, Tercî-i Bent’te yer alan beyit, şairin çocukluk
dünyasında iz bırakan bir yaşanmışlığın, hayat deneyiminin ürünüdür. Ziya Paşa’nın henüz şiir dilinin
metaforik dünyasını kavrayıp kendisine mal edebilecek yetkinlikten uzak olduğu bir dönemde lalasının
değirmenin tahılı öğütmesi karşısında gözyaşı dökmesi durumu, sözleri ve dizeleri, onun psişe (psyche,
ruh, iç dünya)sinde biçimlenerek yıllar sonra şiirsel bir dile evrilip görünürlük kazanır. Bu da Dilthey’i
haklı çıkaracak şekilde şiirin yaşanmışlıktan kaynaklandığını göstermesi bakımından ilgi çekicidir.
Şairin bir çocuk olarak gözlemlediği değirmenin iki yuvarlak taşı arasında tahılları öğütmesiyle hayatın
zamanla yeryüzüyle gökyüzünün arasında insanları öğüttüğü/ öğüteceği düşüncesi psişeye/ iç dünyaya
mal olan bir yaşanmışlığı verir. Bu yaşanmışlık, iç dünyanın deneyiminde gelişerek şairin olgunluk
döneminde şiirsel dile evrilir. İsmail Hikmet’in de işaret ettiği gibi, Ziya Paşa, lalasından dinlediği,
“Ey bana nazar eden gafiller. Gözlerinizi iyice açın, bana iyice bakın. Zira ben bu dünyanın
bir misâliyim. Bana koyduğunuz buğdaylar dahi dünyaya gelen insanların aynıdır. Konulan
daneleri ben iki taşın arasında yuvarlaya yuvarlaya kırıp ufaltırım. Ve matlup olan mertebe-i
kemâle geldiklerinde, ki bulgur olurlar, onları dışarı atarım. Yeni gelenlerle meşgul olurum.
Nitekim dünya dahi, kendine gelen insanları zemin ve sema arasında envâ-ı belâyâ vü
imtihânât ile ezip, geçip kemale yani her şahıs kendine mukadder olan nisâba bâlig oldukta
mezara def’ eder, diğerleri ile meşgul olur.”
şeklindeki sözlerini, hatta onun manzum söyleyişini,
“Âsiyâbı devreden âhenge nazar kılmışım”
(Değirmeni döndüren ahenge baktım)
bir yaşanmışlık olarak yıllarca iç dünyasında taşıyarak şiirsel söyleme dönüştürür:
Gerdûn bir âsiyâb-ı felâket-medârdır
Güyâ içinde âdem âvâre dânedir
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Ziya Paşa’nın bu söyleyişi Wilhelm Dilthey’in kaynaklanmada yaşanmışlık vurgusunu göstermesi
yanında, çağını (dönemin sosyal, siyasi, tarihî, felsefî yapısını) yansıtması bakımından da anlam taşır.
Söz konusu beyitte çağının teslimiyetçi zihniyetinin ve dünya algısının yansımasını bulmak
mümkündür. Her şeyden önce hayatının öznesi olamayan insan, verili hayatı değiştirme gücünü kedinde
bulamaz. Belirli bir zaman diliminde belirli bir mekânda hayata atılan insan, hayatının öznesi olması
konusunda gereğince hareket alanına sahip değildir. Tercî-i Bent’in yazılış tarihi 1859 esas alınırsa
dönemin yönetim modelinin de hareket alanını kısıtladığı görülür. Çeşitli Batı ülkelerinde parlamenter
yönetimlerin geliştiği, cumhuriyet rejiminin uygulamaya konulduğu, insan haklarının genişleyerek
hareket alanının serbestlik kazanmaya başladığı bir dönemde Osmanlı yönetim modelinin mutlakiyetçi
uygulamaları kişi iradesinin ve eylemlerinin üzerinde sınırlayıcı, baskılayıcı ve belirleyici rol oynar.
Böyle bir durum da, ele alınmaya çalışılan beyitte yansıma alanı bulduğu gibi, kişinin edilgenliğe meyilli
olmasını ve yazgısını kabullenmesini getirir. Şiir, kabullenilmiş çaresizliğin yarattığı bu pasif
teslimiyette kaynağını bulur.
Bu beyit aynı zamanda cebriyeci anlayışa yaklaşan tarzda İslâm dünyasının son çağındaki teslimiyetçi
zihniyeti ve hayat felsefesini de yansıtır. İnsan iradesinin devre dışı kaldığı, üst bir iradenin yahut
yaptırım gücünün belirleyici olduğu zihin pratiğine dayanan pasifliği dile getirmesi bakımından
yeryüzünde insanı küçültür ve nesneleştirir. Ama bir tarafıyla da insanın aşamadığı bir gerçekliği,
hayatın içinde ufalanıp yok olmayı ve ölümden kurtuluşun olmadığını getirmesi yönüyle de dramatik
fonu kurar.
Bu beyitte ikili kaynaklanmadan söz etmek mümkündür:
1. Lalanın, yaşadığı hayattan kaynaklanan anlam/ şiir üretimi,
2. Ziya Paşa’nın, laladan ve hayattan kaynaklanan anlam/ şiir üretimi.
Başkasının hayatının anlamı, bir başka kişinin hayatının anlamına dönüşüyorsa orada hayatın,
ortaklaşılan hayatın anlamından söz edilebilir. Ziya Paşa’nın da yaptığı budur: Lalasının ve hayatın
anlamını şiirinin kaynağı yapmak ve bundan kaynaklanmak.
Görüldüğü üzere Ziya Paşa, Wilhelm Dilthey’in sanatın yaşanmışlıktan kaynaklandığı tezine uygun
düşecek şekilde, Tercî-i Bent’inde lalasıyla çocukluk yıllarında yaşadığı bir hayat sahnesinden yola
çıkarak ünlü beytini yazar. Anılarında söz konusu beytin kaynağını anlatması, beytin kaynaklanmasını
göstermenin yanında edebiyatta/ şiirde kaynaklanma konusuna ışık tutacak mahiyettedir. Fakat daha
önce de söylendiği gibi, kaynaklanma konusu tespit güçlüğü bakımından, bir problem olarak varlığını
her zaman hissettirecektir.
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The Concept of Lifelong Learning in the
Framework of the Integration of Turkey
with the European Union: How Real and
Virtual Information Organizations Can
Support It
Mesut YALVAÇ1

Abstract
The key purpose of this study is to emphasize the importance of lifelong learning and the role of
real and virtual information organizations for integration of Turkey with the European Union; to
support information professionals in their studies for lifelong learning and to contribute the hence
facilitate integration of Turkey with the European Union and to provide certain suggestions for
the consummation of the concerned integration. This study underlines the significance and the
role of improving the quality of information services to the utmost level while leading and
supporting to the progress of information organization programs and services which contribute to
lifelong learning of people from all age groups as well as to professional training of information
specialists for lifelong learning. In this study documentation analysis method has been employed.
In regard to this method various online data base services and several printed reference sources
on both national and international literature have been scanned. In terms of national literature we
can name, Türkiye Bibliyografyası (Turkish Bibliography), Türkiye Makaleler Bibliyografyası
(Turkish Articles Bibliography), Türk Kütüphaneciliği Dergisi (Journal of Turkish
Librarianship), Bilgi Dünyası Dergisi (Journal of Information World) and amongst foreign
literature we can name KnowEurope, EbscoHost, FirstSearch, ScienceDirect, and ProQuest. In
this study, the subject matter is discussed under these headings: ‘The concept of lifelong
learning’,’ The concept of lifelong learning in the European Union’, ‘European field of lifelong
learning’, ‘The role and significance of real and virtual information organizations in lifelong
learning ‘, ‘The role and significance of real and virtual information organizations as centres of
lifelong learning for the integration of Turkey with the European Union’.
Keywords: Lifelong learning, Information Organizations, European Union, Turkey
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INTRODUCTION
This study is based on the argument that states ‘information organizations’ as the ‘key access points for
lifelong learning’ and as ‘invaluable tools that accelerate and consummate integration of Turkey with
the European Union’. The purpose of this study is to emphasize the importance of lifelong learning and
the role of information organizations for integration of Turkey with the European Union; to support
information professionals in their studies for lifelong learning and to contribute the hence facilitate
integration of Turkey with the European Union and to provide certain suggestions for the consummation
of the concerned integration; tries to review the subject matter under general framework of the concept
of lifelong learning in the European Union in sense of fields of lifelong learning and as a professional
field of information.
In this study documentation analysis method has been employed. In regard to this method various online
data base services and several printed reference sources on both national and international literature
have been scanned. In terms of national literature we can name, Türkiye Bibliyografyası (Turkish
Bibliography), Türkiye Makaleler Bibliyografyası (Turkish Articles Bibliography), Türk
Kütüphaneciliği Dergisi (Journal of Turkish Librarianship), Bilgi Dünyası Dergisi (Journal of
Information World) and amongst foreign literature we can name KnowEurope, EbscoHost, FirstSearch,
ScienceDirect, and ProQuest.

The Concept of Lifelong Learning
The concept of lifelong learning is set forth by many as a notion of learning system from cradle to grave
without any bureaucratic, industrial, financial and cultural barriers. This concept is recognised as a key
agent in personal development, attaining a healthier life, being successful in professional career, having
wider selection of opportunities in means of living and education; in augmenting the value of life in
civilised societies, striving for a more democratic system and more efficient use of human rights.
Lifelong learning appeals to the ones that have been previously devoid of educational means and /or
those that have been left out of their rights, and means of benefiting from education and to the most that
give great importance to the ability to benefit from educational means. The radical nature of lifelong
learning may have deduced by some as credit transfer systems, expression of learning based on previous
experiences, efficient development of methods of self-improvement and as a non-profit involvement
(Murphy, 2001:1).
According to studies on the concept of lifelong learning, it is natural as well as easy to argue in favour
of this learning concept that is widely perceived and is a relaxing and pleasant topic at the political arena
; regarding which there stated to be an increasing need for investments made in this field (Oosterbeck,
1998:19). Arguing on the contrary seems to be unlikely. However, there are those (like Edwards, 1997)
that criticise in detailed speeches/ written articles on notions regarding the flexibility and adaptability of
lifelong learning to ever-changing living conditions. Surely, the criticism in question does not have an
adverse impact on the concept. Moreover, these criticism might prove to be instrumental in reviewing
social transformation theories that are frequently used as rightful excuses for lifelong learning policies
and that are generally not openly debated and hence enables better and correct understanding of the
concept of lifelong learning. Having this purpose in mind, considering certain relevant criticisms and
opinions of Murphy(2001) that review and summarise main criticisms on this matter and suggest for
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revaluation of the concept of lifelong learning, might prove to be useful in terms of comprehending the
concept of lifelong learning with its various and diverse aspects.
There are two important social transformation concepts that are preferred by those that propose lifelong
learning. Namely, these are ‘globalisation’ and ‘post-industrialisation’ concepts. It is possible to
summarise Murphy’s criticism and opinions (2001) on these two important social transformation
concepts regarding lifelong learning :
Throughout the entire body of literature regarding this matter and especially at the official political
documentation, our society is assumed to be on verge of globalisation or have globalised and /or is taken
as a post-industrialised one. These assumptions that are designed to be factual statements mostly
preclude the desire to develop “learning society”, “learning nation” or more commonly “information
society”. Such arguments that are expressed in an appealing and genuine manner should not withhold
us from inquiring: “Are we really living in a globalised and post-industrial society?” (Murphy, 2001:1)
The following explanations in regard to concepts of “globalisation” and “post-industrial society” can be
viewed as Murphy’s attempt in trying to answer this crucial question.
Globalisation:

It will be difficult to refuse some specialties of globalisation that has been put forward
by environmental, technological and cultural system which have been under rapid
transformation at the end of the 20 th Century and which exists to be the common conviction in
the world.

Economical trends, especially increasing number of multi national companies one of
the key manifestations of globalisation thesis. So much so that since the 70’s, multi-national
companies emerged as leading actors on the stage of the world.

According to the globalisation thesis, multi national companies, globalisation of
production and the dramatic expansion and growth (Pauly, 1995: 372) in mobilisation and
diversification of international capital movements, triggered by lack of regulation over and
irregularity of international investments do not only set the decision-making attributes of the
new global economy but constitute a real economical threat for the economic sovereignty of
nation states as well.

The crucial and critical historical issue here is the fact that for nation states which have
control over their economies comparatively to a greater or lesser extent, there is an undeniable
presence of international economical forces over national politics with respect to the situation
before the ‘70’s. In fact ever since the ‘70’s this situation has magnified in contrast. It seems
today that states are under the ever-raging attack of international economical forces.

These arguments lead one to inquire, as “Is this the actual situation Have we embarked upon a new age
where the sovereignty of nation states has come to an end?” Regarding this question, Murphy states the
following:

The correlation between nation states and international capital movements does not
constitute a direct opposition on national economical sovereignty; on the contrary, in fact there
is an indirect correlation in between.
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Multi-national companies, international financial markets and others, in effect are
economical entities. These companies are nor only in the position to draw up constitutions and
bring them into force but they are not in conflict with nation states over the issue of politics* as
well. Rather than replacing the body that draws up constitutions, the actual issue involves which
of the constitutions should be brought into force and stay enforced.

Finally, as the globalisation thesis gains some grounds, this does not hold true for the
success of politics over economy. In short, even if nation states behave differently with respect
to the way they had governed their power before the ‘70’s, it should be considered now that one
of the leading actors within them is the world economy (Murphy, 2001:2)

Post-Industrial Society:
Like globalisation, post-industrial society is another social transformation concept preferred among
those that propose lifelong learning. Again according to Murphy:

Automation-orientation, expansion and growth of service industries,
importance trusted in information technologies, the enlarging gap between
information-affluent and information-stricken are all issues relevant to post-industrial
society.

It is an undisputable fact that today in many countries (especially the western
countries) production industries are shrinking and traditional industries located in
places that are rich in resources such as steel, coal and others, have been reduced in
size. Nevertheless, it seems those that propose such a notion, named post-industrial
society, have not foreseen/ were not able to foresee the developments in person in
industries such as fashion, service, banking, finance, music and entertainment that
were not highly regarded before the ‘70’s.

The attempt to define the attributes of industrialisation, namely, mechanisation,
rationalisation and expertise in post-industrial societies, has not waned. Moreover, the
industry has attempted to invade many fields that have not been discovered so far.

Furthermore, the importance entrusted in technology requires to doubt our socalled post-industrial age. Perceiving the technology as an activity produced/generated
without human interruption will be assigning the properties of power to it.

Writers such as Bell (1973) alleged that new technologies bring societies
different from those of their predecessors. As a matter of fact new technologies such
as microelectronics, information technology and biotechnology have caused
transformation in the institutional structures of societies. However, while this
glorification* of technology as the generator of social transformation, created a
transformation in akin to advances in technology, called forth development and
upgrading of man and organisations as actual players/actors in understanding/
comprehension and information. The surprise of technology unleashed itself in
supporting lifelong learning for technologies that undertook unique human attributes.
(Murphy, 2001:2)

25

Based upon his above stated arguments in globalisation and post-industrial society, Murphy argues that
the concept of lifelong learning should be revaluated. According to him:

In order to clarify the lifelong learning, there remains the need to criticise, discuss and
to set the concept to its place within the context of international political economy and far from
objective theories of technological transformation.

It is the correlation between states and markets that created the transformation which
are wrongfully characterised as globalisation and post-industrial society.

Ever since the ‘70’s there has been an ongoing trend for a world where national markets
base on means of international capitalism. This new formation explains the roles states,
industries, and new technologies upon the discussions of lifelong learning.

Ever since the ‘70’s, human capital has shouldered the leading role in capitalism as a
transformation, wealth-builder that brings forth the great progress by classic industrialised
societies. Since state and capital are international along with the changing trends in material
production, there has been demands for a similar changes in social and educational production.

Modern states are under the pressure of surviving amongst new technological
developments to acquire new opportunities by lieu of new technological developments, to
develop necessary skills and know-how, to generate proper educational policies in regard.
This is where lifelong learning comes in . However, lifelong learning is not brought under the
light of this efficient and unavoidable technological age.

More than a manifestation of industrialisation of education, lifelong learning is the one
that provides some supplementary education within the accelerated capitalist economy.

National and international policies of lifelong learning, suggest citizenship and
workforce that is easily adaptable to new trends and is pursue of selective interests under an
outer impression of fortifying and progressive education. (Murphy, 200: 2).

In short, Murphy (2001:2-3) argues that concepts of “globalisation” and post-industrialisation” are
concepts that have evolved amongst other disciplines and concocted to the field of education before
questioning; while alleging that these theories of social transformation enrich a definition, which is
important as an information yet inadequate and limited, emphasizes that these theories veil actual
foundations of power relationships behind grounds of lifelong learning. In connection to this argument,
for example, he alleges that the meaning of lifelong learning as regarded in the European Union is to be
instrumental in attributing better competitive advantages to the European region.
According to Murphy and those that argue alike, along with lifelong education and continuous education
as its historical ancestors, lifelong learning has been widely acknowledged for the last couple of decades
and within this period it has been often the focal point of diverse ideological standpoints. Again
according to those that agree with the above stated arguments, the value entrusted to the concept of
lifelong learning is the winner of this ideological contest.
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Though the matter closely concerns educators it is argued that there is a lack of constructive/positive
criticism amongst educators in regard to lifelong learning, many indifferent viewpoints are being
discussed upon issues that have been repeated over and over again at international conferences and
issued reports; and there claimed to be an environment of intellectual insecurity that is synonymous
with imagination-stricken and almost can be referred as a “paralysis of disengagement” (Murphy,
2001:3; Standing, 1997: 218). Moreover, “paralysis of disengagement” is stated to be a phrase used in
describing institutionalised indifference regarding political and economical attributes of lifelong
learning and added that if there will be no resistance against the bitter truth about the future of the ‘an
enforced’ education world that has been ever-so restricted through definitions imposed upon by the
forces of state and market, this situation will remain to be a nerving event (Murphy, 2001:3)

The Concept of Lifelong Learning in European Union
After reviewing criticism and opinions on concept of lifelong learning and regarding significant social
transformation concepts in above, focusing on the meaning of concept of lifelong learning in European
Union which is directly related to our subject of study, may help us in gaining a wider, objective and
comparative perspective on the concept. This may prove to be instrumental both in terms of having a
better and correct understanding of the lifelong learning concept as well as having an idea about the
European approach and attitude towards the concept of lifelong learning in the European Union that
Turkey is currently a candidate country for membership and who intends to be a full member in future.
Based on the outcomes of relevant discussions, the memorandum that is devised as an overall description
of lifelong learning in European Union (Commission of the European Committees, 2000), the views
received in reply were not solely limited to an economical perspective or by only adult education, but
importance of education in a wide span of time ranging from pre-school to post-retirement was
emphasized. (Commission of the European Communities, 2001: 3, 32-33)
According to the concerned discussions, lifelong learning comprises the entire spectrum of formal (is
provided by an academic institution, whose educative purposes, time and academic support are formed
and is awarded with a certificate; an education programme that the learner intends and is willing to take),
non-formal (not provided by an academic institution; that generally is not awarded with a certificate; yet
whose educative purposes, time and academic support are formed; an education programme that the
learner intends and is willing to take) and informal learning (is acquired from daily life activities at
work, home or on spare time; whose educative purposes, time and academic support are not formed and
that generally is not awarded with a certificate; this learning may be intentional and done willingly yet
by in large is not intentional and done without will or is important on a secondary degree, is
coincidental). Again during these discussions attention was drawn into the purposes of learning, efficient
citizenship, personal/self-satisfaction
Again in course of these discussions, aspects /approaches on purposes of learning, efficient citizenship,
personal/self-satisfactory and social interaction and employment were emphasized. Basic and guiding
principals of lifelong learning in the European Union underline efficient consummation of lifelong
learning, student centralisation, importance of equal rights, quality and opportunities of learning.
(Commission of European Communities, 2001: 3)
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In summary, in the latest documentation of the European Union on lifelong learning, the concept is
defined as “all learning activities undergone from the beginning to an end of a life time with the purpose
of developing knowledge, skills and competence in terms of personal, citizenship, social and /or
employment aspects.” (Commission of European Communities, 2001: 3)

European Field of Lifelong Learning
As it can be understood from above stated information regarding the concept of lifelong learning in the
European Union, the organised memorandum and associated discussions on this concept contributed to
the formation of the European field of lifelong learning. The purpose of the memorandum and
associated discussions not only involves authorising citizen’s free movement among learning
environments, jobs, fields and countries, but also includes benefiting from citizen’s knowledge and
competency in the maximum level, as well as long-anticipated greater purposes of the European Union
and goals of member countries.
This concept would in effect be facilitated as education and learning is pooled under a common roof of
lifelong learning, along with processes, strategies, and plans of the European Union’s youth,
employment, social interaction and research policies that are significant components of the current
European order. Not only this will not include a new process but it may not even require to be in
compliance with the laws and legislations of the European Union as well. For instance an informationbased society to attain the Lisbon goal close connotations
However with coordination the concept requires more proper and economic use of present tools and
resources.. For example, in order for an information based society to succeed in realising the Lisbon
goal, close relations are tried to be established within the objective of increasing the interest and income
level of young professionals especially in fields of science and technology between the ‘European field
of lifelong learning‘ and ‘European research field’. Commission of the European Communities: 2001:
3,8)
As a result of discussions held following to the completion of the memorandum on lifelong learning in
the European Union, priorities were set for actions that will be taken at the European lifelong learning
field and these proposed priorities include six messages within. These six priorities and their connoted
messages are:

Valuing learning: Valuing formal diploma and certificates, valuing non-formal and
informal learning, transformation in experiences; developing a new tool on a European scale
in order to encourage valuing all forms of learning.

Information, guidance and counselling: Fortifying European aspect of Information,
guidance and counselling

Investing time and money in learning: increasing investment levels and making
investments more transparent ; providing incentives and creating opportunities for the
interested to invest in this field,; guaranteeing high quality profits and their yields.

Bringing together learners and learning opportunities, encouraging societies, cities and
regions to learn and supporting any efforts exerted in this respect; building local learning
centres; encouraging and supporting learning at work.
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Basic skills: Determining what basic skills should be; making basic skills easily
attainable for everyone, especially for those that have been deprived of a real education, not
even a primary school and adult learners

Innovative pedagogy: New teaching and learning methods and new role of teachers
trainers and other facilitators; Providing means for information and communication
technologies and supporting lifelong learning (Commission of the European Communities:
2001: 15-25)

The first three of the above given key messages addressing vital actions in forming the European field
of lifelong learning , closely interest the European aspect of lifelong learning in overall.. On the
European level, with sufficient support, the remaining three calls forth the interest of actors of mostly
national, regional and local levels (Commission of the European Communities: 2001: 15).
The impact of the history of European Union ‘s policies on lifelong learning which cannot be considered
as brief as they date back to 1970’s, on the current stage of studies in forming the European field of
lifelong learning cannot be denied. In formation of a lifelong learning field in the European Union , as
it can be gathered from many discussion papers, latest discussions on the concept of lifelong learning
and other relative concepts and policies are articulate, conceptual, creative, cooperative and interactive,
critical yet at the same time bore incentive qualities. (see: Washington, 2000, 2001; Arthur, 2001) This
environment may be regarded as an important advantage in healthy formation and development of a
lifelong learning field in the European Union .

Information Organizations and Their Role in the Concept of Lifelong Learning
Information organizations have always been places where people of all ages have access to information,
ideas and can connect with one another. Information organizations, have tried to realise some of the
activities that are spelled out today in relation to lifelong learning, in course of times when this concept
was not common knowledge. Today these institutions are in a position of a centre for lifelong learning
that is the key (ALA, 2000:2) for people of all ages in realising a longer, more satisfactory, healthy,
productive lifestyles/lives and which can be defined as all learning activities undergone from beginning
to an end of a lifetime with a purpose of developing their levels of knowledge, skills and competency
in terms of personal, citizenship, social and/or employment issues.
Today, societies, are again investing in public information organizations as cultural and lifelong learning
centres. Several examples to these Information organization activities are designed to ensure that people
of ages (young and old, family, children, etc.) to be lifelong learners.
The following activities that are designed by information organizations for ensuring people of ages
(children, youth, elderly) to be lifelong learners, do confirm the role of information organization as a
dynamic cultural and multi-purpose lifelong learning centres. These activities are:
 literacy programmes
 book discussion groups
 writer introductions
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 musical and theatrical performances
 business and career information programmes
 consumer information programmes
 cultural awareness programmes
 forming common environment and gathering programmes
 formal learning support programmes ( helping home-works, etc.)
 teacher support and training programmes
 after-school programmes
 educational programmes in each discipline
 informative programmes on state administration
 information technology (computers, internet, etc.) learning courses
 and other cultural, social and educational activities. (see ALA, 2000:2)

Like public information organizations, school and academic information organizations have a key role
in preparing youngsters to be lifelong learners. information professionals in school and academic
information organizations teach learners how to find information on their studies, their future
employments and lifelong areas of interest by using conventional formats such as books and periodicals
as well as digital technologies and how to use these sources of information.(see ALA, 2000:2)
In short, information organizations, unite individuals and societies with ideas and information of the
world both individually and on-line. Information organizations are community centres in giving people
of all ages an opportunity to become lifelong learners and have a unique position as multi-purpose
lifelong learning centres.
Information organizations as multi-purpose lifelong learning centres in the European field of lifelong
learning are about to shoulder a very significant role. In course of discussions on forming the European
field of lifelong learning, especially as a reflection of these discussions, in the final report of Commission
of the European Communities, dated 21.11.2001(Commission of the European Communities: 2001),
even if the anticipation on the unique standing, importance and role of information organizations as
multi-purpose lifelong learning centres were not fully rendered yet some roles that would be
shouldered by information organizations as multi-purpose lifelong learning centres were emphasized.
(In a 41 page report the word “library” has been referred only once at the bibliography and the word
“information organizations” were stated in page 18 and 21; and the word “ information centre” was
included once at the bibliography)
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The Role and Significance of Information Organizations as Centres of Lifelong Learning for the
Integration of Turkey with the European Union
It is possible to consider the role and significance of information organizations as centres of lifelong
learning for the integration of Turkey with the European Union in two contexts that are not so detached
from one another as overall and specific.
Its role and significance in overall context: If Turkey for people of all ages to realise a longer, more
satisfactory, healthy, productive lifestyles/lives supports and encourages them to take part in all learning
activities with the purpose of developing their levels of knowledge, skills and competency in terms of
personal, citizenship, social and/or employment issues then Turkey can became an information society.
If a Turkey where all can enjoy economical and social prosperity and cultural richness; where
differences are accepted in respect, and wants to be a member of the European Union , there will be no
crucial integration problems in concern. In this context, as it can be understood from the above stated
explanations, one of the significant structures instrumental for Turkey to be a an information society is
lifelong learning . As one of lifelong learning centres and ‘ multi-purpose learning centres’, information
organizations have a unique role and significance in the field of lifelong learning .
Its role and significance in specific context: The basic condition for integration of Turkey in the
European Union is in fact requires all segments of the society to learn political , social, cultural,
economical, educational and other structures of the European Union accurately. Once this is achieved,
opinions of all segments of the society on the European Union and the integration of Turkey with the
European Union should be unearthed. Only after these necessary actions for integration could be
perceived and applied accurately, its consequences would be evaluated and shared. For integration as
much as it is a must for Turkey to learn the above stated structures of the European Union accurately ,
European Union should learn political, social, cultural, economic, educational and other structures of
Turkey accurately as well. The significance and the role that would be shouldered by information
organizations as lifelong learning fields as well as multi-purpose lifelong learning centres in
consummation of learning oriented to mutual accurate understanding, is unique. As a result, lifelong
learning and information organizations are significant tools in accelerating and consummating
integration of Turkey with the European Union. For the integration of Turkey with the European Union
as a candidate member country, Turkey should follow lifelong learning policies of the European Union
as closely as its other policies; should contribute to these policies should consummate them.

Conclusion and Proposals
Primarily, it can be said that discussions on the concept of lifelong learning are by no means completed
yet would continue increasingly. Each discipline should participate these discussions in a sensitive and
active manner and contribute to the development of the concept and relevant actions.
Life is learning and learning is always been important in one’s life. However, lifelong learning has
never been regarded as significant as it is today. Together with the increase of qualities and quantities
of what can be learned in a lifetime the need and desire to learn ascends in a very short time; and
depending on this projection the significance of lifelong learning in each period within the progressing
time will be multiplied. However another important subject of discussion in akin to the concept of
lifelong learning is ‘what could be learned with lifelong learning’, ‘ where and how these could be
learned’ and ‘what could be done with the information learned’ These aspects of lifelong learning
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explains why all disciplines (political, social, cultural, economic, educational, health, technical, etc.) are
closely interested in this subject matter . Information organizations that have a unique role and
significance in the information flow between all of these disciplines and individuals, can also be
regarded as multi-purpose lifelong learning centres.
If we accept the importance of lifelong learning and information organizations as its key access points
in the integration of Turkey with the European Union, acting upon this notion as information
professionals we have to ask ourselves “what can we do to contribute and develop the concept of
lifelong learning , thus be instrumental in facilitating and consummating integration of Turkey with the
European Union ?” and have to learn self-criticism. We can summarise what we can do as information
professionals in the following:

First of all, we have to give high priority to the professional and continuous education
of all information organization personnel.

We can train others regarding the notion that information organizations are lifelong
learning centres of a society.

As educative institutes we can argue for presently continuing support of information
organizations. We can collaborate with library and information organization committees and
associations as well as with individuals from all levels of media and state administration.

We can contact individuals from different segments of our society (academic, school,
public) in order to determine which types of educative programmes people will be most
interested to have in information organizations. We can organise meetings where information
organization users can exchange ideas.

We can conduct researches to offer new opportunities for lifelong learning in our
information organization.

We can cooperate/collaborate with other organisations/organs in offering new education
courses and programmes for the public regularly.

If we are in need of funds in expanding, supporting and in providing technical resources
and education programmes offered in our information organization then we can determine
them


We may try to provide/guarantee information organization funds that are not curtailed.


We can develop programmes and projects that encourages public interest in lifelong
learning (for example, book discussions, writer introductions, information technology
learning courses, literacy programmes etc.) We can work together with library and
information organization associations (Turkish Librarians Association, University and
Research Librarians Associations, Turkish Archivist Association), create our own projects
and/or can be included in the projects of EBLIDA-European Bureau of Library Information
and Documentation Associations) (for example: PULMAN-Public Libraries Mobilising
Advanced Networks)

We can assist information organization users and should make sure that we have means
for special education and skills to teach users latest technologies as internet.
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We can fortify the role of information literacy and new technologies as education tools
in information organizations. We can develop programmes showing what new technologies
can provide to people of all ages along with opportunities of lifelong learning .

We can make most of professional development opportunities that are offered by
EBLIDA.

Moreover, there remains the need for establishment of ‘centres’ where especially documents and
information can be provided to public on any subject regarding the European Union; that can offer
services and engage in activities for better mutual understanding of all segments of Turkey with the
European Union ; which is open to people from all segments of the country (especially large public
masses) as a ‘multi-purpose lifelong learning centres’. The mission of these centres should be gathering
information on the European Union and spreading this information to the public. Furthermore, this
centre should also serve as the central office where problems of Turkey and Turkish people on lifelong
learning can be researched. While these centres can be organised within the body of an information
organization, they can also be organised as an institution. Centres organised as a separate institution
should definitely include an information organization within. With this purpose, a project can be devised
and a pilot implementation can be conducted in Turkey. EBLIDA and the European Union can support
a project of such nature.
Finally, we (information professionals, library and information organization associations, and
institutions, academic institutions, state administration organs, etc.) while leading and supporting the
development of information organization programmes and services that support lifelong learning for
people of all ages as well as to the education of professional education of information professionals
for lifelong learning , must aim to improve the quality of information organization services to the
utmost level. We should not solely do this in order to become a member of the European Union but for
the people living in Turkey to have civil living rights and wants in the humanitarian form of sense, like
people living in the rest of the world.
We should not forget that if Turkey becomes an information society where all people are living in
economical and social prosperity, cultural richness; where differences are treated in respect and people
lead long, healthy, satisfactory and productive lives, then there will be no doors where such a country
would be kept a stood (European Union or other), that cannot be kept a stood. Information organizations
(public, school, academic, private) are shouldering significant roles as one of lifelong learning centres
which supports lifelong learning, in formation of such a structure. Priority should be given to support
and invest in these institutions.
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Salīm Barakāt and Maḥmūd Darwīsh,
the Kurdish and Palestinian Similitude
With Anthology of Poems
Aviva BUTT1

Abstract
Qamishli Extended is an academic monograph in two parts. Part I is a critique of some outstanding
and characteristic poems by two poets who were close friends. Part II is an Anthology of relevant
poems. The Kurdish poet Salīm Barakāt (Selîm Berekat in Kurdish), was born in Qamishli Syria
in 1951 and at present lives in Sweden. His friend, the Palestinian National Poet Maḥmūd Darwīsh
was born in 1941 and died in 2008. Barakāt only occasionally writes in Kurdish; he usually writes
in Arabic. As an Arabic poet, he ranks with the poet and critic Adūnīs (b. 1 January 1930 in
Latakia, French Syria); these two poets are the greatest living poets in Arabic mainstream poetry
(al-shi‘ir al-ḥadīth). However, it seems that Barakāt’s status will not be recognized and his poetry
marginalized until the Kurdish role in Iranian civilization is acknowledged. Barakāt’s friendship
with the older poet Maḥmūd Darwīsh brought about a new level of achievement in literary Sufism,
and when Adūnīs took up the new genre (that was based in Kurdish Shāhnāma), the inception of
a trend appeared on the horizon.

INTRODUCTION
The importance of Kurdish Studies cannot be emphasized too often. The antiquity of the Kurdish nation
should not be denied – as it has been again and again. This has been possible in view of the ambiguities
concerning the known extant dialects. Older Kurdish dialects known through extant oral traditions and
also literary texts, such as Guranȋ or Zazakȋ have been set aside as being an undefined “something” other
than Kurdish. The ambiguity surrounding modernism in the Middle East seems to allow for such
discrepancies. On a visit to Diyarbakir, I noticed that despite the yen for greatly misunderstood new
outlooks, the actuality in Turkey is that people still think in terms of “empire.” Empires have freedom
for ethnic minorities, and empires tolerate multiple belief systems. Kurds as an ancient people who are
tolerant, democratic as it were in their outlook epitomize Iranian civilization; the geo-political
civilization that long preceded the Ottoman dynasty. Confused, however, they imagine they are

1

Independent Scholar, AUSTRALIA. Contact email: avivabutt@winshop.com.au,
Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-4710-4475

35

embracing a Western version of so-called democracy. Salīm Barakāt, a leading Kurdish poet in our times
takes on the task of going back to beginnings, unearthing origins and solving the Kurdish predicament.2

PREVIEW OF MY BOOK QAMISHLI EXTENDED
In his poems under consideration, Barakāt takes as his starting point Shāh Ismā‘īl Ṣafāvī Khaṭā’ī’s
poems. Shāh Ismā‘īl I (Shāh of initially Azerbaijan, then of the Iranian Empire) was the hereditary head
of the Kurdish Ṣafaviyya (Safavid Sufi Order) that was established by his direct ancestor, the Kurdish
Shaykh Ṣafī al-Dīn Ardabilī (1252-1334 CE). The Shāh’s fighting force, the Qizilbash were
predominantly Kurdish. The Shāh undertook to guide the nation, and combined this task with his
personal path as Sufi and poet. In his poems, he refers to himself as “Khaṭā’ī” meaning “Sinner.” In his
poem al-Mu‘jam (The Obscure) on the subject of the Kurdish martyr (al-Bahlūl), Barakāt offers an
explanation that seems to apply to the Shāh’s self-designated pseudonym “Sinner” as being “the inherent
sin given you that you do not embrace; the sin that is as redeemed in you.” For Barakāt, Shāh Ismā‘īl
was above all a Sufi poet. In his poem of 1986 Khazāʼin Manhūba (Stolen Treasures), adopting the
Shāh’s inclusive outlook, Barakāt sees his own writing on one hand as carrying on from the writing
traditions embedded in the Qur’ān and on the other hand as continuity from the mystic tradition dating
back to the beginning of creation. He presents a history that extends as far back as the creation of our
world and beyond.3
In the opening lines of his poem Stolen Treasures, the poet-persona prays for strength to influence the
course of events. He leashes “the dog” and “the ostrich,” which is to say he has attained to a spiritual
level that ultimately allows him to remain in a state of prayer: “And in me is a fixed time for worship /
In me the place heralds the place.” In the forthcoming poems, he will avail himself of an esoteric reading
of the Qur’ān. Delving into Umm al-Kitāb (the Mother-of-the-Book), he will use symbols not only
derived from nature’s “signs,” but also derived from Iranian civilization, such as the “dog” (literally the
primeval “fox”) – found in the Pavlavi (Middle Persian) transmission of scriptures (The Bundahishn
["Creation"] or Knowledge from the Zand). The dog in Barakāt’s poem can be taken to hint at the risk
of madness in the Sufi experience, since “dog” and “madness” can use the same word in Arabic (kalb);
the dog and ostrich paired can both be understood to signify “ecstasy.” They take on the latter meaning
in the period of the Safavid Empire (1501-1729).
Thus, along with modern scientists as well as academic and religious scholars, Barakāt searches for
vestiges of antiquity and traces of ancient cultures. As a poet and a mystic, he reaches remote antiquity
through the mystic’s journey to origins. As did Khaṭā’ī before him, Barakāt states his qualifications to
be Guide: “for I have the capacity / To guide you to a golden lair that seduces the blossoms, and they
abide through me.”

Quotations from poems by Maḥmūd Darwīsh and Salīm Barakāt are my own translations from the original Arabic
– A.B.
3
Barakāt’s original Arabic poems can be found in Salīm Barakāt (2007), al-Aʽmāl al-Shi‘riyyah – Salīm Barakāt
[The Poetry Works – Salīm Barakāt] (Beirut: al-Mu’assash al-‘Arabiyya lil-Dirāsāt wa-l-Nashr [The Arab
Foundation for Studies and Publishing]).
2
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As I show in the first chapters of my book Qamishli Extended, Barakāt’s 30-page poem al-Mu‘jam (The
Obscure), is in a genre that is based in the earliest known Kurdish literary genre the Iranian modern-day
scholar Behrooz Chamanara calls “Kurdish Shāhnāma.”4 This genre, new in modern literary Islamic
poetry, in the hands of the modern poet Salīm Bārakāt expresses the modernity of our times. The
protagonists in Barakāt’s narrative are called Evil, the “poet” as the “I” of the poem, and Good – in that
order in a poem that is as I show ultimately quranic ta’wīl – that is, hermeneutic of the inner content or
esoteric meaning of the Qur’ān. Thus, Barakāt’s Kurdish Shāhnāma has both a diachronic dimension as
quranic ta’wīl, and a synchronic dimension that combines elements of orality and the written literary
text. Barakāt is unique in that he is an overwhelmingly accomplished poet who is at the same time an
Islamic scholar with a firm knowledge of the Qur’ān, its literary techniques and its interpretation.
The poem The Obscure tells us of the deceptive ways of Iblīs and offers us glimpses of spoliation, the
result of Iblīs’ persuasive ways. The poet-persona warns the “crowd” in several languages; these several
languages may present as a multi-layered text. Individual words may affect shifts-in-meaning or act as
pointers to the quranic text. Maḥmūd Darwīsh who well understands his friend’s innovative techniques
offers an explanation in his poem of 2004 entitled Laysa lil-Kurdī illā al-Rīḥ [Ilā: Salīm Barakāt] (The
Kurd Has Only the Wind [For Salīm Barakāt]).5 At the start of his up-to-date panegyric, Darwīsh
parodies the language of his interchange of ideas with Barakāt:

When I visit him, the Kurd remembers his tomorrow
But sweeps it under the carpet: “So much for you!”
But mountains are mountains. And so he drinks vodka6

The mountains that Barakāt cannot forget are of course the Zagros Mountains – to take Darwīsh’s words
in their literal sense. The Zagros Mountains extend the length of the traditional territory of Kurdistan.
We are not told whether or not Barakāt actually drinks vodka. Vodka is popular in Azerbaijan and Iran.
So Darwīsh might be referring to Barakāt’s having drawn inspiration from the poetry of Shāh Ismā‘īl I
(1487-1524), Shāh of Azerbaijan, then Shāh of Iran, the most recent Persian Empire (1501-1524).
Within the context of Arabic poetry, “vodka” may indicate a geographical location that contrasts with
medieval Baghdad under the Ottomans; that is, in Arabic culture Baghdad, then a metropolitan center
was celebrated with famed “wine songs” – the earlier Abbasid poems of Abū Nuwās (c. 756 – c. 814)
were much appreciated. Now we are left with Darwīsh’s enticing words saying that Barakāt for some
reason sweeps the morrow “under the carpet.” We wonder why the poet thinks his friend does not want
to think about the morrow! The answer is expressed unambiguously in Barakāt’s eulogy for his friend
as what a night of creativity holds in store for them – glimpses of eternity, eternity as versus sempiternity;
otherwise, pre-eternity or the world of the transcendental.
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Barakāt composed his poem Maḥmūd Darwīsh in 1989, eulogizing Darwīsh some time before Darwīsh
passed away. Using the techniques of surrealism, Barakāt starts out by describing his own personal
ascent to a night of creativity in the company of his close friend, the famous poet Maḥmūd Darwīsh. In
Episode 4—A Description of the Point of Ascent, we realize vis-à-vis the diction that Barakāt is on his
way to visit his friend. The poet describes his own psychological state, as he euphorically makes his
way to what he feels as an ascent to a metaphorical mountain. Every commonplace takes on significance.
Having taken the elevator, which “ascends,” and the word “ascent” takes on multiple meanings
underlying the poet’s state of mind, in the next episode of this section, Episode 5—A Description of the
Outer Foyer, Barakāt makes use of and also alludes to his use of surrealistic techniques. Placing the
decrepit old servant in an otherwise filthy and sordid environment, he equates the servant’s mutterings
“in tongues” with the creative process, automatism being an acknowledged method in surrealism to
release the creative impulse:

Two stretches, and the end of a staircase. Bits of old tobacco rolls escape the servant’s besom
Clandestinely pitching dropped bits of paper from the flower pots. Many are the mutterings Unnoticed
by the entering and exiting. She feuds in tongues, gnawing at her nails, waiting for
The footstep that will open the door.

In the brief three lines of the short Episode 6—A Description of Home’s Gallery, we understand that
Barakāt has opened the door to his friend’s abode and the “place” where the poet will “prevail over
eternity’s veil.” There is a tangle of graphic arts, a clamor and bombardment of images. The images in
this case “resound with vibrant color” – colors from the vasts in the world of the transcendental:

Hangings in uninhibited genre. The images, multifaceted, resound with vibrant color.
It was as if some observer, alone in the concerns of their elegance, had raised his heart,
So that his eyes could prevail over eternity’s veil.

Throughout his life, Darwīsh had friends of various ethnicities and religious backgrounds if not beliefs.
Most of his small circle of friends were leftist poets and writers starting with Emile Habibi, who
promoted his early career. Aside from his Communist ideologies, Habibi was a Palestinian Christian,
and Darwīsh throughout his career would have other Christian friends, and also Palestinian Druze
friends such as Samīḥ al-Qāsim (1939-2014), who was a member of the Communist Party and who in
the 1970s brought Palestinian theater to a professional level; and, notably the Palestinian Druze
translator, literary critic, and poet Salmān Maṣālḥa (b. 1953). Maṣālḥa wrote his Ph.D. dissertation on
the mythological elements of ancient Arabic poetry. It is therefore safe to assume that some episodes of
Darwīsh’s long epic of 1986 entitled Ward Aqall (Fewer Roses) reflect Darwīsh’s sensitive
understanding of Christianity through his Palestinian acquaintance, and that his openness to explore
antiquity is not only due to his friendship with Barakāt, but also because of his contact with Palestinian
Druze poets and writers. Fewer Roses consists of a series of 50 episodes which as shown in my book is
an epic written in a similitude of the genre Shāhnāma during the period of Darwīsh’s intimate contact
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with Barakāt. Towards the end of Fewer Roses, there are three episodes that use diction derived from
the Gospels as well as from the messianism in the Major Prophets, according to Syrian Christian belief,
belief in one God. These three episodes comment on the Palestinian’s indivisibility from the Land, their
“love” for the Land and suffering when separated from it – by way of analogy. With the first of these
episodes, The Last Supper Drags On [No. 38] the manifest layer of meaning calls to mind the Syrian
Christianity that Darwīsh is acquainted with; God came down to earth born of the water of creation and
will return in the same manner. The Palestinians are overwhelmed by their yearning for the Land, and
so they desire their return to the primordial homeland that exists in the Heavens. Beneath the manifest
layer of meaning, the poet points to the Qur’ān. The entire episode is as follows:

The Last Supper Drags On . .
The last supper drags on, the decrees of the last supper drag on
Our Father who is with us, be merciful to us, and tarry a little for us, O our Father!
Don’t remove the goblet from with us, be slow, so that we can ask more than we asked
Don’t blame anyone, have mercy on anyone weak in our midst
Our Father who is at all ends, rise up slowly towards our death
This small place is too narrow for our salvation, this body too narrow to contain our purpose
O our Father, you spoke the speech that was inside us; take us with you
To the start of the water, to the start of the word. To the start of the word, take us!
The last supper drags on, the bread is less. Your words go on.
We rejoice since the Gospels remain; kill us one by one . . . O our Father!

Reading the episode again, and looking at the first line (The last supper drags on, the decrees of the last
supper drag on), we see that the poet hints at another layer-of-meaning; he clarifies exactly how the
“last supper” drags on, which is to say, it is the “decrees,” that drag on, the decrees of the “well-preserved
tablet” mentioned in Sūrat Al-Burūj 85:21-22: Even it is a noble Qur’ān / On a well-preserved tablet –
al-Lauḥ al-Maḥfūẓ. It is apparent that this episode of Fewer Roses also alludes to Sūrāt Al-Hūd 11:6-7:
َّ ض إِ ََّل َعلَى
)6( َللاِ ِرزقُهَا َويَعلَ ُم ُمستَقَ َّرهَا َو ُمستَو َد َعهَا ُكل فِي ِكتَاب ُمبِين
ِ َو َما ِمن دَابَّة فِي اْلَر
(7) . . . ض فِي ِستَّ ِة أَيَّام َو َكانَ عَر ُشهُ َعلَى ال َما ِء
َ ََوهُ َو الَّ ِذي َخل
َ ت َواْلَر
ِ ق ال َّس َما َوا

6. And there is nothing that moves on the earth except that their sustenance is due to Allah. And He
knows their dwelling place and their provender. All is in a Clear Book
7. And it is He who created the heavens and the earth in six days and His Throne is over the water . . .
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The words “and His Throne is over the water” complement the account of creation in the Hebrew Bible:
:תְהֹום ו ְֵ֣רו ַח אֱֹל ִֹ֔הים מ ְַר ֶ ֖חפֶת עַל־פְנָ֥י הַמָ ָֽי ִם
ֶ ב ְו ָה ָָ֗א ֶרץ הָ ָֽי ְָתָ֥ה ֹ֨תה ּ֙ו ו ָֹ֔בהו ו ְ֖ח
֑ שְך עַל־פְנֵ֣י
I can now translate Genesis 2 as “And land was a vast void with darkness over the deep and Elohīm’s
creative-power (literally: wind) hovered over the waters:.” Translating thus, there is nothing about “His
spirit hovered” as in English translations – only “wind” and its figurative sense of “creativity.” In the
ancient biblical account of beginnings, the “waters” are the waters of creation. The word “Elohīm,” here,
taken as a dual plural form is used for the one God and includes a feminine aspect. The connection (a
construct) between the two nouns tohū . . . vohū is indicated by the linking word vɇ/va (and) that yields
an adjectival sense as tohū va-vohū. The word ‘al as “over” is clarified by the addition of the word pɇnay
(face of / surface of) – hence ‘al-pɇnay. Thus, we see how a poet such as Barakāt might read scripture’s
account of the Creation, and Darwīsh in his footsteps.

My book Qamishli Extended places the writings of two leading exponents of modern poetry who write
in Arabic (al-shi‘r al-ḥadith) in context of Iranian rhetorical structures. A comprehensive analysis of the
output of their mature period shows that Salīm Barakāt writes a modern poem in the vein of Islamic
Kurdish Shāhnāma that may also function as quranic ta’wīl. Whereas Maḥmūd Darwīsh writes in a
semblance of Barakāt’s Shāhnāma that is pantheistic carrying on from the more recent written literary
output of Persian medieval poets. In his long poem al-Hudhud (The Hoopoe), Darwīsh introduces
Sufism as he knows it, a Sufism that had already absorbed the pantheistic or metaphysical philosophy
of the Persian philosopher Abū ʿAlī ibn Sīnā of Bukhārā (c. 980-1037) – otherwise “Ibn Sīnā.” He
corresponds with Aḥmad al-Ghazālī (d. 520/1126), a Persian Sufi poet, brother of the Shāfi‘ī legist Abū
Ḥāmid al-Ghazālī (d. 505/1111) who along with other poets had his objections to philosophy. Darwīsh
writes:

We said: Did “al-Attar” infect you
With poetic madness? Immersed in the gut of the valley-of-love, he declaimed:
Did al-Ma‘arri stand beside the valley-of-knowledge? And Ibn Sina. . . Did he
Answer the question and did he see you? – I see with the heart not with philosophy.
So you’re Sufi? I am a hoopoe. I don’t desire. “I don’t desire that I won’t desire” . . . 7

Part II of Qamishli Extended, an Anthology includes poems never before translated or in the case of
Darwīsh never before translated, or never before translated to English or previously translated
inadequately – greatly because the connection to Barakāt’s poems has not previously been established.
Barakāt’s poems have previously neither been translated nor analyzed.

To conclude, I quote a passage from Barakāt’s poem The Obscure. The poet often speaks with Evil
whom he equates with Iblīs, the same Iblīs who so tragically fell from the skies. And, he explains to the
7

The original Arabic of the poem The Hoopoe is in Maḥmūd Darwīsh (1990), Ara’ Mā Urīd (I See What I Want).
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people exactly what “insurgence” is. Sometimes, the poet begs Evil to desist from his deceptive ways,
deviousness that brings about the tragic ends due to insurgence. However, on occasion where there is
ambiguity and therefore Good cannot help, the poet turns to Evil for help:

Come, O Evil, we shall instruct twilight as regards the intrigues of purity and infidelity.
Come we shall produce sunrise, again, as if asparagus, by visiting that same frivolous ash. And may we
hurl it, together, towards the insensitive ice uninspired by feelings
For the abandoned. Come we shall trundle sunrise to them to the outrage of the trees, and
The outrage of the tin; to the outrage of the chrysolite, the sumac, seasoning for the livers;
To the outrage of the sentries their prospects shriveled like raisins.
The stoves are heating up, O Evil. The number of fires revived midst the jabber of the fruits. Do you
see? Chrysanthemums recite to the blighted shores what the cuckoo bird forgot.
Do you see? Broken artifacts and a thin leaf of bark as if the brink of nihility separating the Bulging
jugular vein in evening’s wrist. And the witnesses too, drip from the cut vein
Of a Judgment
A Covenant;
Sunrise and twilight in Arabic are both fajr – a true diḍḍ. The poet sees a possibility to make the shift
from night to sunrise by trundling or rolling round the hefty load. Thus after the last twilight, there would
be another sunrise. He asks Evil for help.
1

2

Shift-in-meaning: Judgment / Covenant both:  دينdīn.
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Using Interactive Forms and Techniques
in English Lessons
Lola Ismatovna IDIYEVA1

Abstract
The article is about using interactive forms and techniques in English lessons as today, this
method of learning is widely used everywhere: in schools, universities, courses and trainings,
because this method is extremely effective not only in terms of obtaining knowledge, but also in
terms of forming personal skills, character development of students.
Keywords: interactive forms and techniques, interactive learning, forming personal skills,
character development of students, models of teaching

INTRODUCTION
Interactive learning (direct translation of the term "interactive" interacting) - a modern way of learning,
which is the interaction of all participants in the learning process: teachers and students. Today, this
method of learning is widely used everywhere: in schools, universities, courses and trainings, because
this method is extremely effective not only in terms of obtaining knowledge, but also in terms of forming
personal skills, character development of students.
It is important that interactive teaching methods can be used for almost all types of learning: in face-toface group meetings, on the Internet, over the phone.
Incredible results can be achieved by learning foreign languages interactively. In particular, interactive
methods of teaching English are much more effective than standard classroom instruction. During an
interactive lesson, the teacher and students are on an equal footing, on the same level. In such lessons,
the teacher does not teach the material, but becomes an active participant in the discussion and directs
it in the right direction. Any interactive lessons are useful for a person because they teach him/her to
express his/her opinion and advocate his/her point of view. Also, an interactive lesson is likely to provide
students with new knowledge, but because the material is often taught by the teacher, they are not able
to convey it to the audience.
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Interactive methods of teaching English help students not only to exchange information but also to
acquire practical skills in the language they are learning, learn to formulate their thoughts, react quickly
and respond to the comments of the interlocutor. In such lessons, the teacher is no longer just a facilitator,
but an assistant who can quickly suggest the right word to correct a mistake. Interactive methods of
teaching English significantly speed up the process of learning a foreign language.
In pedagogy, you can distinguish between several models of teaching:
1) passive - the student acts as an "object" of learning (listens and watches).
2) active - the pupil is a "subject" of training (independent work, creative tasks)
3) interactive - inter (mutual), act (act). The learning process is carried out in conditions of
constant, active interaction of all students. The pupil and the teacher are equal subjects of learning.

The use of an interactive learning model involves the modeling of life situations, the use of role-playing
games, and joint problem-solving. The dominance of any participant in the learning process or any idea
is excluded. This teaches a humane, democratic approach to the model.
Interactive learning technology is the organization of a learning process that does not involve the learner
in a collective, complementary, collaborative learning process.
There are a huge number of interactive learning technologies. Every teacher can think of new forms of
working with the class on his own. Often used in lessons, work in pairs, when students learn to ask each
other questions and answer them.
Children love this type of work, like a carousel, when two rings are formed: inner and outer. The inner
ring is the student sitting still, while the inner ring is the student changing every 30 seconds. Thus, they
have time to talk for a few minutes several topics and try to convince their interlocutor that they are
right.
The Aquarium technology is that a few students play a role in a circle, while the others observe and
analyze the situation.
The Brownian movement involves students moving around the class to collect information on the
proposed topic.
Decision tree - the class is divided into 3 or 4 groups with the same number of students. Each group
discusses the issue and makes notes on its own "tree" (a Watman sheet), then the groups change places
and add their ideas to the neighbors' trees.
Interactive activity at the lessons assumes the organization and development of dialogue
communication, which leads to mutual understanding, interaction, joint solution of common but
significant for each participant tasks. In the course of dialogue learning, students learn to think critically,
solve complex problems on the basis of analysis of circumstances and relevant information, weigh
alternative opinions, make thoughtful decisions, participate in discussions, and communicate with
others. This is done through individual, pair and group work, research projects, role-playing games,
documents and various sources of information, and creative work.
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The Relationship between Service
Quality and Customer Satisfaction to
Achieving Customer Loyalty by Service
Providers
Oluwatobiloba Solomon ADEBAYO1
Mba Okechukwu JOSHUA2

Abstract
Service quality and customer satisfaction are generally perceived as key influences in the
formation of customers' purchase intentions in service environments. Nonetheless, a review of the
existing literature suggests that the specific nature of the relationship between these important
constructs in the determination of customers' purchase intentions continue to elude marketing
scholars (Bitner, 1994 et al). The relationship here is designed to help in the understanding of
these relationships by empirically evaluating the nature of the relationship between service quality
and consumer satisfaction in the formation of customers' purchase intentions across four unique
service industries. And customers loyalty is a major determinant of how the relationship between
the services been provided is of good quality and if the customers are been satisfied with it,
because without a good relationship between these two above mentioned then their won’t be
customers loyalty. The major determinant to measure the relationship between quality service and
customers satisfaction is the customer’s loyalty. In this study the SERVQUAL made us to realize
that the customers loyalty which is the end product of both the service quality and customers
satisfaction is the major reason a service provider would know they’re giving out quality service
and the customers loyalty would also mean that the customers are been satisfied with whatever
services they’re been offered and provided to them.
Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, SERVQUAL, Service
Providers.
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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 to
this work.

1.1 Background to the Study
Service quality is defined as various consumers rating of the overall excellence or superiority of the
service offered (Ueltschy et al., 2004). Satisfied customer tells people about a good service experience,
dissatisfied customer complains to even more people than a satisfied customer does this is because
customer satisfaction is a critical success factor in service organizations and a key to building lasting
relationships with consumers (Ogungbayi, Olatidoye & Agbebi, 2019).
In today’s global increasingly competitive market place and dynamic growth in the hospitality industry
various outlets such as hotels are being introduced to the market thereby increasing the demands of
customers as they require improved excellent service. To assure quality service, the organization must
be committed and also involve all their employees to do the same.
Customer satisfaction is a motivation factor that leads to loyalty of customers to a product or service.
Satisfaction regarding the hospitality industry for example has to do with both unmistakable and elusive
items and services which guarantee satisfaction in the following areas, food, and drinks, level of
services, level of cleanliness and hygiene, value for money and atmosphere all these sum up to the meal
experience. “A complete quality customer satisfaction is a participative cycle that enables all levels of
employees to work in groups to establish guest expectation and determine the best way of meeting or
exceeding those expectations (Fornell & Anderson, 1996)”.Quality service has been found to be an
important input to customer satisfaction (Bateason, 1991).
In this extensive study carried out to know the relationship between service quality and customers
satisfaction in achieving customers’ loyalty the study has showed us that all these three are interjecting
to each other as service quality leads to customer satisfaction and the end product of these two factors
is customer loyalty.

1.2 Statement of Problem
Satisfied customer tells people about a good experience from a product or service, while a dissatisfied
customer complains to even more people about the poor performance or disappointing experience of a
product or service, this is because service quality and customer satisfaction is a critical success factor to
the growth of any business and a key to building lasting relationships with consumers. This gave rise to
the purpose of this research work which is to examine the use of service quality by service providers to
influence the level of customer’s satisfaction and customer loyalty in their business.

1.3 Purpose of Study
The purpose of this study is to extensively examine the relationship between service quality and
customer satisfaction which influences customer loyalty towards the service providers and also to
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provide an understanding of what quality service entails in modern day businesses. In the wake of the
current global Covid_19 pandemic, service quality and customer satisfaction both becomes a very
important subject of discussion which businesses must understudy and adopt on the road to recovery
from the scars of the global pandemic. The study was also structured to elaborate the relevant empirical
and theoretical evidence supporting the conceptual framework and to give meaningful conclusions as
regards the subject matter.

1.4 Objectives of study
i.

To create a valid documentation (reference material) of this study.

ii.

To examine the conceptual framework on perception of service quality, customer satisfaction.

iii.

To investigate the relationship between quality service, customer
loyalty.

satisfaction and customer

2.0 LITERATURE REVIEW
This chapter reviews the literature and related models to research problems. The chapter introduces the
key conceptual framework on perception of service quality, customer satisfaction and customer loyalty,
service quality determinants, customer expectation and the relationship between service quality and
customer satisfaction, and customer loyalty.

2.1 Service Quality Concept
This conceptualization of service quality has its inception in the hope dis-confirmation worldview
(Wikipedia). The perceived relative service quality is essential to the success of any service organization.
Since customers partake in delivery and consumption of services, they interact closely with various
service aspects in organizations. This knowledge offers them the opportunity to evaluate critically the
services provided by organizations.
Customers evaluate service quality by comparing the level of service they receive with their desired
level of service. Thus, high service quality plays an important role in adding value to the overall service
experience (Shahin, 2010).
Service quality is an attitude towards or a general belief on the provision of superior service. To be
globally competitive service industries need to offer a quality of service that exceeds the expectations
of consumers.
Service quality determines an organization's failure or success (Abang 2009).
These authors further opined that service quality is influenced by expectations, process quality and
output yield quality.
In other words, the standard of service is subject to the customers who have experienced such service
and who use their experience and emotions to make a judgment. It is the overall assessment of a service
by the customer (Eshghi et al., 2008). By defining service quality, businesses will be able to deliver
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services with a high level of quality presumably resulting in increased customer satisfaction and loyalty
Ghylin et al (2008).

2.2 Customers’ Satisfaction
The satisfaction is an attitude or assessment that is formed by the customer comparing their pre-purchase
expectations of what they would get from the product to their subjective perceptions of service quality
provided.
Satisfaction is one’s feeling of pleasure or dissatisfaction resulting from comparing a product’s
perceived performance in relation to his or her expectations. Kotler (2000). Furthermore, Yi in 1990
also stated that customer satisfaction is a collective result of perception, assessment and psychological
reactions to the consumption experience of customers on a product or service.
The most important concept of customer satisfaction that is acknowledged all around the world is the
expectancy disconfirmation theory (Barsky, 1992).
This hypothesis was proposed by Oliver in 1980, he stated that the satisfaction stage is the resultant of
distinction between expected and supposed performance.
Satisfaction will be encouraging when the actual level of product or services is better than the
expectation (positive disconfirmation), whereas (negative disconfirmation) when the product or services
level is not achieved (Oliver, 1980).

2.3 Customers’ Expectation
Davidow et al (1989) also opined that customers’ expectation is made up of many uncontrollable factors
which include previous experience with other businesses, and their advertising, customers’
psychological condition at that point of service delivery, customer background and values and the
images of the items or products purchased. He further proposed that customer service expectation is
built around complex considerations, which includes customer’s pre-purchase beliefs and other people’s
opinions about the product or service.

Likewise, Miller additionally expressed that customers’ expectation is related to different levels of
satisfaction. It may be based on previous product experiences or learning from advertisements or
even word-of-mouth communication.
The different variety of expectation definitions can be inferred that expectation is uncontrollable factors
which include past experience, advertising, and customers’ perception at a particular time of purchase,
background, attitude and product’s image. More so, the influence of customers’ expectation is prepurchase beliefs, word of mouth communications, individual needs, customers’ experiences, and other
personal attitudes.
Various customers have different expectations based on the customers’ knowledge or idea of a product
or service.
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2.4 Customer Loyalty
Customer loyalty can be characterized in two distinct ways. Different feelings create an individual’s
overall attachment or connection to a product, service, or organization. Customer loyalty is often
assessed by an individual's willingness to repurchase a Product, willingness to recommend the product
to others (Han et al., 2010) Kandampully et al (2000) characterized the customer loyalty in their research
as “customer who re buys from the same service provider whenever possible and who continues to
suggest or recommend the product to other customers. (1997) stressed that customer loyalty has two
magnitudes: the first one is behavioral and the other is attitudinal.
The behavior loyalty means the customer is intend to repurchase the product or services from the service
provider over time (Bowen & Shoemaker, 1998), whereas, attitudinal loyalty means the customer intend
to repurchase and also recommend or suggest the product or service to others which is the good sign of
customer loyalty (Getty & Thompson, 1994).
Some investigative researches suggest that there is a distinct relationship between customer satisfaction
and the most important variable that is customer loyalty (Zeithaml et al., 1996). Furthermore, service
quality studies (Brodie et al., 2009) stated that higher service quality will lead towards higher and
positive customer repurchase behavior and satisfaction.

2.5 Service Quality Determinants
In the mid-1980s Berry and his colleagues Parasuraman (1985) and Seithaml (1985) began to study
service quality determinants and how customers evaluate the quality of services based on the Perceived
Service Quality concept (Grönroos 2005). The 10 determinants were found to characterize
customers’ understanding of the service. One of the determinants, creditability, is very related to the
image aspect of perceived quality and another, competence, is directly related to the technical quality of
the result, However, It is therefore interesting to note that the remaining determinants are more or less
connected to the process dimension of perceived quality. (Grönroos 2005.)
Consequent to the previous study analysis 10 service quality determinants were reduced to the following
five (Grönroos 2005):
1. Tangibles. This determinant is linked to the appeal of facilities, equipment and products used by a
service firm as well as the presence of service employees.
2. Reliability. This ensures that the service businesses provides its customers with accurate service the
first time without making any mistakes and delivers what it has promised to do by the time that has been
agreed upon.
3. Responsibility. This ensures that a service firm’s employees are able to assist customers and respond
to their demands as well as notify customers when service is being delivered, and then provide timely
service.
4. Insurance. This means the actions of the employees would give consumers trust in the business and
make the company feel comfortable for consumers. It also means staff are still courteous and have the
expertise required to answer customer questions.
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5. Empathy. This ensures the company knows the concerns of consumers and works in their best
interests, as well as giving individual personal attention to customers and providing flexible working
hours.

2.6 The Relationship between Service Quality and Customer Satisfaction
The relationship between customer’s satisfaction and service quality is the customer's loyalty to the
provider of the service. If a service is of high quality there is every possibility that the customers would
be satisfied, and of course when theirs is loyalty it means the customers' recovery is of high quality.
Since customer satisfaction was assumed to be focused on the customer's experience of a specific service
interaction (Cronin & Taylor, 1992), it is consistent with the assumption that quality of service is a
determinant of customer satisfaction and the outcome is the customer being loyal to come back for the
product or service, because service quality comes from outcome of the services from service providers
in businesses.
With respect to the relationship between customer satisfaction and quality of service, Oliver (1993) first
proposed that quality of service would precede customer satisfaction regardless of whether these
definitions were collective or transaction-specific. Some scholars have found empirical evidence for the
above point of view- (Anderson, 1993, Fornell et al 1996); where customer satisfaction came as a result
of service quality. Researchers have been more specific about the definition and measures of satisfaction
and quality of service when comparing customer satisfaction and quality of service. Satisfaction and
quality of service have certain aspects in common but satisfaction is usually a wider term, whereas
quality of service focuses strictly on service measurements. (Wilson et al., 2008) but when service
quality is achieved it leads to customer satisfaction and the end product is customer loyalty. The diagram
below explains this relationship precisely.

Figure 1. A representation of the relationship between service quality and customer satisfaction.

The figure 1 above shows that both service quality and customer satisfaction has a significant effect on
customer loyalty. Consumer satisfaction is a success in meeting customer needs and expectations,
Customer satisfaction encourages customers to re-purchase a product and toasty committed to a
particular brand (Fornell, 1992). Research conducted by Akbar et al. (2010), showed that the quality of
service provided and customer satisfaction has an effect on customer loyalty.
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2.7 Factors That Indicate Customer Loyalty to a Business
1. Competitive Advantage : When there are many competitors in the same area where services are been
provided such as the hospitality business and there are some set of particular customers that no matter
what they would definitely come to your business to patronize you then you know those sets of
customers are loyal to you and your business because despite the competitions surrounding you they
still stick to you this would show and make you know that they’re loyal to you this research made us
find out this that the competitions surrounding a service provider is a major perspective we’ve to put
into consideration when measuring customers loyalty by relating customer satisfaction and service
quality.
2. Location: Another major issue to look into is the area of establishment of such service provided if a
service is provided where only some certain people can afford it then definitely customers would keep
the business even if the quality of the service provided is nothing to write home about, so due to the area
this service provider is there’s a definite reason that definitely most set of customers that can afford this
would surely keep on patronizing them. Hence due to this research we were able to identify this also
that so many factors could lead to huge patronage of a particular service provider and this indication
could be misleading some service providers that may feel the customers are loyal to them without
knowing the high patronage is due to location of business as there is a high possibility of low customer
ratio when a more competitive service provider moves to same business location with much improved
quality.
3. Cost of Product or Service: The cost of product or service provided is also an important factor as
this determines customer loyalty to a business. The cost of service being provided is a necessity to
measuring customer’s loyalty as the fee of product or service also determines customers loyalty and
satisfaction if the fee is targeted at some particular set of people definitely those set of people would be
coming to patronizing the service provider due to the cost of service.
In this chapter, here, it has been tried to investigate the consequences of service quality of customers.
More specifically in this part conceptual model will be presented and with the proposed theory and
literature related to the study construct and structure and a discussion will be made to hence draw a
meaningful conclusions as regards the subject matter

3.1 Conceptual Model
The conceptual model (Figure1) given in the literature review offered in this study mostly focused to
make association between service quality, customer satisfaction, customer loyalty. In this model service
quality have a direct effect on customer satisfaction and customer loyalty when high quality service is
achieved by service providers.
Various service quality explanations take their origin in gap examination and
SERVQUAL model (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985; Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988).
Parasuraman SERVQUAL has been recognized as a framework of service quality. The SERVQUAL
scale has been widely used by both academics and practicing managers across industries in different
countries and hence will be used in this study to further establish that service quality influences customer
satisfaction and loyalty if fully harnessed by service providers.
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From this study, the key to ensuring good service quality is meeting or exceeding what consumers expect
from the service and that judgment of high and low service quality depend on how customers view real
results in comparison to what they were planning.
Parasuraman et al. (1988), later developed the SERVQUAL model, a multi-item scale designed to
measure consumer expectations of the quality of service in service and industry. The scale breaks down
the notion of quality of service into five constructs as follows: Tangibles, Reliability, Assurance,
Responsiveness, and empathy as have been mentioned earlier. It is focused on measuring the difference
between expectations and experience of customers that may be negative or positive if expectations are
greater than experiences or expectations are less than or equal to experiences respectively.
The SERVPERF model developed by Cronin & Taylor (1992) was derived from the SERVQUAL
model by lowering expectations and calculating perceptions of service quality simply by assessing the
overall feeling of the customer towards the service.
Hence the four (4) main equations identified:
SERVQUAL = Performance – Expectations
SERVQUAL Weighted = Value x (Performance – Expectations)
SERVPERF = Performance
Weighted SERFPERF = Importance x Performance
Implicitly, the SERVPERF model assesses customer service on the basis of the same attributes as the
SERVQUAL and more closely conforms to the literature on satisfaction and attitude consequences,
Cronin et al. (1992 p.64). (Grönroos, 1984; Parasuraman et al., 1985).
Later, Teas, (1993, p.23) developed the evaluated performance model (EP) in order to overcome some
of the problems associated with the gap in conceptualization of service quality (Grönroos, 1984;
Parasuraman et al., 1985, 1988)

From the above mentioned model the following main hypothesis are developed:
H1- Reliability, assurance, tangibility, empathy, responsiveness is associated with Service quality
H2- Service quality is positively linked to customer loyalty.
H3- Customer satisfaction linked positively to customer loyalty.
H4- The relationship between service quality and customer loyalty mediates customer satisfaction
H5- Service quality influences customer satisfaction and the end product is customer loyalty.

The above hypothesis is illustrated in the figure below:
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Figure 2: A representation of the how Service quality influences customer satisfaction which finally
results to customer loyalty

3.2 DISCUSSION
Quality in service is defined as the degree and direction of difference between the perceptions and
expectations of customers. As for customer satisfaction, this can be described as the degree to which an
experience is believed to elicit positive feelings (Rust and Oliver, 1994) As is the case in most other
service industries, customer satisfaction is of paramount importance in providing services as it exposes
the level of satisfaction a customer derives in the service provided and the willingness to come back
(customer loyalty). Perception of the service provider is the provision of tangible and intangible products
and services not minding whether it satisfies the customers or not.
Empirical findings by Tijani, Okunola and Orga (2016) shows that service providers such as hoteliers
etc, pay more attention to provision of tangible products and services and less attention to the ratings of
the products and services.
However, service quality is a very crucial element that all service providers in given business industry
should concentrate in order to induce satisfaction in customers in addition to promoting retention
behavior in them. Regardless of their size, they need to give high prominence to this fact as in the case
of service providers so as to enhance their business in terms of revenue and growth.
Exploring customer’s perception and the level of service quality it derives, it can be interpreted that if
satisfied customers are likely to return to the same premises, it guarantees a loyal customer base for
future smooth running of the company.
Finally, knowing how consumers perceive service quality and being able to measure service quality can
benefit management of service providers. Measuring the quality of service will help the management
with accurate data which can be used to track and sustain improved quality of service. Using the
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SERVQUAL model which assesses the difference between perceptions of customers and service
expectations, this helps management to better understand the different dimensions and how they affect
the level of service and customer satisfaction. This will help them recognize those with strengths and
weaknesses, and thus make possible changes.

4.0 CONCLUSION
In conclusion, findings from this study reveal that the key to ensuring good service quality is meeting
or exceeding what consumers expect from the service and that assessment of high and low service
quality depend on how customers view real performance in the context of what they expected.
Asher (1989) proposes that to maintain a competitive edge, organizations must move quickly to identify
and then meet customer satisfaction, by getting it right first time, the entire customer/supplier chain
focuses on addressing external client expectations and ensuring customer loyalty. The study revealed
that the service providers offer various customers quality services which leads to customer’s satisfaction
in the provided service that makes the various customers loyal. It also revealed that staff experience and
professionalism play a significant role in quality service that guarantees customer satisfaction. Finally,
the customer perception of the quality of service offered by various service providers should accord
necessary recognition to professionalism and staff training to achieve customer satisfaction and
customer loyalty.
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Ислом Дини Манбаларида Тиббиёт
Масаласининг Аҳамияти

АЛИДЖАНОВА Лазизахон Аббасовна1

Аннотация
Инсон бош қисмида ўзига хос ҳис қилиш аъзолари мавжуд, мисол учун, бурун ҳид билиш,
кўз кўриш каби сезиш аъзолари ҳисобланади. Шунингдек, оёқ ва қўлларда ҳам ҳис қилиш
хусусиятлари мавжуд. Инсон ўз организмидаги жигар, буйрак, ошқозон ости бези, юрак ва
бошқа аъзолардаги ўзгаришларни, уларнинг фаолиятини ҳис қилиш билан бирга, ташқи
омиллар – ҳид, таъм, вақт, жой, одамлар, ёш – қари, аёл – эркак, бола – ёши улуғ инсон
каби миллионлаб, миллиардлаб ўхшаш ва фарқли ҳиссиётларни ҳам сезади ва маълумот
сифатида қабул қилади. Биз яшаётган Ер сайёраси, давлатлар, шаҳарлар, жамиятда мавжуд
вазиятлар турли эмоцияларни уйғотади ва баъзида инсон ҳиссиётига таъсир қилиб, уни
издан чиқаради. Озми-кўпми инсон бу ҳиссиётларни жиловлашга ҳаракат қилади, лекин
уларни тўлақонили бошқара олмайди. Бу ўринда организм ҳароратининг ошиши касал
одамнинг ҳис туйғулари орқали инсон танасининг носоғлом ҳолатига нисбатан мутлақо
нормал муносабати ҳисобланади. Организм ҳарорати инсон қалбига ким, қандай, қачон ва
нима билан ҳамда қай даражада таъсир қилганини аниқлик билан кўрсатиб беради. Инсон
ҳароратининг ошиши нафақат касаллик билан алоқадор, балки одоб-ахлоқ нормаларининг
бузилиши, хатолар ва ғазаб билан ҳам боғлиқдир. Бундан келиб чиқиб, “термо” –
ғазабланган ҳис-туйғулар даражаси бўлиб, “метр” – издан чиққан ҳиссиётларнинг радиуси,
деб изоҳ бериш мумкин.
Калит сўзлар: тиббиёт, тибб ан-Набавий, биоток, қўл, суннат, “Китаб ат-Тибб”

Инсон касалланса, бу ҳолатда ўзни қайта тиклаб олиш қийин эмас. Лекин, организм ҳарорати
кузатилса, айниқса бу болалар билан алоқадор бўлса, кўпчилик ваҳимага тушиб қолади, онг
билан боғлиқ барча фаолиятлар тормозланади. Бундай ҳолатда инсон ўзини қўлга олиши лозим.
Чунки айнан шу қўллар биринчи бўлиб ёрдамга келади. Бизга маълумки, инсон кафтлари,

Ўзбекистон халқаро ислом академияси, “Диншунослик ва жаҳон динларини қиёсий ўрганиш UNESCO”
кафедраси ўқитувчиси, Ўзбекистон, Тошкент +99893-398-00-97 E-mail: lazizaxontiu@mail.ru Тел: (93) 39800-97 мобил
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бармоқлари ўта сезувчан ҳисобланади. Ҳаётда жуда кўп янги маълумотларни биз
қўлларимизнинг текшириши, сезиши, тегиниши ва ҳис қилиши орқали оламиз. Улар жуда кўп
нарсаларга қодир. Фақатгина ихлос ва ишонч инсон хоҳлаган нарсасига эришиши учун ёрдам
беради. Аксинча, ички ишончсизлик уни ҳаракатдан тўхтатади ва мақсаддан узоқлаштиради.
Инсон кафтлари бир-бирига бирлаштириб, сиқилса, кафтлар исиб, қизишни бошлайди. Лекин,
аслида ҳар иккала қўлнинг ҳарорати 36.6 даража. Нима учун, деган савол туғилади. Кафтлар
орасида инсоннинг мавжуд фиклари тўқнашади ва улар ҳам иситилади. Кафтлар қанчалик
кўпроқ сиқиб ушлаб турилса, шунчалик иссиқроқ бўлади. Инсон ҳиссиётлари, руҳияти турғун
эмас. Вақт ўтган сари, секунд, минутлар ўтгани сари ҳиссиётлар ҳиссиётлар билан, фикрлар
бошқа фикрлар билан тўқнашиб, алмашиб туради. Бир фикр бошқа фикр билан яна биттага,
иккитаси яна икки мартага, ўнтаси ўн мартага кўпайиб бораверади. Айнан уларнинг ҳаракати
кафтларимиз қизишига олиб келади.
Инсон ўнг қўли кафти мусбат зарядга эга бўлиб, чап кафти эса манфий зарядланган. Шу сабабли
икки кафтнинг бирлашуви танада жонлантириш ва ҳимоя қилиш каби хусусиятларга эга бўлади.
Бугунги кунда тиббиётнинг турли соҳа етакчилари касалликни даволаш ёки уни олдини олишда
биология, анатомия, химия, физиология фанлари билан бирга дин, диний манбаларга ҳам
мурожаат қилмоқдалар. Зеро, дин ва тиббиётни бирлаштирувчи нуқталарни ўрганиш жадал
ривожланмоқда.
Юқорида кўриб чиқилган инсон қўлларидаги биотокларни ўрганишда олимлар исломдаги баъзи
жиҳатларга тўхталадилар. Пайғамбаримиз (с.а.в.) суннатлари, хусусан тибб ан-Набавийда
кўтарилган масалалар бугунги кунга келиб, замонавий тиббиёт томонидан ҳам эътироф
этилмоқда.
Тибб ан-Набавий касаллик тамойилларига асосан Қуръон оятлари, Пайғамбар (с.а.в.) ҳадислари,
ва дуолар билан бирга, табиий гиёҳлар, истеъмол маҳсулотлари, дорилар орқали даволанади.
Шунингдек, табиб тўғри даволаш услубини ўзлаштирган бўлиши лозим. Ҳазрат Амир ибн
Шуайб (р.а.) Набий (с.а.в.)дан ривоят қиладилар: “Тиббий маълумоти бўлмаган шахс тиббий
ёрдам кўрсатган пайтда (ҳар қандай зарар учун) жавобгар бўлади”.
Аллоҳ таоло Бақара сурасининг 269-оятида қуйидагича марҳамат қилади: “Ўзи хоҳлаган
кишисига ҳикматни берар. Кимга ҳикмат берилса, дарҳақиқат, унга кўп яхшилик
берилибдир. Фақат ақл эгаларигина эслатма олурлар.”
Тибб ан-Набавийни ўрганишда касалликни даволашдан кўра, уни олдини олиш, профилактикага
катта эътибор берилган. Профилактиканинг асосини озодалик, гигиена ташкил қилиб,
овқатланишдан олдин қўлни ювиш, таомни ўнг қўлда истеъмол қилиш ва шу каби масалалар
бўйича тибб ан-Набавийда бир қатор ҳадислар келтирилган. Хусусан, ўнг қўл билан таомланиш
ва амалларни ўнг қўл билан бошлаш борасида Расулуллоҳ (с.а.в.)дан бир қатор ҳадислар мавжуд.
Хусусан, Оиша (р.а.) ривоят қиладилар: “Расулуллоҳ (с.а.в.) таҳоратни ҳам, пояфзал кийишни
ҳам, соч тарашни ҳам ўнгдан бошлашни яхши кўрар эдилар. Ул зот барча ўнгдан бошлаш жоиз
бўлган ишларни ўнгдан бошлашни яхши кўрар эдилар.” Шунингдек, Набий (с.а.в.)
таомланганларида ўнг қўл билан еганлар ва таомдан сўнг ўнг қўл бармоқларини ялаб,
тозалаганлар.
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Нима учун мусулмонлар чап қўлларидан қўра кўпроқ ўнг қўлдан фойдаланидилар, деган саволга
олимлар илмий тадқиқот ва изланишларда жавоб излашган. Унга кўра, агар инсон нотаниш
буюмни ўнг қўлига олганда ёки бирор ишни илк маротаба ўнг қўл ёки ўнг оёқ билан қилаётганда,
бу амаллар учун инсон миясининг чап ярим шари жавоб беради ва фаоллашади. Демак, инсон
бирор амални бажаришда аввал миянинг чап ярим шарини фаоллаштиради. Қуйида миянинг ўнг
ва чап ярим шарлари ҳақида илмий хулосаларни кўриб чиқамиз.
Сўнгги илмий изланишлар шуни исботладики, инсон қўлларида (айниқса, ўнг қўлда) инсон
сўлагида мавжуд ферментлар мавжуд. Қисқача айтганда, таом ҳазм қилиш жараёни инсон таом
еяётган пайт, таомни қўлига ушлаган заҳотиёқ бармоқлар орқали бошланади. Ўнг қўлнинг ҳазм
қилиш жараёнига таъсирини олимлар қуйидаги оддий усулларда кўрсатиб берадилар:
1. Икки бир хилдаги шиша идишга тўлдириб сув солинади ва унинг бирига ўнг қўл
бармоғи, бирига эса чап қўл бармоғи солинади, шу тариқа бир муддат сувдаги ўзгаришлар
кузатилади. Натижада, ўнг қўл бармоғи солинган сувдаги ўзгаришлар чап қўл бармоғи солинган
идишга нисбатан кўпроқ эканлигини кўриш мумкин. Бу ўзгаришлар ҳазм қилиш ферментлари
ҳисобига эканлиги ҳақида олимлар ўз хулосаларини берганлар.
2. Кейинги босқичда юқоридаги идишларга турли сабзавотларни бир хилда солинади,
шунингдек ўнг ва чап қўл бармоқлари яна солинади. Бир муддатдан сўнг ўнг қўл бармоқлари
солинган идишдаги сабзавотлар чапдагисига қараганда анча юмшаб қолганини кузатиш мукин.
Бундан билиш мумкинки, ўнг қўлимизда чапдагисига қараганда ҳазм қилиш ферментлари
кўпроқ ва айнан шунинг учун суннатга кўра таомни ўнг қўл билан ейишга буюрилади.
3. Шунингдек, олимлар томонидан таомдан сўнг бармоқларни ялаб қўйиш суннати ҳам
жуда фойдали бўлиб, ушбу жараён ҳам таомни ҳазм қилишда фойдалидир.

Инсон мияси ҳақида сўз кетар экан, илмий тадқиқотлар қуйидагича хулосаларни беради,
инсоннинг жисмоний машқлар билан шуғулланиши инсон танасининг саломатлигини сақлашда
ёрдам беради. Инсон тана аъзоларининг ҳар бири учун алоҳида турли турдаги машқлар мавжуд
бўлиб, агар ушбу машқларни доимий бажариладиган бўлса, ушбу тана аъзоси бошқаларига
қараганда фаолроқ бўлади. Бунда инсон миясини ҳам ривожлантирадиган машқлар мавжуд.
Инсон миясининг иккита ярим шари бўлиб, улар ўнг ва чап қисмлардан иборат.
1960 йилда америкалик психо-биолог Роджер В. Сперри “Миянинг ўнг ва чап ярим шарлари,
фикрларни ривожлантириш Концепциясини” ишлаб чиқди. У тадқиқоти сўнгида инсон мияси
умуман бир-биридан фарқли фаолиятни (функцияни) амалга оширувчи икки қисмдан иборат
эканлигини кашф этган. Унга кўра, миянинг чап ярим шари тананинг ўнг қисми фаолияти учун,
миянинг ўнг ярим шари эса, тананинг чап томони фаолияти учун жавоб беради (бу жараён ўзаро
кесишма тизими деб номланади).
Инсоннинг ўнг мия ярим шари бир вақтнинг ўзида маълумотни тасаввур қилади ва унга
ҳиссиётлар билан жавоб беради. Аввал маълумотни умумий планда, кейин эса алоҳида
тафсилотларига аҳамият беради. Миянинг ўнг ярим шари кўп ўринларда аналог мия деб ҳам
аталади. У асосан, инсоннинг уч ўлчамли идрокига, ижодкорлиги, бадиий ҳислари ва фаолиятига
жавоб беради.
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Бундан кўриш мумкинки, инсон миясининг ўнг ярим шари нарсаларни тасаввур қилиш ёки
маълумотларни ҳиссиёт билан қабул қилишга мойилроқдир, аҳамиятли томони шундаки, ушбу
ҳар иккала жараён бир вақтда амалга ошади. Ўнг ярим шар асосан кенгроқ ҳудуддаги (бир неча
қадам оралиғида бажариш мумкин бўлган) фаолиятларга мослашган бўлиб, инсонлар қиёфасини
таниб қолиш, мусиқалар билан ишлаш каби жараёнларга масъул ҳисобланади. У бир қатор
математик, бироқ таҳминий ва қиёсий амалларни ҳам бажаради. Шунингдек, миянинг ўнг ярим
шари инсонга тасвирларни тўғри тушуниш ва кўриб турган нарсаларни идрок қилишга ёрдам
беради. Энг асосий хусусияти шуки, у сўзлашувда, хусусан, матнни шарҳлашда ва инсон товуш
оҳангида муҳим аҳамиятга эга.
Инсон миясининг чап ярим шари маълумотни вербал ва аналитик равишда кетма-кет таҳлил
қилади, шунингдек, аввал фрагментларни ўрганиб чиқади, кейинчалик уларни бирлаштириб,
яхлит ҳолга келтиради. Сперри 1981 йилда ушбу кашфиёти учун Нобель мукофотига сазовор
бўлган. Шу билан бирга кейинчалик ушбу тадқиқотлар аввал миянинг қутбларга бўлинганлиги
ҳақидаги содда мулоҳазаларни инкор қилди.
Ўнг мия ярим шар “аналог мия” деб номланса, миянинг чап ярим шари “рақамли мия” деб
номланган. Бу “рақамли мия” ўқиш ва ёзиш, ҳисоблаш ва мантиқий фикрлашни бошқаради.
Чап мия ярим шари буюмларни сўз билан ифодалашда ва маълумотларни қайта таҳрир қилишда,
анализ қилиш ва ишларни тадқиқ қилиш, маълумотларни тартибли саралашда ва амалларни
доимий бажариш учун масъулдир.
Умумий қилиб айтганда, сўзлашувда эшитилган маълумотни қайта ишлашда миянинг чап ярим
шари доминантлик қилади. Шунингдек, у мантиқий ва аниқ математик ҳисобларнинг
бажарилиши учун ҳам масъул. Агар, инсон бирор мфълумотни эслашга ҳаракат қилса, айнан чап
мия ярим шари уни хотирадан излаб топади ва узатади. Юқорида айтилганидек, миянинг ўнг
ярим шари тананинг чап қисми мускулларини бошқарса, чап мия эса ўнг тараф мускулларни
назорат қилади.
Психо-биологларнинг кузатув тадқиқотларига асосан, ўнг қўли доминант бўлган инсонлар
кўпроқ мантиқий ва теран фикрловчи, математика соҳасида илғор, ҳисоб-китобларга уста,
тилларни ўзлаштиришда фаол, сўзлашувда сўзларни тартибли қўлловчи, турли фаолиятлар ва
маълумотларни яхши анализ қила олиш, шунингдек, чиройли ҳуснихатга эга одамлар
ҳисобланади. Чап қўли устунлик қилувчилар эса, креатив фикрловчи, фикрини тўлақонли баён
этувчи, яъни бир пайтнинг ўзида маълумотнинг барча аспектларига эътибор берувчи, янгилик
яратувчи ва санъаткорлик қобилиятига эга, тасаввур олами кенг, кўп ҳолларда ҳуснихати
чиройли бўлмаган, тизимли ва амалларни кетма-кетликда бажарувчи одамлар бўлишади.
Юқоридаги фикрлардан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, инсон қачон суннатга мувофиқ
ўнг қўлини кўпроқ ишлатганида, бир вақтнинг ўзида у миянинг чап ярим шарини кўпроқ машқ
қилдиради, бунинг оқибатида инсоннинг ақлий заковати ошиб боради, фикраш қобилияти
тиниқлашади – бу эса Пайғамбар (с.а.в.) суннатлари ва тибб ан-Набавийнинг асосларидан
биридир. Лекин, шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, намоз ўқиётган инсон ҳар иккала қўлини
бир ҳилда ишлатади, яъни намоз пайтида ибодат қилувчи Аллоҳни ҳам қалбан, ҳам ақлан
танишини оддий қўллар орқали ҳар иккала мия ярим шарларининг баравар ишлашини
таъминлайди.
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“Саҳиҳ ал-Бухорий” тўпламидаги “Китаб ат-тибб”даги ҳадисларни ўрганувчи тибб ан-Набавий
соҳаси бир қатор манбалар асосида тадқиқ этилади, мисол учун Қуръони карим оятлари,
Пайғамбар (с.а.в.)нинг ҳадислари, ўша давр Арабистон яримороли халқ табобати ва Пайғамбар
(с.а.в.) даврларидаги Макка ва Мадинада тарқалган бошқа миллат жамиятларидан кириб келган
тиббий билимлар унинг асосий бирламчи манбалари бўлиб хизмат қилади. Ушбу тадқиқотда
Пайғамбар (с.а.в.)нинг ҳадислари асосий манба қилиб олинган. Имом Бухорий ўзининг “Саҳиҳ
ал-Бухорий” тўпламида бевосита тиббиётга оид 129 ҳадисни жамлаган. Имом Бухорий
тиббиётни “Китаб ат-Тибб” ва “Китаб ал-Мараз” (Касаллик китоби) каби икки китобга ажратади.
Лекин, шундай бўлсада, “Саҳиҳ ал-Бухорий”да тибб ан-Набавийга қисман алоқадор бошқа
ҳадислар ҳам ўрин олган. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, бошқа саҳиҳ ҳадис тўпламларида
ҳам тибб ан-Набавийга алоҳида ўрин берилган. Кўплаб муҳаддис уламолар тибб ан-Набавийга
тегишли юзлаб ҳадисларни тўплаганлар, лекин Абу Нуайм (336/944-430/1038 й.), Ибн Қайюм
(ваф. 751/1359 й.) ва Имом Жалолиддин Суютий (ваф. 911/1505 й.) каби уламолар тибб анНабавийни нафақат жамлаганлар, балки тиббиёт нуқтаи назаридан алоҳида тадқиқ этганлар ва
шарҳлар ёзганлар. Бугунги кунда ҳам ушбу мавзу ўз долзарблигини йўқотмаган ва кўплаб
олимлар томонидан алоҳида мақола ва рисолалар ёзилмоқда. Ибн Қайюм ўзининг “Тибб анНабавий” асарида Пайғамбар (с.а.в.) томонларидан қўлланилган кўплаб касалликларни алоҳида
санаб чиқади. Шунингдек, ўз даврининг тиббий билимларнинг ҳар бирини алоҳида ҳадислар
билан шарҳлаб чиқади. “Саҳиҳ ал-Бухорий” тўпламида келган ҳадисларни кўриб чиқиш
давомида бугунги кунда ҳам ҳар бир замон, ҳар бир маконга мос келувчи тибб ан-Набавийни
замонавий тиббий билимлар ва Расулуллоҳ (с.а.в.) суннатларидан фойдаланган ҳолда алоҳида
тадқиқ этиш лозим деб, қатъий хулоса бериш мумкин.
Ибн Қайюм тибб ан-Набавийда даволаш усуллари аниқ келтирилган кўплаб касалликларни
санаб ўтади. Касалликларни тибб ан-Набавий асосан табиий йўллар билан даволаш учун
кўрсатма беради, хусусан, иситма чиқиши, ич кетиши, парҳез қилиш, умуртқа-думғаза оғриғи,
тутқаноқ, яралар эрозияси, тери қичимаси, бош мия ва бош мия ярим шарининг оғриғи, ўпка
пардасининг яллиғланиши, шамоллаш, томоқ оғриғи, юрак соҳасининг кенгайиши, кўз оғриғи,
тери тошмалари, овқатдан заҳарланиш, битлаш ва сеҳрдан қутулиш ва бошқа касалликлар бунга
мисол бўлади. Шунингдек, Ибн Қайюм даволаш усуллари аниқ кўрсатилган тибб ан-Набавийга
оид “Саҳиҳ ал-Бухорий”да келтирилган қуйидаги касалликлар: вабо, мохов, кўз, томоқ ва
бодомсимон безларнинг яллиғланиши, ичкетиш, қорин бўшлиғи касалликлари, иситма, илон ва
чаён заҳри, таомга пашша тушиши, бош оғриғи, бурундан қон кетиши, тиш оғриғи, йўтал,
сувсизланиш, суюкларнинг синиши, дайди итларнинг тишлаши, кўз тегиши ва шу каби
касалликларни ҳам санаб ўтади. Тибб ан-Набавийда юқоридаги касалликлар асосан уч усулда:
табиий, руҳий ва табиий ҳамда руҳийлик уйғунлиги билан даволанган. Юқоридаги даволаш
усулларида асосан асал, иситмада муздек сув, парҳез, сут, туя сути, ҳижама, куйдириш
усулларидан фойдаланилган.
Юқоридаги ўрганишлардан келиб чиқиб, тибб ан-Набавий ҳақиқий ва амалдаги тиббий тизимга
мос деб хулоса бериш мумкин. Бу тизимнинг умумий тамойилларини ҳар жойда ва ҳар вақт
қўллаш мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, Пайғамбар (с.а.в) томонларидан тавсия этилган
шифо усуллари ва дори-гиёҳларнинг бари касалликка қарши хизмат қилади ва фойдалидир.
Бироқ, уларни бугунги кунда аниқ эмпирик тадқиқотларсиз қўллаб бўлмайди.
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Мовароуннаҳрдаги
Тариқатларда
Пир Ва Мурид Одоби Масаласи

Маҳфуза АЛИМОВА1

Аннотация
Мақолада IX асрда тасаввуфнинг назарий асослари ишлаб чиқилгани, суфийларнинг
амалий, руҳий-психологик машқлари, ўз-ўзини тарбиялаш ва чиниқтириш табдирусуллари шакллангани, XII асрдан ўзининг аниқ қоидалари ва иерархик тузулмасига эга
бўлган тариқатлар юзага келгани ва уларда пир ва мурид муносабатлари ёритилган.
Дастлаб суфийларнинг шахсий маънавий ҳаёт тарзи бўлиб кўринган тасаввуф, аста-секин
ижтимоий-жамоат ҳолига айланган. Х аср охирига қадар устоз ва шогирд ўртасидаги
муносабатлар норасмий тарзда олиб борилган, руҳий покланиш ва Аллоҳга эришиш
фикрини асосий ғояга айлантирган шогирдлар бир вақтни ўзида бир неча устозшайхлардан илм олишга интилганлар. XI асрдан эса устоз ва шогирд ўртасидаги
муносабатлар анча жиддийлашди, улар ўртасидаги масофа ортиб, толибга нисбатан
талаблар кучайтирилган. Ирода қилиш, яъни муридлик Аллоҳнинг розилигини ирода
қилиш, Унга етишишга рағбат қилишдан иборатлиги атрофлича ёритилган.
Калит сўзлар: Мовароуннаҳр, пир, мурид, тасаввуф, Жийлоний, Жомий, суфий, нафс,
тариқат, Раббоний.

IX аср бошларида тасаввуфнинг назарий асослари ишлаб чиқилиб, суфийларнинг амалий, руҳийпсихологик машқлари, ўз-ўзини тарбиялаш ва чиниқтириш табдир-усуллари шаклланган бўлса,
XII асрдан ўзининг аниқ қоидалари ва иерархик тузулмасига эга бўлган тариқатлар шакллана
бошлади. Дастлаб суфийларнинг шахсий маънавий ҳаёт тарзи бўлиб кўринган тасаввуф, астасекин ижтимоий-жамоат ҳолига айланди. Х аср охирига қадар устоз ва шогирд ўртасидаги
муносабатлар норасмий тарзда олиб борилган, руҳий покланиш ва Аллоҳга эришиш фикрини
асосий ғояга айлантирган шогирдлар бир вақтни ўзида бир неча устоз-шайхлардан илм олишга
Ўзбекистон халқаро ислом академияси “Диншунослик ва жаҳон динларини қиёсий ўрганиш UNESCO”
кафедраси доценти, тарих фанлари номзоди. Тошкент, Ўзбекистон. Е-mail: mahfuzaalimova@iiau.uz Tел:
(90) 325-13-86 мобил.
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интилганлар. Х асрнинг охирига келиб суфийни тарбиялаш, лозим бўлганда уни ҳам моддий, ҳам
маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, пир-муридлик қоидалари ва одобини ишлаб чиқишга
эътибор қаратилди. XI асрдан эса устоз ва шогирд ўртасидаги муносабатлар анча жиддийлашди,
улар ўртасидаги масофа ортиб, толибга нисбатан талаблар кучайтирилди. Бир гуруҳ
толибларнинг таълим-тарбиясига жавобгар устозда шогирдларига нисбатан масъулияти ортиб,
уларни қаттиққўллик билан бошқариш ҳолати кузилди: ҳужраларга тақсимлаш, тушларини
таъбир қилиш, жазо чораларини белгилаш, таълим якунида муайян расмий ҳужжат бериш.
Машҳур суфийлар атрофида, улар етакчилигидаги устоз (шайх, пир, муршид) ва толиб (“Мурид”
сўзи арабча “ирода қилувчи” деган маънони англатади) институтига асос солиниши
тариқатларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлди. Ҳар бир тариқат махсус тизимга асосланган ўз
маросимлари, муридликка олиш шартлари, қоидалари, алоҳида хонақоҳларига эга эди. Айнан шу
даврда тасаввуфда трансформация жараёни содир бўлди: олий табақага хос бўлган тасаввуф энди
қуйи табақаларни ҳам қамраб олди. Шу билан бирга, жамиятнинг асосан юқори табақа
вакилларига таълим берган мадрасалар билан бир қаторда хонақоҳ ва тариқатлар мустақил диний
муассаса хусусиятига эга бўлиб, аҳолининг турли табақалари мурожаат эта оладиган таълимтарбия масканига айлана борди.
Ирода қилиш, яъни муридлик Аллоҳнинг розилигини ирода қилиш, Унга етишишга рағбат
қилишдан иборат. Муридлар Қуръонда зикр қилинганидек: “Эртаю кеч Роббиларига дуо қилиб,
Унинг «юзи»ни ирода қилувчи” лардир. Мурид ўша иродасига эришиш йўлида шайхга шогирд
тушади. Шогирдликни тасдиқлаш ва аҳду паймон билан мустаҳкамлаш учун ўз устозига байъат
қилади. Шу билан шайх ва мурид орасида устоз-шогирдлик аҳдномаси тузилади. Байъат олишда
ҳар иккиси қўлни кўлга бериб, шайх ўзининг устозлик вазифасини сидқидилдан бажаришга,
мурид эса ўз устозига садоқатли шогирд бўлишга аҳд қилади.
Шайх тариқатга кирган мурид учун ҳар бир ҳаракати билан ўрнак бўла оладиган инсон сифатида
гавдаланади. У шогирди учун йўл кўрсатувчи, тарбияловчи ва муаммоларини ҳал бўлишида
ёрдам берувчи киши ҳисобланади. Шунинг учун шайхнинг барча кўрсатма-тавсияларига амал
қилмоқ, бутун қалби билан унга боғланмоқ, уни маънавий ота ва устоз деб билмоқ лозим бўлади.
Тариқатда мурид шайхга қанчалик қаттиқ боғланса, унинг вуслат йўли шунчалик тезлашади, деб
уқтирилади. Шу билан бирга, тариқатларда, хусусан, нақшбандияда айни вақтда мурид жисман
муршиди билан бирга бўлмаса ҳам, руҳан унинг ҳузурида эканини ва муршиднинг маънавий
мавқеининг давомийлигини сақловчи восита бўлган “робита” кенг тарқалган. Айниқса, янги
бошловчи соликларга робита ўз-ўзини назорат қилиш вазифасини бажарувчи асос бўлган. Мурид
шайхига робита қилиш орқали Муҳаммад (сав) билан, унинг воситасида эса Аллоҳ билан робита
қилади – алоқа ўрнатади, деб ҳисобланган. Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, Яқин, Ўрта ва Узоқ
Шарқ мамлакатларига нақшбандиянинг кенг тарқалиши мазкур минтақадаги ижтимоий тизим ва
сиёсий шарт-шароитлар билан боғлиқ эмас, балки айнан тариқат таълим тизимидаги ҳар бир
инсонга (толиб) қаратилган алоҳида эътибор ва таълим жараёнининг аниқ меъёрида ишлаб
чиқилганлиги бунга асосий сабаб бўлган.
Аҳмад Жомий инсон камолотга эришиш учун маънавий устозга муҳтожлиги борасида қуйидаги
фикрларни келтиради: “Инсоннинг ботиний (ички, басират) кўзлари Ҳақиқат сурмаси билан
бўялмас экан, ташқи оламдаги камчиликларни кўра олмайди, Ҳақиқатнинг сир-асрорларини
англамайди, ҳис қила олмайди. Унинг барча амаллари тақлиддир...”. “Йўловчи” Ҳақ йўлидан
адашмай бориши учун билимнинг энг юқори босқичлари ва ички илмларни ўзида сингдириши,
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бу йўлда учрайдиган барча вазифаларни тўғри бажариши лозим. Суфийларнинг фикрича, инсон
ўзича мустақил тарзда бу йўлдан бора олмайди ва унга маънавий устоз, мураббий, йўлбошчи
керак ва у фақат устози ёрдамида билангина комилликка эришади. Тасаввуф таълимотига кўра,
муриднинг асосий хислати ниёзмандлик, яъни талабгор бўлиш, муршиди комилнинг этагини
тутиб, айтганларига сўзсиз риоя қилишдир. Пирсиз солик манзилга етолмайди. Чунки одам
ўзини назорат қилиши қийин, токи биров раҳнамолик қилиб, йўл кўрсатмаса, мушкули осон
бўлмайди. Ҳатто энг яхши ниятлар ҳам агар раҳнамо бўлмаса, самара бермай, қалбдаги завқу
шавқ нотўғри йўлда сарф бўлиши, муҳаббат исёнга айланиши ҳеч гап эмас.
Тадқиқотчилар Хуросон ва Мовароуннаҳрда шайх-мурид институти яхши ривожлангани, шайх
атрофида турли уюшмалар ташкил қилиниб, унга янги инсонларни жалб қилишга ҳаракат
қилинганини алоҳида таъкидлайдилар. Шайхлар ўлка ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётида
катта роль ўйнаганлар. Улар ўзларининг алоҳида хонақолари бўлишига қарамасдан кўп
вақтларини узлатда кечирганлар ва муридлари орқали жамиятга катта таъсир ўтказганлар.
Уларнинг аксарияти маърифатли, билимли инсонлар бўлиб, ташкилотчилик қобилиятига эга
эдилар. Шайхлар Худога яқин инсонлар сифатида улуғланиб, каромат кўрсата оладиган,
Ҳақиқатга “эришиш” йўлини кўрсатадиган инсон сифатида қаралган. Шу билан бирга,
тариқатлар шаклланиши жараёнида турли бидъатларни ёйишга ҳаракат қилган, шаръий
амалларни адо этмасликни ташвиқ қилган, шиа ва ботиний ақидаларни сингдиришга уринган
сохта суфийлар ҳам пайдо бўлган. Абулкарим Қушайрий (986-1072), Абулҳасан Ҳужвирий (ваф.
1077 й.) ва бошқа олимлар тасаввуф – сунний Исломнинг ўз аслига том маънода мувофиқ бир
илм, тушунча, таълимот ва ҳаёт тарзи эканлигини ўз асарлари орқали исботлашга уринганлар.
Жумладан, анъанавий мўътадил тасаввуф йўли тарғиботчиси Қушайрий ҳам муршид ва мурид
муносабатлари – одоби ва шартлари, тартиб-қоидаларини “Рисола”сининг “Муридларга
тавсиялар” бобида атрофлича баён этади ва шогирд учун устознинг аҳамиятини кўрсатиб беради.
У ўз фикрларини Абу Язиднинг: “Кимнинг устози бўлмаса, демак, унинг имоми шайтондир”,
деган сўзлари билан тасдиқлайди.
XIV-XV асрлар давомида тариқатлар ташкилий тузилмасида катта ўзгаришлар содир бўлди.
Тариқатлар тобора кенгайиб бориб, энди тариқат шайхининг бир ўзи муридлар таълим
жараёнини амалга ошириш имкониятига эга бўлмай қолди. Оқибатда шайхлар ўз
вазифаларининг маълум қисмини ўз ёрдамчилари – муқаддам ва халифаларига топширган
эдилар. Улар ўз навбатида шайхлари номидан маъруза қилар, омма ўртасида тарғибот ишларини
олиб бордилар. Тариқатнинг узоқ жойлардаги шўъбаларининг шайхлари ҳам деярли мустақил
фаолият олиб борар эдилар. Шу билан бирга, XV асрга келиб, ислом таълимотидан, шариат
аҳкомларидан узоқ бўлган, тасаввуфни даромад манбаига айлантирган, саводсиз, жоҳил шайхлар
томонидан бошқарилган сохта тариқатлар ҳам кўпайди. Уларга Кошифий шундай таъриф
беради: “Билгилким, тариқат йўлининг қароқчилари кўпдир, улар нодон ва калтафаҳмларни
ҳийла-найранг донаси билан макру фириб домига тушириш пайидадирлар. Шунинг учун
раҳнамо бўла оладиган, пирлик (шайхлик) шарт-шароити ва рукнларини яхши биладиган одамни
пир, деб танлаш лозим, Мавлави Румий айтганидек, “одам қиёфасидаги иблислар кўп, бас
шундай экан, ҳар кимга қўл бериб бўлмайди”.
Шайх Рифоъий: “Уламолар ва суфийларнинг ниҳояси бирдир. Суфийлар кўп ибодат ва оз илм
билан эришган нарсага олимлар кўп илм ва оз ибодат ила эришадилар”. Бунда, суфийларнинг “оз
илми” шариат ҳар бир мусулмонга фарз қилган илмдан кам бўлмагандек, олимнинг “оз ибодати”
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ҳам шариатда буюрилганидан асло кам эмас. Шу боис, уламолар илмда ҳам, ибодатда ҳам ва
умуман барча ишларда ўртачаликни ташлаш барчага тўғри йўлдир. Зеро, васатийлик инсонни
ҳеч бир амалдан бездирмайдиган, жамиятнинг фаол бир аъзоси бўлиб яшашга халақит
бермайдиган ҳолатдир, деб таъкидлайдилар. Тасаввуфнинг маънавий ва жисмоний етукликка
интилиш, инсонпарварлик, ахлоқ ва хулқ-одоб қоидалари, таълим-тарбия, юксак инсоний
қадриятлар, одамийлик, ҳалол ва пок бўлиш, нафсни тийиш, сабр-бардошли ва етук инсон бўлиб
етишиш борасидаги таълимоти доим ўзининг тарбиявий аҳамиятини йўқотмайди.
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Аннотация
Мазкур мақолада ахборотлашган жамият компонентларидан бири бўлган компьютер
ўйинлари, турлари ва уларнинг инсон онгига таъсири масалалари ёритилган. Хусусан,
психологик қарамлик босқичлари ва уларнинг намоён бўлиш хусусиятлари таҳлил
қилинган..
Калит сўзлар: ахборотлашган жамият, компьютер ўйинлари, инсон, шахс, босқич, онг,
тафаккур, хусусият, визуал, кинестик, қобилият, иммунитет.

Abstract
This article discusses information, computer games, types and their influence on human thinking,
one of the components of an informed society. In particular, the stages of psychological
dependence and their manifestations are presented.
Keywords: information society, computer games, personality, human, visualization, kinestics,
ability, immunity.

Аннотция
В статье рассматривается вопрос косающиеся компьютерных игр как один из
компонентов информационного общества. А так же типы и их влияние на человеческое
мышление. В частности, представлены этапы психологической зависимости и их
проявления.
Ключевые слова: информационное общество, копьютерные игры, личность, человек,
мышление, сознание, визуал, кинестик, способность, иммунитет.
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Бугунги кунда жаҳонда ахборот коммуникация технологиялари улардан оқилона фойдаланиш
нуқтаи назаридан дунё тамаддуни ривожига улкан ҳисса қўшиши билан бир қаторда, бирмунча
мураккаб ва зиддиятли характерга эга бўлган жараёнларни келтириб чиқармоқда. ХХI аср
ахборотлашган жамиятда ахборот ресурслари нафақат инсонлар учун маълум вазифаларни
амалга ошириш воситаси, балки ижтимоий, маданий, диний соҳадаги маълумотлар билан барча
ёш ва тоифадаги шахсларнинг онгу шуурига таъсир қилган ҳолда уларнинг дунёқарашини
ўзгартириш, ижтимоий характер ва идентикликни шакллантириш воситаси ҳам эканлиги реал
воқеликка айланди. Бу эса, ўз навбатида, ахборотлашган жамиятнинг инъикоси сифатида
намоён бўлаётган инсон онгу шуурига манипулятив таъсирнинг инсон идентификациялашув
жараёнидаги трансформацион хусусиятлари билан долзарб аҳамият касб эта бошлади.
Дунёдаги давлатлар ахборотлашган жамиятнинг турли босқич ва сифат даражасига эришган
экан, бошқа томондан бутун инсониятга янги оқим сифатида кириб келаётган десекуляр эътиқод
шакли инсониятнинг ахборотлашув маданияти билан кўп ҳолларда синкретлашди. Диний омил
ахборотлашган жамиятнинг феноменал характерига айланди. Шунинг учун ҳам бу икки глобал
феноменал ҳодисанинг бирлашуви виртуал шаклда дин омилининг инсонлар онги орқали
уларнинг ижтимоийлашуви ва идентикликига кучли таъсир қила бошлади. Ушбу муаммонинг
долзарблиги яқин беш-олти йил ичида фалсафа, социология, диншунослик соҳасидаги илмийтадқиқот ишларида ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Тадқиқотларда жамият виртуаллашуви ва
дин билан боғлиқ жараёнларни тарихий, диний, фалсафий, социологик ва психологик нуқтаи
назардан таҳлил ва тадқиқ қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Кибермакондаги дин билан
боғлиқ жараёнларда ўзига хос феноменал ҳолат касб этаётган ижтимоий вазият, дин омилининг
геостратегик хусусиятлари контент ва тизимли таҳлил орқали янгича ёндашув, замонавий
методологик асос ҳамда миллий, умуминсоний, ижтимоий тараққиёт негизлари асосини ўз ичига
олган тадқиқотларга бўлган заруратни янада кучайтирди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан илгари сурилган беш муҳим ташаббусидан
бири бўлган “Ёшлар ва аҳоли ўртасида интернетдан самарали фойдаланиш ва компьютер
саводхонлиги” йўналиши ва унинг амалга оширилишига оид чора тадбирлар ҳам юқоридаги
фикрларнинг нечоғлик долзарблигидан далолат беради. Зеро, айнан аҳоли орасида ахборот
коммуникация технологияларидан ижобий ва самарали фойдалана олиш кўникмаларини
шакллантириш ахборотлашган жамиятда турли ғоявий ва мафкуравий таҳдидларга нисбатан
иммунитетни мустаҳкамлайди. Ахборотлашган жамиятда технологияларининг ривожланиши,
ахборот алмашинуви, уларнинг инсон онгига таъсири ва жамиятда намоён бўлиш хусусиятлари
хозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Бунга компьютер ўйинлари масаласи яққол
мисол бўла олади.
Ҳозирги кунда дунёда 50 мингга яқин компьютер ўйинлари мавжуд бўлиб, йилига мингдан ортиқ
янгилари яратилади. Улар ўзининг таснифи ва мавзуси жиҳатидан инсонга психологик ва
интеллектуал жиҳатидан ҳам ижобий, ҳам салбий таъсир кўрсатиш хусусиятига эга. Масалан,
ижобий томондан шахснинг, шу жумладан бола ва ўсмирларнинг хотира, диққат, мантиқий ва
ностандарт тафаккур каби қобилиятларининг ривожланишига фаол таъсир кўрсатса, иккинчи
томондан психомоторик ва сенсор қобилиятлари, визуал ва кинестетик сезувчанлигига салбий
таъсир кўрсатишини ҳам инкор этиб бўлмайди.
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Тадқиқотчилар компьютер ўйинларига психологик боғлиқлик ривожланишининг тўрт
босқичини мавжудлигини таъкидлашади. Булар қуйидаги босқичларга бўлинади:
Биринчи босқич юзаки қизиқиш даври бўлиб, бир ёки бир неча бор компьютер
ўйинларини ўйнагандан сўнг шахсга ўйиннинг графикаси, овози, ҳаёт ва фантастик
сюжетларнинг сохталиги ёқа бошлаб, унда бунга нисбатан мойиллик пайдо бўлади.
Иккинчи босқич кизиқиш даври деб аталиб, биринчи босқичдан фарқли жиҳати бу
эҳтиёжлар иерархиясида ўз аксини топади. Бунга шахснинг реал ҳаётдан қочиши ва
ўйнаш жараёнида геймблинг орқали ролларни бажаришни ўз зиммасига олиш
эҳтиёжларига боғлиқ мативациядир.
Учинчи босқич боғлиқлик даври деб аталади. Бу давр шахс “Заҳарланган”, яъни
компьютер ўйинларига психологик боғланиб қолиш даври хисобланади. Бу давр шахсни
дунеқараш масаласига доир ўзгаришлар бўлади. Яъни, нормал инсоний хусусиятлар ва
ташқи олам билан ўзаро таъсир бузилади. Компьютер ўйинларига эҳтиёж биологик
эҳтиёж билан бир даражада бўлади. Бу босқичда компьютер ўйинларига қарамлик яққол
намоён бўлади.
Тўртинчи босқич ўрганиб қолиш даври хисобланиб, инсоннинг ўйин фаолиятини
сўниши билан характерланади. Аммо, бутунлай боғлиқликдан қутилиб бўлмаслиги ва
одатда боғлиқликнинг учинчи даврида қолиб кетиш ҳоллари кўп учраши масаланинг
жиддийлигини аск эттиради.
Компьютер ўйинларининг юқоридаги охирги босқичидаги шахс реал ҳаётдан, маънавий
қадриятлардан бутунлай узилиб, тамоман ўйинларга берилиши ёки ўйинлардаги баҳо, балл
йиғишга, ютуқ-совға (бонус) олиш каби ўткинчи, кадрсиз ишларга хаётий мазмунига айланади.
Тадқиқотчи В.Плешаковнинг таъкидлашича, хозирги кунда руҳий-асаб ва бошқа психологик
касалликлар кўпайишига
интернет, видео ва мобил телефоннинг оммалашгани сабаб
бўлганлигини таъкидлайди. Чунки, булар инсоннинг ёлғизланиши, инсонлараро мулоқотнинг
бузилиши ва натижада ёлғизланишга олиб келади.
Бундай ҳолатнинг белгилари, асосан қуйидагиларда ўз аксини топади:
биринчидан, шахс компьютерда банд бўлишига ажратилган вақт чегарасини буза
бошлайди. Ундан компьютерни олиб кўйиш фақат жанжал, психологик мувозанатнинг
бузилиши билан якун топади.
иккинчидан, ҳамма уй ишларини рад этади. Ҳатто хонасини тозалаш, кийимини шкафга
илиш каби ўзигагина тегишли булган ишларни бажаришдан ҳам бош тортади.
учинчидан, яқинлари, ўртоқлари билан кўришиш, суҳбатлашиш ва байрамлардан ҳам
компьютер ўйинларини, Интернетда ўтиришни афзал кўради.
тўртинчидан, ҳатто овқатланаётган вақтда ҳам компьютер ўйинларидан узила олмайди.
бешинчидан, янги виртуал танишувларга жуда ўч бўлиб қолади.
олтинчидан, ўқиши орқага кетади. Уй вазифаларини бажармайди, ўқитувчилари унинг
орқага қолаётгани, бепарволиги ва паришон-хотирлигидан шикоят қила бошлайдилар.
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еттинчидан, компьютер ўйинларини ўйнаш имкони берилмаса, жуда тажанг ва жиззаки
бўлиб қолади.
саккизинчидан, виртуал ўйинларни ўйнаб турмаса, бошқа бирор иш билан шуғулланишни
асло хоҳламайди.

Хулоса қилиб айтганда, ҳар қандай маҳсулот сингари, компьютер ўйинлари ҳам ўзининг ижобий
ва салбий жиҳатларига эга. Мамлакат иқтисодиёти, ижтимоий инфраструктураси, таълим
технологиялари ва бошқа бир қатор долзарб соҳаларда унинг ижобий жиҳатларидан фойдаланиб,
салбий жиҳатларига қарши аҳолида ахборот-психологик иммунитетни шакллантириб бориш
мухим ахамият касб этади.
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Этнографизмлар
системасининг
идеографик қурилиши

Нурали Рашидович ОМОНТУРДИЕВ1

Аннотация
Ушбу мақолада жаҳон лексикографиясида луғат ва унинг турларига бўлган муносабат
асносида ўзбек тилшунослигида ҳам янгича илмий-назарий қарашлар шаклланиб
бораётгани ўзбек тили этнографик лексикасининг идеографик қурилиши мисолида таҳлил
қилинган. Идеографик луғатларнинг афзаллик томонлари ва унда этнолексемаларни
бериш масаласи ҳақида фикр юритилади. Шунингдек этнографик лексемалар тематикаси
ва уларни тезаурусли луғат шаклида ифодалашниниг муҳим аҳамият касб этиши
таъкидланган.
Калит сўзлар: этнолексемалар тематикаси, келинсалом, этнографик лексик қатлам,
баракасини бермок, абрук чиқармоқ.

Фан-техника тараққиёти инсонларнинг борлиқ ҳақидаги қарашлари, тафаккурларининг астасекин ўзгаришига олиб келмоқда. Ушбу ўзгаришлар тилда, хусусан, луғатларда ҳам акс этмоқда.
Бу жараён лексикографиядан замонавий технология ва дунёқарашларга таянган ҳолда янги
луғатлар яратиш орқали тез мослашишни талаб қилади. Шу боис кейинги йилларда дунё
тилшунослигида луғатларнинг тузилиши, мавзуий-тематик доираси, умуман луғатларга бўлган
муносабат, лингвистик қарашларнинг янгича илмий-назарий асослари юзага келди. Ўзбек
лексикографияси ҳам бу жараёнлардан баҳраманд бўлган ҳолда лексик система ва унинг
таҳлилига янгича ёндашув билан қарамоқда.
Луғатларда сўзлик (бош сўз, вокабула) асосий мазмунни ташкил этиб, луғатлар тартибини
белгилаб беради. Мана шу сўзликнинг луғатларда берилиш усулларига қараб лингвистик
луғатлар бир неча турга бўлинади:

Ўзбек тилшунослиги кафедраси, ўқитувчиси, Термиз давлат университети, Термиз, Ўзбекистон.
E-mail: nuraliomonturdiyev@gmail.com Тел: +99899 677 07 06
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1. Алфавит тартибли луғатлар.
2. Тематик луғатлар.
3. Уяли луғатлар2.
Ўзбек тилшунослигида махсус тематик луғат 1975 йилда нашр этилган. Бу филология фанлари
доктори, профессор Н.М.Шанский масъул муҳаррирлиги остида А.Н.Тихонов, Н.Т.Хатамов,
С.А.Емельянова, М.Ю.Тихоновалар томонидан тузилган русча-ўзбекча таржима луғати бўлиб,
унда сўзлар 16 тематик гуруҳга бўлиб берилган.
Идеографик луғатлар тематик луғатлар сирасига киради. Улар маълум бир соҳа ёки касбга хос
тушунчаларни ўқувчиларга яхлит система сифатида етказиб бериши билан аҳамиятлидир. Луғат
турлари ҳақида фикр юритган рус тилшуноси Л.В.Шчерба алфавит тартибли луғатларни
“фонетик сўзлар рўйхати” деб атаган бўлса, идеографик луғатларни “сўз-тушунчалар ва
уларнинг маънодошларининг тартибли тизмаси”3 дея таърифлайди.
Анъанага кўра жаҳон лексикографияси амалиётида луғатдаги бош сўзлар икки хил усулда
жойлаштирилади. Биринчи йўл сўзларни алфавит тартибида жойлаштириш йўли бўлиб, бирор
илмий принципга асосланмаган бўлса-да, керакли сўзни излаб топиш учун қулайдир ҳамда бир
ва икки тилли луғатлар тузишда кенг қўлланади. Иккинчи йўл идеографик, тематик принциплар
асосида танланган лексемаларнинг жойлашувидир. Илмий-тематик принциплар асосида
тузилган луғатларнинг сони кўп эмас, лекин уларнинг тил ўргатиш жараёнидаги аҳамияти катта.
Айниқса ўқув-лексик, фразеологик, синонимик ва бошқа махсус луғатлар шундай тематик
принциплар асосида тузилса, уларнинг лингводидактик қиммати беқиёс ортади.
Сурхон воҳаси аҳолиси нутқида мавжуд этнолексемаларни семантик гуруҳларга ажратиш
асносида ўзбек тили этнографик лексик қатламини идеографик луғатларда берилишини
тавсифлаш ишимизнинг долзарблигидан далолат беради. Мавзуга доир тадқиқотларда ўзбек
этномаданий лексикаси семантик жиҳатдан турли мавзуий-тематик гуруҳларга бўлинган ҳолда
тавсифланган. Хусусан, Н.Мирзаев Қашқадарё аҳолиси лексиконида мавжуд этнолексемалар
мисолида ўзбек тили этнографизмларини қуйидаги семантик гуруҳларга бўлади:
1) никоҳ билан боғлиқ этнографизмлар;
2) боланинг туғилиши ва улғайишига хос этнографизмлар;
3) хатна тўйига доир этнографизмлар;
4) миллий спорт ўйинлари, анъаналар, катталар ва болалар ўйини ҳамда ҳурсандчилиги
билан боғлиқ бўлган этнографизмлар;
5) умумхўжаликка оид одатлар билан боғлиқ бўлган этнографизмлар;
6) баъзи диний одат ва маросимлар билан боғлиқ бўлган этнографизмлар;
7) айрим касб ва одатларга оид этнографизмлар4.

Ҳожиев А., Муҳаммаджонова Г., Бегматов Э. ва б. Ўзбек тили лексикологияси. - Тошкент: Фан, 1981. –
303 б.
3
Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии. -http//: feb-veb.ru/ feb/ izvest/ 1940/03/403-089htm.
4
Мирзаев Н. Ўзбек тилининг этнографик лексикаси. – Тошкент, 1971. - Б. 54-56.
2
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Шунингдек, тадқиқотчи этнографизмларнинг семантик белгиларига, маъновий хусусиятларига
кўра 8 гуруҳга бўлади5. Таъкидлаш керакки, ушбу тадқиқотда этнографик лексикани тематик
гуруҳларга таснифлашда маълум изчилликка амал қилинмаган.
Й.Бобожонов Жанубий Хоразм этнографик лексикаси мисолида ўзбек шеваларидаги
этнографизмларини учта катта қисм кўринишида таснифлашни маъқул топади:
1) инсон туғилиши ва унинг чилла даври билан боғлиқ этнографизмлар;
2) тўй (суннат тўйи ва никоҳ тўйлари) этнографизмлари: тўйга қадар, тўй пайтида, тўйдан
сўнгги маросимларга оид этнографизмлар;
3) мотам-маросимни ифодаловчи этнографизмлар6.

Тадқиқотчи этнолексемаларнинг кичик семантик гуруҳлари сифатида спорт, халқ ўйинлари,
миллий таом номлари, гул маросими билан алоқадор этнографизмларга ҳам тўхталиб ўтади.
Р.Касимова ҳам ўз тадқиқотида этнографик лексиканинг тематик гуруҳланиши ҳақида фикр
билдиради. У ўзбек тили этнографик лексикасини М.С.Янгелова фикрларига таянган ҳолда икки
катта гуруҳга ажратади:
1) халқнинг моддий-маданий ҳаёти билан боғлиқ этнографик терминлар;
2) халқнинг маънавий-маданий ҳаёти билан боғлиқ этнографик терминлар7.
Ушбу гуруҳлар ўз ичида яна кичик гуруҳларга бўлинган. Аммо бу семантик таснифлаш ҳам
юқоридаги тадқиқотларда бўлгани каби маълум изчилликка асосланмаганини кўриш мумкин.
Замонавий лексикография тилшуносликнинг бошқа соҳалари (фонетика, морфология, синтаксис
ва бошқа янги йўналишлари) каби этнографизмларни яхлит система сифатида тадқиқ қилиш,
назарий-амалий жиҳатларини ишлаб чиқиш ва луғатлаштириш талабини қўймоқда. Тил
системасининг муайян мазмуний майдонлардан ташкил топганлиги, бу мазмуний
майдонларнинг ички тузилиши, тузилиш бирликларининг бир-бири билан ўзаро муносабати,
майдонларнинг узвий боғланиши сингари муаммолар жиддий тадқиқотлар талаб этадики8, бу
этнографизмларнинг лексик-семантик, тематик таснифланишини мукаммаллаштириш ва уларни
идеографик луғатлар шаклида луғатлаштириш вазифасини қўяди.
Ҳозирги кунда луғат деганда алифбо тартибида жойлаштирилган лексемалар, уларнинг
маъноларини тушунтириб берадиган ёки бошқа тилларни ўрганиш (таржима қилинган, икки ёки
кўп тилли луғатлар) учун ёзилган китоб сифатидаги одатий фикр аста-секин ўзгариб бормоқда.
Луғатларнинг вазифаси ҳақида Н.Шведова шундай дейди: “Луғатнинг вазифаси ўқувчига
тушунтириш, луғат фойдаланувчисига “ижтимоий муносабатлар, ҳаёт, миллий билим ва

Мирзаев Н. Ўзбек тилининг этнографик лексикаси. – Тошкент, 1971. - Б. 54-56.
Бобожонов Й. Жанубий Хоразм этнографик лексикаси: фил. фанлари номзоди дис. –Тошкент, 1997.
7
Қосимова Р. Ўзбек тўй ва мотам маросим фольклори матнларининг инглизча таржимасида
этнографизмларнинг берилиши. Фил.фан.бўйича фалс.док. (PhD) дис. –Тошкент, 2018. – Б. 16-17.
8
Искандарова Ш. Тил системасига майдон асосида ёндашув. –Тошкент: Фан, 2007. – Б. 7.
5
6
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кўникмалар, одамларнинг ижтимоий баҳолари ва малакаси билан қамраб олинган дунё ҳақидаги
ғояларни” жонли тақдим этишдир”9.
Лексикани идеографик таҳлил асосида ўрганиш тилнинг луғат таркиби семантик майдонлардан
ташкил топган бутун бир тизим эканлигини очиб кўрсатиш ва тафаккурни ўстиришда ёрдам
беради10. Этнографик лексемалар системасининг идеографик қурилиши, луғат тузишнинг
назарий ва амалий қонун-қоидаларини ишлаб чиқиш давр талаби бўлиб қолмоқда. Мавзуга доир
тадқиқотлар шуни кўрсатдики, этнографизмларни идеографик луғатларда бериш уларни
семантик изчилликка асосланган тематик гуруҳларга ажратишни талаб қилади. Дунё ва ўзбек
тилшунослигида этнографик лексик қатлам тадқиқига бағишлаб олиб борилган илмий
изланишларга таяниб, Сурхондарё аҳолиси тилидаги этнолексемаларни қуйидаги семантик
гуруҳларга ажратиш мумкин:
I. Моддий-маданий этнолексемалар (деҳқончилик, чорвачилик, ҳунармандчилик...каби
ишлаб чиқариш билан боғлиқ предметларни ифодаловчи этнографизмлар).
II. Маънавий маданият билан боғлиқ этнографизмлар (дин, тил, мусиқа, адабиёт,
санъат.....);
III. Ижтимоий муносабат билан боғлиқ этнографизмлар (оила, никоҳ, жамоавий
ўйинлар, турли ижтимоий бирлашмалар).

Моддий маданий этнографизмлар халқнинг қадимий яшаш тарзи, тирикчилиги билан алоқадор
бўлиб, бевосита ишлаб чиқаришнинг моддий кўринишида намоён бўлади. Шу жараёнда ҳосил
бўлган озиқ-овқат, кийим-кечак, иш қуроллари, заргарлик буюмлари, турли предметлар билан
бир қаторда унга алоқадор урф-одатлар, анъаналар, ирим-сиримлар ҳам киради.
- деҳқончилик билан боғлиқ этнографизмлар: Деҳқончилик билан боғлиқ
этнографизмларни қуйидаги кичик тематик гуруҳларга бўлишимиз мумкин:
1) иш қуроллари номини ифодаловчи этнографизмлар: омоч, бўйинтуруғ, тиркиш,
мола, тиш, арқон, қоп, шоха, ғалбир, чиғил, суруғ, пушта, хўржин, ўқ;
2) озиқ-овқат, миллий таом номларини ифодаловчи этнографизмлар; атала,
кўксомса, чучвара, юпқа, тўнтарма, кесган ош, ўмоч ош, тобанон, ширгуруч;
3) деҳқончилик билан боғлиқ урф-одатларни ифодаловчи этнографизмлар:
шохмойлар, галагов, хўппи, тоб тортмоқ;
- чорвачилик билан боғлиқ этнографизмлар: Чорвачилик
этнографизмларни қуйидаги кичик гуруҳларга бўлиш мумкин:

билан

боғлиқ

Шведова Н. Ю. Русский язык: избранные работы / Н.Ю. Шведова; Росс. акад. наук; Отд-е историкофилолог. наук; Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. -Москва: Языки славянской культуры, 2005. –
418 с.
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1) чорвачилик билан боғлиқ махсулот, озиқ-овқат, предмет номларини англатувчи
этнографик лексика; қурт, сузги, келагай, қаймоқ, айрон, тандир гўшт, қайнатма,
қотқаймоқ, палла, чакки, қорин гўшт, қовурдоқ, кўган, капа, қиллиқ, гупи, тўшайил,
узанги, кўмма;
2) чорва моллари ва уларнинг аъзолари номини ифодаловчи этнографизмлар:
қўчқор, така, эчки, шишак, чори, манги, панжи, чибич, тувча, ғунанжин, байтал, той,
курра, туёқ, ошиқ;
3) чорвачилик билан боғлиқ этнографик урф-одатлар; энт солиш, тақа-қўчқор қўйиш,
энчи, жойув, чагана, навбат, дам бермоқ, абрук чиқармоқ, баракасини бермоқ, дангана,
мол туганлаш, бичмоқ, уяз, жайлов, уюр, тўпиқ олмоқ, тўпиқ ютмоқ, хомталаш;
4) овчилик билан боғлиқ этнографизмлар: чодир, жела, мих, путта, путта қўймоқ,
сават, тапақа;
- ҳунармандчилик билан боғлиқ этнографизмлар: жувоз, толқошиқ, урчиқ, тош, чий,
эргана, адип, арқов, жунтароқ.

Ҳунармандчилик халқимизнинг қадимий ишлаб чиқариш усулларидан бири ҳисобланиб,
темирчилик, заргарлик, дурадгорлик, кийим-кечак ва уни тикиш-пичиш....каби кўплаб касбий
фаолият турлари, шу жараён билан боғлиқ иш қуроллари ва ҳунармандчилик буюмлари номини
ифодаловчи этнографик лексикани ўз ичига олади. Ушбу семантик гуруҳга мансуб
этнолексемалар деҳқончилик ва чорвачилик билан бевосита алоқадор бўлмагани боис ҳам
алоҳида тематик гуруҳларга ажратиш жоиз деб билдик. Ҳунармандчиликка оид этнолексемалар
ҳам жинс-тур муносабати асосида шу касблар номи билан боғлиқ яна кичик гуруҳларга
бўлиниши мумкин: темирчилик, кулолчилик, тикувчилик, заргарлик, асаларичилик, дурадгорлик
каби. Таъкидлаб ўтилган соҳаларга оид атамаларни этнографик аспектда ўрганиш ушбу
соҳаларнинг ривожланиш босқичлари ва уларнинг халқ ҳаётида тутган ўрнини аниқлаш билан
бирга ўзбек тили луғатчилиги учун кўплаб этнографик лексемаларни бера олади.
Моддий-маданий этнографизмлар ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айрбошлаш ва истеъмол қилиш
билан боғлиқ бўлиб, унда этноснинг хўжалик ҳаёти акс этади. Маънавий ва моддий-маданий
этнографизмлар семантик-функционал жиҳатдан бевосита алоқадор бўлиб, халқ ҳаётининг шу
соҳалар билан чамбарчас боғлиқ бўлган жиҳатларини янада ривожлантиришда муҳим омил
саналади. Маънавий маданиятни ифодаловчи этнолексемалар этноснинг тили, оғзаки ва ёзма
адабиёти, санъати, мусиқаси, анъанавий тиббиёти, эътиқоди, диний, ахлоқий анъаналари ва
менталитетини ўз ичига олади. Ушбу мавзуий-тематик гуруҳга мансуб этнографизмлар семантик
хусусиятига кўра серқирра бўлиб, ўзбек тилшунослигида деярли ўрганилмаган. Тарихий ёзма
ёдгорликлар, халқ оғзаки ва ёзма достончилиги, диний ва насрий асарларда халқимизнинг
маънавий қадриятларини ўзида акс эттирган этнолексемалар на тилшунослар, на
адабиётшунослар томонидан ўрганилди. Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу семантик системага
мансуб этнолексемаларнинг лингвистик тадқиқи тилшуносликнинг бошқа йўналишлари,
хусусан, фонетика, морфемика, морфология, синтаксисни ўрганиш билан таққослаганда
сезиларли даражада ортда қолмоқда. Маънавий-маданий этнографизмлар халқимизнинг тарихи,
ўзига хос миллий белгилари, қадимий эътиқоди, диний қарашлари, бир сўз билан айтганда,
маънавий тафаккурининг махсули бўлгани боис, ушбу лексик-семантик гуруҳга оид
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этнолексемаларнинг ривожланиш босқичларини этнолингвистик жиҳатдан чуқур тадқиқ қилиш
ҳозирги ўзбек тилшунослиги олдида турган долзарб масалалардан биридир.
Ижтимоий муносабатларнинг илк кўринишлари кишилик жамиятининг шаклланишига сабаб
бўлган дейиш мумкин. Турли ижтимоий бирлашмалар ва улар орасида юзага келган айрим
қонуниятлар кейинчалик анъанага айланиб қолган. Бу бошқарув тизими, ижтимоий
муносабатларнинг ахлоқий кўринишлари, хусусан, никоҳ, оила, овул; болалар ва катталар
томонидан ўйналадиган ўйинларда ва шу жараёнда амалга ошириладиган амаллар, қонунқоидаларнинг кейинчалик авлоддан авлодга ўтиб, қатъий анъана, урф-одатга айланишида
намоён бўлади.
Ижтимоий муносабат билан боғлиқ этнографизмларни қуйидаги кичик гуруҳларга бўлиш
мумкин:
1) тўйлар ва улар билан боғлиқ этнографизмлар;
2) миллий ўйинлар ва улар билан алоқадор этнографизмлар ва б.

Лексик бирликлар семантикасида умуминсониятга ёки муайян этносга хос маданият белгилари
ҳам акс этади. Муайян этноснинг миллий-маданий хусусиятлари алоҳида олинган лексик
бирликлар мисолида очиб берилади. Айни шу бирликлар тилнинг миллий-маданийлик
белгисини ёрқин намойиш эта олади. Масалан, қурбонлик, келинсалом, ҳайит, дўппи, чопон,
рўмол лексемалари денотатив маъносидан ташқари, улар ифода этган удум ва кийимларнинг
ўзбек халқи маданиятига хослиги ҳақидаги маълумотни ҳам ташийди11. Тил лексик қатламида
миллий маданий маъно ифодаловчиси бўлган этнолексемалар қардош халқлар, умуман,
миллатлар ўртасидаги муштарак бўлган этник, лингвистик, маданий, ижтимоий, иқтисодий,
сиёсий жиҳатларни таҳлил қилиш имконини беради.
Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ҳеч қандай лексик бирликларнинг қатъий, ягона таснифи йўқ.
Бизнинг ушбу таснифимиз ҳам этнографизмларни лексик-семантик таснифлаш вариантларидан
бири бўлиб, этнографик лексик қатламнинг типологияси муаммоларини ҳар томонлама ҳал
қилишга даъво қила олмаймиз. Келажакда амалга ошадиган илмий тадқиқотларда семантик
таснифлар кенгайиши мумкин. Бу эса этнографизмларни идеографик луғатда янада кенгроқ,
батафсилроқ ифодаланишини таъминлайди.
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Pandemi Döneminde
Kullanımı

Sosyal

Medya

Use of Social Media During the Pandemia
Feride OKTAY1

Öz
Dünyayı kısa sürede pandemi şeklinde etkisi altına alan covid-19 virüsü ile normalleşme
sürecenin yakın bir tarih olmayışını kabul etmiş bir şekilde kısıtlanmış yaşam alanlarımızla hayata
devam ediyoruz. Sosyal izolasyonun uygulandığı, bir çok kişinin evden çalışarak işlerini devam
ettirdiği, eğitim, turizm ve benzeri bir çok alanda süresiz karantina altında olduğumuz bu
dönemde, insanların evde yoğunluklu olarak iletişim araçları ile vakit geçirdiği kaçınılmaz bir
gerçektir. Yapılan bir çok araştırmada özellikle sosyal medya ağlarında normal zamanda 1-2 saat
dilimde harcanan sürenin, pandemi döneminde 2 katına çıktığı gözlemlenmiştir. İnsanlar,
pandemi sürecini genellikle güvenilirliği tartışılan ancak hızlı haber yayını olarak kabul ettikleri
sosyal medya üzerinden takip etmektedir. Böylece günlük kullanım sürelerinin artmasına neden
olmuştur. Sosyal medyanın yoğun kullanıldığı bu dönemde, haber kaynaklı açılan hesapların
artmasına, aslı olmayan ve bir çok haber kirliğiyle birlikte virüse bağlı vaka sayılarındaki asılsız
artış bilgisi paniğin daha fazla artmasına neden olmuştur. Bunun yanında insanların sosyal
medyada geçirdikleri zaman içinde sürekli olarak pandemi haberlerini takip etmekten sıkılan
büyük bir kesim ise bu dönemde dışarı çıkamadıkları için online olarak bir çok temel ve sosyal
ihtiyaçlarını karşılama iç güdüsü içinde olmuş bunun sonucunda bazı firmalar verdikleri reklam
ve tanıtımlarla üst düzey fayda sağlamıştır. Sonuç olarak yapılan anket uygulaması sonucunda
pandemi döneminde sosyal medya kullanımında %60’ları bulan artış gözlemlenmiş, sosyal
medya üzerinden yoğun bilgi alışverişi ile haberin kaynağı araştırılmaksızın çeşitli
spekülasyonlarla gereksiz panik havası oluşmuştur. Ayrıca yine bu dönemde sosyal medya
üzerinden alışveriş yoğunluğu oluşmuş olup insanlar online bir çok ihtiyaçlarını oturdukları
yerden karşılayabilmiştir.Bu çalışmada pandemi sürecinde sosyal medyanın nasıl kullanıldığı,
fayda ve zararları gibi konulara değinilmiş, araştırma örneklerine yer verilmiştir. Yapılan
çalışmada odak grup görüşmeleri ile 6 kişilik 18-60 yaş aralığında 5 grup üzerinde hazırlanan
anket sorularına cevap aranmış, alınan cevaplara istinaden sonuç raporu hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19, Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanımı, İletişim
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Abstract
With the covid-19 virus, which has affected the world in a short time as a pandemic, we continue
to live with our restricted living spaces, accepting that the normalization process is not a recent
date. In this period where social isolation is applied, many people continue their work by working
from home, and we are under indefinite quarantine in many areas such as education, tourism and
so on, it is an inevitable fact that people spend time at home with communication tools. In many
studies, it has been observed that the time spent on social media networks in 1-2 hours in normal
time has doubled during the pandemic period. People generally follow the pandemic process
through social media, whose reliability is discussed but they consider it as a fast news broadcast.
Thus, it caused an increase in daily usage times. In this period of intensive use of social media,
the number of news-based accounts has increased, and the unfounded increase in the number of
cases due to the virus and many news pollution caused panic to increase more. In addition, a large
group of people who are tired of constantly following the pandemic news during the time they
spend on social media have had the instinct to meet many basic and social needs online because
they cannot go out in this period, and as a result, some companies have made high-level benefits
with their advertisements and promotions. As a result, as a result of the survey application, an
increase of 60% was observed in the use of social media during the pandemic period, and an
atmosphere of unnecessary panic was created with various speculations, without researching the
source of the news, with intensive information exchange over social media. In addition, during
this period, there was a density of shopping on social media, and people were able to meet many
online needs from their seats. In this study, issues such as how social media is used during the
pandemic process, its benefits and harms are mentioned and examples of research are included.
In the study, answers to the questionnaire questions prepared on 5 groups of 6 people between the
ages of 18-60 were sought through focus group interviews, and a final report was prepared based
on the answers received.
Keywords: Pandemic, Covid-19, Social Media, Social Media Usage, Communication

GİRİŞ
Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle ve son yıllardan hem iletişim hem de pazarlama aracı olarak
kullanılan sosyal medya ağları (facebook, instagram, tweeter vb), pandemi dönemiyle birlikte kullanım
oranını ciddi şekilde arttırmıştır. Ağırlıklı olarak kişisel blog amaçlı kullanılan sosyal medya ağları son
zamanlarda hem kişisel hem de ticari amaçlı kullanılmaktadır.
Çin’in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan’da ortaya çıkan ve kısa süredi tüm dünyayı etkisi altına
alan karonavirüs pandemisi ile birlikte, insanların evlerinde karantinada olmasıyla günün büyük bir
kısmını salgın ile ilgili haberleri takip ederek geçirmektedir. Bu süreçte haber kaynağı olarak yine sosyal
medya ağlarını tercih etmektedirler. Elde edilen bir çok bilginin haber kaynağını araştırmadan, doğru
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bilgi olup olmadığını teyit etme geresinimi duymadan haberi olduğu gibi doğru saymakta, yersiz endişe
kapılmaktadır. Sürecin başlı başına sancılı olması sosyal medya ağları üzerinden yapılan doğruluğu
tartışılır bilgi yayılımıyla daha da sancılı hale getirilmektedir. Özellikle son dönemde Twitter, Facebook
gibi sosyal ağlar önemli bir haber takibi ve bilgi edinme ortamına dönüşmüştür. Bu durum ulusal ve
uluslararası toplumu söz konusu sosyal medya araçları üzerinden yönlendirme imkânını sağlamıştır.
Sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak yalan bilgiler üreten çok sayıda hesabın varlığı ve bunların
paylaştığı içeriklerin doğruluğunu ortaya çıkaracak bir mekanizmanın olmayışı göz önüne alındığında,
sahte bilgilerin uluslararası alanda yarattığı etki de anlaşılabilmektedir. Örneğin ABD’de yapılan bir
araştırmaya göre Trump konusunda Facebook ve diğer sosyal medya organları üzerinden yayınlanan
yalan haberlerin okunma oranı, Washington Post’un okunma oranını geçmiştir (Özcan, 2018) Çoğu
insan sosyal medyada karşılaştığı haberlere konvansiyonel medyaya kıyasla daha fazla inanmakta ve
itibar ettiği bu haberi kendi ağında paylaşabilmektedir Aydın, 2020)
Pandemi sürecinde güncel ve sağlıklı bilgiye ulaşmak önemini göstermiştir. Özellikle sosyal medya ve
internet yoluyla dolaşıma sokulan yalan haberlerin oluşturduğu dezenformasyon Covid-19 ile mücadele
sürecine en çok zarar veren konulardan biri olmuştur (Türkiye Bilimler Akademisi, 2020). Sosyal
medyanın çoğu kez amacı dışında kullanılmasının yanında haber/bilgi kirliliği içerikli paylaşımlarla
özellikle pandemi döneminde yaşana krizin daha da artması ve insanların bu süreçte nasıl davranması,
nelere dikkat etmei gerektiği yönündeki tutumlarını da etkilemiştir. Tüm dünya olarak geçmeye çalışılan
bu zor süreçte maddi manevi bir çok kaybın yaşanması, gereksiz kaygılanmalar, hayatın her alanında
yaşanan kısıtlamalar, toplum olarak da kötü senoryalara olan meyilimiz insanların sosyal medyada
paylaştığı doğruluğu kanıtlanmamış haberlerle daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir.
Sosyal medya ağlarının özellikle pandemi döneminde ön plana çıkan diğer bir kullanım amacı da
ticaridir. Bir çok ürün/hizmet satan firmalar verdikleri reklamlar, kapıda teslim/ödeme gibi
seçenekleriyle ciddi anlamda kazanç sağlamıştır. Günün büyük kısmını sosyal medyada geçiren
insanların pandemi haberlerinden sıkılması biraz olsun dikkatini başka yöne çevirme isteği ile ilgil firma
sayfalarından alışveriş yapmayı tercih etmektedir.

YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada pandemi sürecinde sosyal medya kullanım kullanımı, sosyal medya üzerinden satın alma
davranışı ile ilgili hazırlanan sorularla odak grup yöntemine uygun bir çalışma yapılmıştır.
Çalışma Grubu
Yapılan çalışmada odak grup görüşmeleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan, 6 kişilik
18-60 yaş aralığında 5 grup üzerinde hazırlanan 10 soruya cevap aranmış, alınan cevaplara istinaden
sonuç raporu hazırlanmıştır.
Veri Toplama Yöntemi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan hedef grup içindeki çeşitli meslek ve yaş aralığındaki 6
kişilik 5 ayrı gruptaki kişilere, pandemi döneminde sosyla medya kullanımını ölçümlemek amaçlı
hazırlanan sorulardan oluşan kişisel görüşme formu kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
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Odak grup görüşmeleri 6 kişilik 5 ayrı gruptan oluşturulmuş her grupla birer gün ara ile farklı mekan ve
zaman diliminde oturma düzeninde sosyal mesafe korunmuş ve maske kullanılarak 60 dakika
görüşülmüştür. İlk 15 dakika pandemi süreci, değişen yaşam tarzı üzerinde görüşülmüş, ardından
görüşmemiz 25 dakika sosyal medya kullanım sıklığı ve pandemi sürecinin sosyal medya
kullanımındaki etkisi, internet üzerinden alışveriş yapma eğilimi üzerine devam etmiştir. Son 20
dakikada ise görüşme formu niteliğinde hazırlanan 10 soruya tek tek cevap yanıtlar alınmıştır. Elde
edilen verileri sonucunda pandemi döneminde sosyal medya kulllanımı, bir çok kullanıcının sosyal
medyayı eğlence platformu olarak açtığı ancak özellikle pandemi sürecinde daha fazla zaman
harcanması, haber kaynaklı ve reklam içerikli hesapların artmasından dolayı amaçları dışında
kullanmaya başladıkları ön plana çıkmıştır.

BULGULAR ve YORUM
Bu bölümde pandemi sürecinde sosyal medya kullanımına yönelik demografik özellikleri de belirtilen
6 grupla yapılan odak görüşme sonrasında görüşme formu niteliğinde hazırlanan sorulara alınan yanıtlar
üzerine bulgu ve yorumlara yer verilmiştir.
Tablo 1. Grupların Demorafik Özellileri

Sıra
1. Katılımcı
2. Katılımcı
3. Katılımcı
4. Katılımcı
5. Katılımcı
6. Katılımcı

Cinsiyet
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek

Yaş
18
21
20
22
24
24

1. Grup
Eğitim Durumu
Üniversite-Devam
Üniversite-Devam
Üniversite-Devam
Üniversite-Devam
Üniversite-Devam
Üniversite-Devam

Sıra
1. Katılımcı
2. Katılımcı
3. Katılımcı
4. Katılımcı
5. Katılımcı
6. Katılımcı

Cinsiyet
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek

Yaş
35
37
36
39
43
41

3. Grup
Eğitim Durumu
Mesleği
Üniversite
Güzellik Uzmanı
Üniversite
Öğretmen
Üniversite
Mimar
Üniversite(Master) İnşaat Mühendisi
Üniversite
İşletmeci
Lise
Kuaför

Sıra
1. Katılımcı
2. Katılımcı
3. Katılımcı
4. Katılımcı
5. Katılımcı
6. Katılımcı
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Cinsiyet
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek

Mesleği
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci

5. Grup
Yaş
57
59
53
54
56
51

Sıra
1. Katılımcı
2. Katılımcı
3. Katılımcı
4. Katılımcı
5. Katılımcı
6. Katılımcı

Cinsiyet
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek

Yaş
25
26
34
32
29
34

Sıra
1. Katılımcı
2. Katılımcı
3. Katılımcı
4. Katılımcı
5. Katılımcı
6. Katılımcı

Cinsiyet
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek

Yaş
51
47
54
49
54
53

Eğitim Durumu Mesleği
Lise
Hademe
Lise
Emekli
Üniversite
Bankacı
Üniversite
Tesisatçı
Ortaokul
Şoför
Lise
Polis

2. Grup
Eğitim Durumu
Mesleği
Üniversite-Devam
Öğrenci
Üniversite
Sekreter
Üniversite
Bankacı
Lise
İşletmeci
Üniversite
Galerici
Üniversite
Bilgisayar Mühendisi
4. Grup
Eğitim Durumu
Lise
Üniveriste
Üniversite
Lise
Üniversite
Lise

Mesleği
Konfeksiyon
Hemşire
Diş Hekimi
Belediye Çalışanı
Akademisyen
Polis

Gruplara Yönelik Sorulan Sorular
1.Günlük yaşantınızda gündemi en çok hangi
kanaldan takip ediyorsunuz?

4.Neden bu ağı kullanıyorsunuz?

A) Gazete

A) Kullanımı kolay

B) Televizyon

B) Arkadaşlarım en fazla bu ağı kullanıyor

C) Radyo

C)Gündemi daha iyi takip ediyorum

D) Sosyal Medya

D) Hepsi

E) İnternet Gazetesi
Çoğunluk yanıtları
1.Grup A

2 .Grup A

4. Grup E

5. Grup A-E

1. Grup D

2 .Grup D

4. Grup A-B

5.Grup A-B

3. Grup C

3. Grup A-E
5.Günlük sosyal medya kullanım sıklığınız
nedir?

2.Haber aldığınız kanalı tercih nedeniniz nedir?

A) 1 saat

A) Alışkanlık

B) Günün yarısı

B) Güvenilir

C) Günün her saati

C) Detaylı bilgi

1. Grup C

2 .Grup C

D) Hızlı

4. Grup B

5.Grup A

3. Grup B

Çoğunluk yanıtları
1. Grup A

2 .Grup A

4. Grup D

5. Grup A-C

3. Grup A-D

6.Pandemi
döneminde
sosyal
medya
kullanımınızda bir değişiklik oldu mu?
Evet/ Hayır

3.Hangi
sosyal
kullanıyorsunuz?

medya

kanallarını

1. Grup Evet
4. Grup Evet

2 .Grup Evet
5.Grup Evet

3. Grup Evet

A) Facebook
7.Yanıtınıza göre nasıl bir değişiklik oldu?

B) İnstagram
C) Twitter
D) Diğer
1. Grup A-B-C

2 .Grup A-B-C

3. Grup A-B

4. Grup A-B

5.Grup A
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-Tüm
gruplar;
Pandemi
haberleri,
karantinada arkadaşlarımın nasıl zaman
geçirdiğini takip etmek, alışveriş vb
uğraşlarla daha fazla zaman harcamaya
başladım.

8.Salgın ile ilgili haberleri en fazla hangi
kanaldan alıyorsunuz?
A) Televizyon

10.İnternet üzerinden alışveriş yapıyor
musunuz ? Cevabınız evet ise hangi kanallardan
yapıyorusunuz?
Evet/Hayır

B) Gazete

A) Facebook reklamları

C) Sosyal medya

B) İnstagram reklamları

Tüm Gruplar C

C) Markaların resmi web siteleri
9.Sizce sosyal medya üzerinden
haberler doğru ve güvenilir mi?

verilen

Tüm gruplar çoğunluk Evet A-B

Evet/Hayır/Kısmen
1. Grup Evet

2 .Grup Evet

3. Grup Kısmen

4.Grup Kısmen

5.Grup Kısmen

SONUÇ
Yapılan araştırma ve elde edilen bilgilere istinaden pandemi dönemi öncesine göre sosyal medya
kullanımında büyük ölçüde farklılık oluşmuştur. Bireyler, ihtiyaçları doğrultusunda, ihtiyaçlarını çok
geçmeyecek kadar sosyal medyada vakit geçirdiklerini, iş ve iletişim dışında da boş zamanlarında vakit
geçirmek amacı ile sosyal medyayı kullanmaktaydılar. Pandemi öncesi teknoloji kullanımını
düşündüğümüzde ise akıllı telefonlar ve iş amaçlı laptop kullanımı dışında teknoloji kullanımı boş
vakitleri değerlendirmeye yetecek kadardı. (F.Altınay ve Z. Altınay) Bu süreçte sosyal medya
haberleşme kaynağı olarak kullanıldığı için toplumu bilinçlendirdi. Tüm dünyadaki gelişmeler, sosyal
medya aracılığı ile kullanıcıya aktarıldı. Bireyler karantina döneminde sosyal medya sayesinde bir nebze
de olsa streslerinden uzaklaştı. Ancak kontrol altında tutulamadığı için asparagas haberler de çoğaldı ve
yanlış bilgiler ne yazık ki çok hızlı yayıldı. Pandemi sürecinde toplum bilinmeyenle yüzleşmek zorunda
kaldığı için bütün haber kaynaklarından bilgi almaya çalıştı. Ne yazık ki bu zor süreçte asparagas
haberler çoğaldı ve COVID-19 salgını hakkında yeterince bilinçlenemeyen toplumu korku, endişe ve
umutsuzluk gibi duygulara sürükledi. (Ak, 2020)
Pandemi döneminde kullanıcıların sosyal medyada daha önce hiç görülmemiş şekilde bir araya geldi
(Güçdemir, 2020). Sosyal medya kullanımının artması ve beraberinde getirdiklerine değinen Güçdemir,
şöyle devam etti;
"Samimi olarak bireyler birbirleriyle virüsten korunma konusunu tartışırken toplum olarak yaşadıkları
diğer sorunları da paylaşıyor. Bu da sosyal medyayı, kullanım ve işlev açısından birçok konuda ilk adres
haline getiriyor. Sosyal izolasyon kurallarına uyup evde kalmaya zorlanan her yaştan bireyin, ekonomik
ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında yine teknoloji öne çıkıyor. Bireyler, bu süreçte ihtiyaçları olan
bilgiyi bulmak için dijital platformlarda her zamankinden çok daha fazla zaman geçiriyor."
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Pandemi süresince sosyal medya toplum için bir haber kaynağı oldu. Fiilen varlığını devam ettiremeyen
kurum ve işletmeler, bu zor süreçte sosyal medyayı para kazanmak ve marka imajını desteklemek
amacıyla kullandı. Bu süreçte sosyal medya işletmelerin ticari işlevlerinin yerine getirilmesinde en
büyük araç oldu. Fiilen kapalı olan işletmeler sosyal medya üzerinden satış yapamazdı. Marka bilinirliği
bu süreçte zayıflardı. Ticaret imkânsız hale geleceğinden iflas eden işletmeler olabilirdi. Bu süreçte eticaret ve sosyal medya üzerinden yapılan ticaret, işletmeleri ayakta tutan en büyük unsurlardan biri
haline geldi.
Yapılan araştırmalarda , salgın öncesinde 3 saat olan sosyal medya kullanım süresi pandemi günlerinde
5 saati geçtiği tespit edildi. Araştırmada, kullanıcıların yüzde 52'sinin de sosyal medya kullanım
alışkanlıklarının değiştiği belirlendi. Kullanıcıların yüzde 55’ine göre sosyo-kültürel etkenler sosyal
medya kullanım alışkanlıklarını değiştirmektedir. Katılımcılara göre sosyal medya platformlarının
çeşitliliği, farklı doyum arayışlarına sebep olmaktadır. Kullanıcıların yüzde 54'ünü, sosyal medya
içeriklerini güvenilir bulmadığını söyledi. Öte yandan televizyon, gazete, radyo gibi geleneksel medya
içeriklerini güvenilir bulanların oranının ise yüzde 55 olduğu saptandı (Koçyiğit, 2020)
Yapılan çalışma sonunda sosyal medya kullanımı özellikle pandemi döneminde yani insanların
karantina sürecinde evlerinde geçirdiği zamanın artması ile birlikte artmıştır. Sosyal medya üzerinde
elde edilen bilgi, haber ve benzeri her türlü bilginin doğruluğu araştırılmadan, kaynağı belli olmadan
inanılmaması, yorumlanmaması ve paylaşılmaması önerilmektedir. Bu tarz haberlere itibar edilmesi var
olan panik havasının önce bireysel ardından toplumsal bir çok sorunu da beraberinde getirmesi
kaçınılmaz olacaktır.
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Analysis of Health Students’ Perspective
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Abstract
Despite the advancements in the health-related fields, the 21st century could not stop the advent
of a new infectious disease that started in Wuhan, Hubei province China in December 2019 and
soon spread to the rest of the world like a wildfire. On March 11, 2020, the World Health
Organization declared COVID 19 outbreak as a pandemic. As a measure to prevent the spread of
disease, the lockdown was implemented in various forms around the globe. The educational
institutions were also closed and this opened a new era of digitalization in education, a change
that was sudden for the teachers as well as the students. This particular study was carried out in
the prevailing pandemic situation to learn the perspective of health students towards this abrupt
change. The study was conducted in The Turkish Republic of Northern Cyprus, Qatar, and
Pakistan. The results showed that the students in Qatar had easy access to the internet in contrast
to the students in Pakistan and TRNC. The students in Pakistan faced difficulties during online
learning sessions due to poor infrastructure. The students in all three countries believed that face
to face contact with the course instructor is necessary and hold the opinion that online learning is
not the replacement of face to face learning.
Keywords: COVID 19, Online Education, E-learning, North Cyprus, Qatar, Pakistan
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INTRODUCTION
Despite the advancements in science and technology and health-related fields, the 21st century could not
stop the advent of a new infectious disease that started in Wuhan, Hubei province China in December
2019 that soon spread to the rest of the world. On February 12, 2020, the disease was officially named
as Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) by the World Health Organization (Zu, et al., 2020). On
March 12, 2020, the World Health Organization declared COVID 19 outbreak as a pandemic (WHO,
2020). It was suggested that the best way to prevent the spread of the disease is to avoid close contact
(CDC, 2020). Keeping this strategy in view nationwide lockdowns were implemented in many parts of
the world that affected almost all walks of life and educational institutions were not an exception. In the
Turkish Republic of Northern Cyprus, educational institutions were shut down on 10 March 2020, by
the authorities for a week, but then it lingered on for months (Cyprus, 2020). In Qatar, the ministry of
education closed schools and universities on March 10, 2020 to prevent the wild increase in the number
of COVID 19 cases (World, 2020). In Pakistan also the educational institutions were closed by the
concerned authorities (WHO, 2020) (BBC, 2020), and likewise in the rest of the world, either complete
or localized lockdowns were implemented to reduce the social contact among people and thereby
minimize the spread of the disease. Globally 1.6 billion children and young adults have suffered because
of the lockdown of educational institutions (Unicef, 2020).

Figure: School closures caused by Coronavirus (COVID 19)
Source: en.unesco.org accessed on 3rd August 2020

The students who are to leave the college and the university graduates of 2020 suffer the worst blow of
the pandemic as they are facing an interruption in their routine education practices and are bearing the
stress of being launched in the job market during the times of worst recession (Kaur, 2020).
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In an attempt to minimize the adverse impacts of disruption of education, the educational authorities,
world over decided to take advantage of flourishing innovative technologies and learning management
systems both for teaching the course works and assessment of students. The policymakers in the
education sector availed this opportunity to implement the use of information technology during the
quarantine days to minimize the student losses. Various distance learning tools were utilized in various
parts of the world. The developing and underdeveloped countries with limited resources and insufficient
infrastructure relied more on using radio and television for delivering course content to the students as
part of their distance learning programs. In developed countries, online education was preferred for
delivering subject material (Nations, 2020). Many major software companies like Microsoft, Google,
Zoom, and Slack offered free features of their products during these crisis learning times (Basilaia &
Kvavadze, 2020).
The transition from the traditional in-class education to current distance crisis learning took various
forms such as








Knowledgebase: a set of lessons are published on the assigned website with the instructions for
the students to follow but with a lack of support.
Online support: in addition to the published material on the website, the support on some topics
is also available for the students.
Asynchronous: with no real-time lessons; rather the content is uploaded regularly for students
by the assigned instructors, who are available to provide support via email or other
communication platforms.
Synchronous: conducted in real-time by the assigned instructor in a live session at a preallocated time to log-in to the online education environment. This provides the participants with
an opportunity to communicate directly and more effectively with the teacher and other group
members.
Hybrid: a balanced combination of online and face to face interaction (Basilaia & Kvavadze,
2020).

Distance learning has its pros and cons. The greatest advantage is staying safe at home, by bringing
education to the doorsteps of students who are unable to go out in search of knowledge, because of the
current pandemic situation. The other advantages of distance learning are better convenience, easy
access to resources, and reduced cost, and better environment due to lesser carbon dioxide emissions
from vehicles. At the same time this distance learning comes with its costs because of the exhaustive
needs of resources (Mukhtar, Javed, Arooj, & Sethi, Advantages, Limitations and Recommendations
for online learning during COVID-19 pandemic era., 2020), like lack of good quality internet
connection, unavailability of laptops and computers in each household, inadequate digital skills of
students, uneducated or under-qualified parents, long-scheduled electricity cutdowns, etc. are a few to
name (Ahmed, Khan, Faisal, & Khan, 2017). The COVID 19 pandemic widened the gaps for availing
the existing learning opportunities due to the nonuniform and inequitable distribution of resources.
Another challenge faced by the new digitalized education system is the untrained or undertrained staff
who are not adapted to this new teaching methodology (UNESCO, International Task Force on Teachers
for Education 2030, 2020). Despite the available infrastructure, many academic staff members lack
adequate information and computer technology (ICT) skills (UNESCO, Supporting teachers and
education personnel during times of crisis, 2020), which adversely affects the quality of education that
is delivered.
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Keeping the current crisis e-learning carried out during the COVID 19 pandemic, this study aimed at:
1. Learning the students’ perspective on online education.
2. See the efficacy of online learning programs.
3. Bring to light the shortcomings faced by students which reduced the effectiveness of online
education.

Statistical Analysis and Results
A survey was carried out focusing on students studying in the Health Department of three universities
in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), Qatar, and Pakistan. These students continued
their online education during the spring semester of 2019-2020 academic year due to a lockdown caused
by the Covid-19 pandemic.
The survey comprised of a total of 19 questions. The first 7 study questions measured the descriptive
characteristics of participants such as their demographics and the information regarding the online
program they were currently studying while the rest 11 questions measured the perception of students
towards online education. The 11 questions which aimed at measuring the perception of students
towards online education used a 5-point Likert scale (1=Strongly Agree, 2=Agree, 3=Neither Agree nor
Disagree, 4=Disagree, 5=Strongly Disagree).
The study population comprised all students registered full-time in the Faculty of Health Sciences in
TRNC, Qatar, and Pakistan. An online survey was distributed to the students studying in the mentioned
countries. A volunteer sampling technique was used to get responses from the study participants and a
total of 261 responses were obtained.
Firstly, the descriptive statistical analysis of the first 7 survey questions was carried out on a sample of
261 students and the results are as in Table 1.
Table 1: Descriptive Statistics of the sample of 261 students
Variable

N (%)

Gender
No. of students (Female)

169

No. of Students (Male)

91

First Language spoken by students
Arabic language

99/261

English language

65/261

Urdu language

97/261

Age Group

92

18-22 years of age

189

23-27 years of age

45

28-32 years of age

11

33 and above

16

Country
TRNC

21.8%

Qatar

39.5%

Pakistan

38.7%

Program Studied
2 years Program

3.8%

Undergraduate

82.8%

Postgraduate

9.6%

Doctoral

3.8%

Variable

Median (Q1-Q3)

Number of online courses studied

3 (2-5)

Total number of hours spent each week

10 (6-15)

Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk normality tests were performed on each continuous variable in
the study and it was noticed that all of the continuous variables under investigation were not normally
distributed. Therefore, in Table 1 as well as in all the other tables in the study, median (quartile 1 and
quartile 3) values were reported for continuous variables, categorical variables frequencies, and the
corresponding percentage values were stated.
From the results of Table 1, it was observed that 169 were females, 189 of the total sample was in the
age group 18-22 and 82.8% of the study sample was studying in an undergraduate degree program. The
median number of online courses studied was 3 and the median of the total number of hours spent per
week for online learning was 10.
In terms of inferential statistical analysis, firstly, each of the 11 questions measuring the student
perception towards online education was analyzed separately to identify whether there is a statistically
significant difference between the gender groups (Table 2), between the first language spoken by the
student (Table 3), between the age groups (Table 4) and between the currently residing country (Table
5). After that, collinearity analysis was performed to observe if any collinearity exists between the
student perception scores. Collinearity analysis showed that there is no collinearity between the 11
student perception questions. An independent median test was used to measure the significance. Any pvalue less than 0.05 was considered a statistically significant difference.
The gender difference and its effect on education were studied, keeping in view the fact that to date most
of the studies carried out to study the impact of the COVID 19 pandemic on education have not
considered gender (UNESCO, COVID-19 Webinar #3, 2020) The results showed that there is no
statistically significant difference in student perceptions towards online education between female and
male students with an overall median score of 2.5 for females and 2 for males.
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Arabic and English language speakers can communicate more efficiently electronically using online
programs advised by their universities compared to Urdu language speakers (p<0.001). This particular
finding coincides with a study carried out in a private university in Pakistan where it was observed that
competency in the English language is a hurdle in delivering online education. One reason can be that
software programs used for e-learning are in English and this makes it difficult for them to comprehend
the program and use it effectively (Qureshi, Ilyas, Yasmin, & Whitty, 2012). All students in different
language groups agreed that face to face contact with the course instructor is necessary, Arabic and
English language speakers agreed more than the Urdu language speakers (p=0.013). Arabic and English
language speakers said that they could manage their study time effectively and were able to complete
their assignments in time in contrast to the Urdu language speakers (p<0.001), which is in contrast to
the results of a study carried out for the higher education students in Pakistan. The study revealed that
students were able to manage their assignments and course timings in an effective manner (WHO, 2020).
It also found that it is easier for English language speakers to work with class fellows as a group than
Arabic or Urdu language speakers (p=0.045).
When student perception towards online education was compared between the residing countries, it was
found that there is a statistically significant difference in the overall median score on the perception of
students towards online education.
It was found that students in Qatar strongly agreed to have easy access to the internet for their lectures
in contrast to the students in TRNC and Pakistan (p<0.001). Similarly, students in Qatar agreed to
communicate easily electronically using online programs advised by their universities (p=0.001), were
able to effectively manage their study time and able to complete their assignments on time (p<0.001) as
compared to students in TRNC and Pakistan. Students in TRNC have agreed more on easily accessing
their teachers other than the class timings and receiving timely responses from them (p=0.033) compared
to students in Qatar and Pakistan. All the students in the study believed that there is a difference between
in-class learning and online learning, students in Qatar and Pakistan agreed more than students in TRNC
(p=0.010).

CONCLUSION
The abrupt transition in the education sector from traditional face to face learning to online learning is
a change for which neither the teachers nor the students were well prepared. Keeping the resource
restrictions and other barriers in mind the best solutions were offered by various educational institutions.
These solutions have sufficed the basic needs but failed to fulfill all the course requirements. This
particular study highlighted issues faced by students like poor internet access in TRNC and Pakistan,
inability to work efficiently with the course mates for group assignments particularly in Pakistan,
delayed responses from the course instructors in Pakistan and Qatar. In the 21st century, digitalized
education is not for the moment but to stay in the years to come. This can be achieved if we can overcome
the challenges faced by the E-learning system.
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Improving Economic Efficiency based on
Innovations and Investments

Ortik Eshnazarovich ERNAZAROV1

Abstract
The research is dedicated to the theoretical and economic justification for the impact of
investment and innovation as an important factor in increasing economic efficiency.
Keywords: Investment, Innovation, Economic Growth, GDP, Economic Efficiency, Innovative
Costs, Investment Activity, Innovative Economy.

INTRODUCTION
Investments are necessary not only for the stable development of the economy, but also for the transition
to an innovative, progressive path of its development. The scale, structure and efficiency of the use of
investments largely determine the results of economic activity at various levels of the economic system,
the state of production potential, development prospects and competitiveness of the economy.
In economic theory, the concept of "investment" is associated with the rejection of momentary
consumption of the good by investing in objects of entrepreneurial activity in order to more fully satisfy
future needs. This definition, theoretical in content, connects two aspects of understanding investment.
Firstly, investments as capital expenditures at the current moment of time, and secondly, how to receive
returns on realized expenses in the future. In this regard, investment is a stream of expenditures intended
for the production of goods, and not for direct consumption [1].

LITERATURE REVIEW
The innovative economy was formed at the end of 1920 at the beginning of 1930 as an economic science.
The scientist economist N. Kondratyev noted that the changes occurring in the technical field have a
positive impact on the economy [2]. The scientist noted that an innovative “mass” had accumulated in
the country and preferences were formulated for its implementation.
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The essence of “innovation” for the first time in economic science, the Austrian scientist J. Schumpeter
characterized the following way: “Innovation is a new look, approach to the existing process and
involves the application of time, development, or progress. In the opinion of J. Schumpeter, a precisely
innovative approach to economic activity determines the level of development of the economic system
of each period. In his theory of entrepreneurship is considered as the fourth factor of production. It is
also the task of entrepreneurs to use the invention for the release of new products or the conversion of
old products, to use new raw materials or sources of materials or to open new markets, thereby reframing
and improving production. The scientist predicted that thanks to innovations and entrepreneurs in the
economy, revolutionary changes would be made [3].
American scientist ekonomist Kuznets introduced in the 1980s understanding "epic innovations" in
economic science according to his teachings, in a certain period of development of the economy, the
basis for ensuring sustainable economic growth and raising its level should be the introduction of
modern innovations, and their source is science [3]. According to S. Kuznets, the introduction of
innovations regarding a certain time or period does not only have a positive effect, but it can also have
a negative effect. Therefore, the participation of the state in the development of innovations and their
implementation in production is important in socio-economic relations. The constant introduction of
scientific and technological innovations in the economy is not only an important factor for sustainable
increasing economic efficiency, but it also leads to a breakthrough in society such as unemployment,
hiring, and job placement.
“Innovation is a complex of innovations, inventions, discoveries, ideas and new approaches in the form
of intellectual property, formed on the basis of human intelligence and productive experience introduced
in the process of production” [4]. If an innovative idea comes up, but it has not been introduced into
production, has not proved its economic efficiency, then it is not considered an innovation.

RESEARCH METHODOLOGY
In the process of research, methods of grouping, comparative and structural analysis, induction and
deduction, analysis and synthesis, and monographic observation are applied.

ANALYSIS AND RESULTS
In accordance with the essence of this definition, innovations do not only consist of ideas, development,
inventions, but the composition of innovation includes completely new innovative approaches and
principles of organizational and managerial character, relating to the organization and regulation of
production, serving the general progress and the effective implementation of property.
As is known, the absolute growth of GDP is reflected in the market value of goods and services earned
this year in addition to the volume of GDP of the last financial year. This growth is an absolute increase
in GDP, but it does not mean effective economic growth.
Comparative economic growth reflects the stability of economic growth and shows, due to what activity
or resource costs, GDP growth is achieved. The composition of such resource costs also includes the
costs of innovative activities and the costs of innovative resources.
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In identifying the effectiveness of innovative costs and its level, we use the generally methodical,
theoretical basis for identifying economic efficiency. That is, the “result” of an innovative activity is
revealed through the correlation of the “costs” of this activity.
The increased (incremented) part of GDP (∆GDP) is the difference between the volume of GDP
produced in the reporting year (GDP2) and the volume of GDP of the base year (GDP1):
∆GDP = GDP2 – GDP1 , (1)
The absolute increase in GDP is achieved due to an increase in the cost of production (W). Increase in
expenses (W) this is the difference between the volume of expenditures for the production of GDP in
the current reporting year and the volume of expenditures for the production of GDP in the base year,
that is:
W= W2 – W1 , (2)
From this point of view, the effectiveness of innovative activities (Ei) is determined in terms of the ratio
of ∆GDP to ∆innovative costs, and its level is expressed in percentages:
∆𝐺𝐷𝑃

Ei = ∆𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 , (3)
This formula expresses the growth of GDP at the expense of the costs of innovative activity. If this
relationship is expressed in the reverse form, then it is possible to accurately evaluate the effectiveness
of economic growth:
𝐸𝐸𝑖 =

∆𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠
∆𝐺𝐷𝑃

, (4)

where 𝐸𝐸𝑖 , – Evaluation of the effectiveness of innovative economic growth.
Such an estimate expresses the growth of GDP per unit of innovative costs.

Increasing the efficiency of innovative economic growth depends not only on the absolute growth of
GDP, but also on achieving innovative development on the basis of the direction of investment on the
activation of innovativeness.
The lack of finished products made in the leading industrial sectors of the country, able to compete in
the global market, not to develop an effective system that positively affects the emergence of innovations
and other negative effects on the development of innovations. This is confirmed by the low share of
information and communication technologies, produced innovative goods, jobs and services in the
structure of GDP (Table 1).

99

Table 1. The Separate Macroeconomic Parameters of the Republic of Uzbekistan (%)
Years
Indicators

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2

2

1,9

1,9

2,4

2,2

The share of produced innovative goods,
jobs and services in GDP

3,7

3,8

4,8

4,6

4.,4

4,7

Gross Accumulation Share in GDP

31,1

30,3

20,1

28,1

27,4

29,0

The share of gross accumulation in GDP

25,7

26,7

27,1

26,2

26,4

26,6

The share of joint ventures, property
forms
of foreign citizens
and
organizations in GDP

13,7

13,4

12,1

13,3

12,9

-

The share of export in GDP

26,3

24,9

21,5

18,8

18,1

29,4

The share of ICT in GDP

From the data given in the table, we can see that one of the important criteria for the transition to an
innovative economy is for the share of the produced innovative products in GDP. In 2019, in the
structure of GDP, the share of manufactured innovative products relative to 2014 was only 1% of the
age, compared to 2016, it decreased by 1.1%. It should be noted that, although there is more work being
done in the field of development of innovations, the innovations are being commercialized very slowly;
therefore, it is difficult to achieve practical results at a macroeconomic level. Subjects engaged in
innovative activities are considered to be producers of intellectual products, the number of inventions,
discoveries, useful models in the field of industry, techniques developed by them, and other inventors
takes on great importance.
One of the final results of the innovative activity is the number of products and contracts developed and
registered in the country for their commercialization. So, in Uzbekistan in 2006, 2007, 2010, a total of
445 objects of intellectual property were registered in the form of inventions, useful models, industrial
designs, trademarks, etc. In 2017-2019, their total number was 962. Such an increase occurred mainly
due to an increase in the number of trademarks and service marks. The number of inventions has
decreased in relation to 2006-2007, 2010. At a fairly low level, the indicators are the development of
useful models, industrial samples, software products for computers and databases.
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Table 2. Distribution of contracts registered in the republic for intellectual property
Years

Indicators
2006

2007

2010

2017

2018

2019

Discovery

21

25

8

12

16

10

Useful models

2

5

2

2

4

6

Industrial designs

3

7

4

17

9

9

Trademarks and service marks

86

110

160

260

294

363

3

2

3

2

7

2

-

2

2

-

1

0

115

151

179

293

331

388

Computer
Databases

Software

Products

and

The results achieved in the field of
selection
Total

The lack of competitive domestic technology products on the world market, the slow pace of
diversification and restructuring processes in the industrial sector are also considered serious problems
on the path to transition to an innovative economy.
There is a gap between the innovations developed in the country and their practical application,
commercialization. This says about the lack of an effective mechanism for introducing innovative ideas
and development into production.
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Investments

Innovations

Sustainable
economic growth

1. For inventions and discoveries in the field of technology that bring
high added value.
2. On the development and production of machinery, equipment and
other means and their implementation in production.
3. On the improvement of engineering and technology in production
practice.
4. Development of methods and systems aimed at managing the
production process, sales of products and ensuring innovative activity.

1. Development of brand new products with high cost.
2. Improving the available equipment, machinery and technologies in
the production process.
3. The production of services with high cost.
4. Formation of a highly effective management system.
5. Implementation of the latest or improved marketing methods.

1. The quantitative growth of GDP.
2. Qualitative GDP growth, that is, a decrease in the share of raw
materials in GDP and an increase in the share of products ready for final
consumption.
3. A sharp reduction in production costs.
4. The growth of the share of high value-added products manufactured
on the basis of high technologies.
5. Ensuring the competitiveness of the national economy.
6. The growth in the number of innovative enterprises in the economy.

Figure 1. The relationship of innovative development with sustainable economic growth

As you can see from the Figure 1, the primary link in the development of innovations is to attract
investment, including foreign investment in leading and promising sectors and sectors of the economy.
World practice shows that without a well-thought-out investment policy and investment activity, it is
impossible to switch to an innovative economy. The logical formula for innovative development related
to sustainable economic growth can be expressed as
Investment → Innovation → Economic Growth.

CONCLUSION/RECOMMENDATIONS
The role of the state in enhancing investment activity is as follows:
• creating conditions for increasing the investment activity of business entities;
• creating conditions for the efficient use of production resources;
• Organization of scientific and technical cooperation with other states and foreign companies;
• stimulation of innovative activity and the accelerated development of high-tech industries;
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• financing the implementation of innovative projects with the aim of intensively updating fixed
assets;
• providing guarantees and protecting the rights of investors; formation and development of
innovative infrastructure;
• stimulation of attraction of foreign investments for the development of domestic technologies;
• activation of indirect methods of stimulating investment processes (tax, depreciation, investment
policy);
• motivation to improve the efficiency of business entities in the implementation of the investment
process;
• assistance to the processes of integration and the formation of large holdings while maintaining
competition in the markets and the development of small and medium-sized businesses, especially
venture capital ones;
• strengthening anti-monopoly control in the process of restructuring natural monopolies,
ensuring greater information transparency of the formation of their costs;
• intensification of scientific activity of industry institutes, as well as attraction of the scientific
and production base of the military-industrial complex for the creation and promotion of importsubstituting and export-oriented high-tech products on the market.

An analysis of the theoretical aspects of the impact of investment and innovation on economic growth
made it possible to formulate the following proposals:
1. It is necessary to restore the connection between science and industry, to ensure their lasting
interconnection. The development of international and regional scientific and technical cooperation is
seen as important. That is, it is necessary to take into account the low level of internal demand for
scientific research in the national economy. In turn, this state reduces the economic interest in scientific
research and negatively affects the development of this area. In this context, it is reasonable to further
deepen the international ties between research institutes and centers.
2. It is necessary to ensure the participation in innovative activities of not only research and
development institutions, design and development bureaus, but also of all individuals and legal entities.
The development of new technologies and their introduction into production is a complicated process,
in this process it is necessary to establish an effective mechanism for mutually beneficial partnership of
scientists, entrepreneurs and the state. It is necessary to achieve openness of the economy, to form a
class of private capital owners, private investors making investments in innovations and to develop
international economic relations.
3. It is necessary to develop the following aspects of the mechanism for ensuring sustainable
growth on the basis of innovative development:
• It is necessary to urgently adapt the tax, customs, tariff, financial and credit system of state
regulation to the requirements of the model of innovative development and the pace of development;
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• It is necessary to develop a system of a particularly stimulating approach to the subjects of
producers of innovative products, foreign investors, national producers, entrepreneurs, and the
government for the use of non-government payments.
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Peculiarities of organizing small hotels in
the hotel business

TURAEVA Saiyora1

Abstract
The tourism industry plays an important role in the country's economy. Today, one in fifteen
people in the world is employed in the hotel or tourism business. Today, the movement of people
from one place to another for tourist purposes covers all countries of the planet. As a result, these
displacements are becoming a daily reality among people from different countries. People who
used to belong to closed and limited societies are now actively exploiting the world.
Keywords: tourism industry, hotel services, hospitality industry.

INTRODUCTION
It is safe to say that international tourism provides an opportunity for the transformation of these
societies. In every country, big or small, the organization of hotel services for the development of
tourism is one of the most important factors. Special attention is paid to the development of tourism in
our country. A number of hotels are being set up. The rapid development of tourism will require the
establishment of modern catering services for the hospitality industry.
Hotels are an integral part of the tourism industry and are part of the tourism industry. The tourism
industry includes "hotel complexes and other accommodation facilities, vehicles, sanatorium treatment
and recreation facilities, catering facilities, entertainment facilities and facilities, knowledge, business
facilities, the system of tourist information operators, carrying out activities of tour operators and travel
agencies for physical culture, sports and other purposes, as well as organizations providing the services
of guides, interpreters and guides. At the same time, the hotel industry is a form of economic activity,
which includes the provision of hotel services and rewards in hotels, campgrounds, motels, school and
student dormitories, guest houses, etc. including the organization of short-term residency takes. Hotel
activities are defined as the activities of legal entities and individual entrepreneurs. That is, they will
have any means of collective accommodation directly at their disposal and management, provide
accommodation and services to citizens, as well as the organization of other hotel services, from the
provision to the implementation of activities. They carry.
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MAIN PART
According to the World Trade Organization (WTO), a hotel is a means of collective accommodation
that provides a single set of services, consisting of a certain number of rooms.
All placement tools are grouped into separate groups are classified as follows:
The group "Hotels and similar enterprises" includes hotels, apartment-type hotels, motels,
roadside and beach hotels, accommodation clubs, boarding houses, furnished rooms, tourist
hostels.
The group of "specialized enterprises" consists of sanatoriums, labor and recreation camps,
collective accommodation, vehicles (trains, sea and river vessels and yachts), as well as congress
centers.
"Other means of collective accommodation" are organized as residential, recreational, complex
houses, barns, tents, trailers, wheeled houses, areas for small boats, fences, as well as youth.
dormitories and more.

Today, the following basic parameters of hotels are evaluated in almost all classifications:
number fund characteristics: number area, number and floor
availability of utilities, comfort of rooms;
internal equipment and facilities;
information support, including communication;
availability of elevators;
characteristics of a public building;
availability and characteristics of public catering;
the possibility of providing additional household services, etc .;
Buildings, access roads, infrastructure development, adjacent areas
landscaping and others.

A small hotel is a hotel that can be managed and serviced by a single family member. Most small hotels
are usually independent hotels that are not part of the hotel chain. The need for quality control and
standards in the hospitality industry in countries in the process of transition to a modern level of tourism
especially noticeable.
The rapid development of tourism, the growth of investment in the hotel business, the emergence of new
jobs in tourism have led to the need for a more accurate classification of hotels and the creation of some
universal standards for the tourism business and travelers. The hotel industry, like any other service
industry, has undergone great changes in the age of information technology and automation. Now,
tourists have a great opportunity to access the information system. They are demanding better service.
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The introduction of classification for hotels has a number of objectives:
• standardization: establishment of an integrated system of quality of services and products; it
helps to create an integrated system of distribution in the tourism market;
• marketing: advises travelers on the type and class of hotels on site, which creates healthy
competition;
• Consumer protection: hotel accommodation and ensuring that services meet minimum
standards and their classification;
• Sources of income: licensing, sales of directories, sales, etc.
• Control: Ensuring an overall quality control system in the industry.

While hotels are booming, if a hotel includes the following eight elements, the hotel classification
system works best in practice:
1) determination of the category ("stellar level");
2) details of criteria for each category;
3) conditions for special types of accommodation (eg motels,hotels, condominiums and
apartments);
4) determination of classification and verification methods;
5) special standards for the evaluation of kitchens;
6) imposition of fines;
7) from the tax system of the country of the classification system of hotels independence;
8) a means of appealing to higher authorities in the event of objections.

Most systems use stars as a category of hotel category. With such a large variety of hotels, it is difficult
to determine which specific class a particular hotel will fall into, as it is not possible to have exact
dimensions of the standards. When the formal and commercial classification of hotels exists at the same
time, there is a problem of inconsistency between the classifications and categories of hotels. The
commercial classification focuses on services, food, beverages, and comfort levels. State certification
focuses on the physical characteristics of buildings and equipment. As the hotel rises to the international
level, the classification of hotels becomes more complex. Any classification system involves some kind
of subjectivism. Market targets are usually set for a five-year period and are expressed in terms of the
type of tourists, the average duration of visits, the approximate number of visits, taking into account the
country or international regions that sent them and other characteristics.

To increase the role of small hotels in the hotel business in our country today, we can conclude the
following.
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1. Small hotel business and private entrepreneurship are the main sources of filling the country's
market with products, works and services.
2. These entities are convenient due to their compactness, speed in decision-making, quick
adaptability to new regulations, and the ability to quickly adapt to changes in supply and
demand.
3. Organizing and running a small hotel business and private entrepreneurship does not require
large expenditures and capital investments. This, in turn, will allow for easy and rapid
modernization of production, technical and technological re-equipment, development of new
types of products, their renewal and strengthening their competitiveness.
4. Small business and private entrepreneurship are not only a source of income, but also a means
of realizing the social and intellectual potential of people.

In order to further develop the hotel business in Uzbekistan, we can make the following
recommendations:
1. Development of small business and private entrepreneurship in the hotel industry
for the purpose of providing tax benefits by the state;
2. Establishment of long-term, soft loans by banks at low interest rates for entrepreneurs in the
hotel business;
3. Implementation of foreign experience in the development of the hotel business;
4. Improving the legal mechanisms for working with foreign partners in the hotel industry;
5. Seasonal prices should be taken into account when running a hotel business.
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Psychological characteristics of the
formation of speech techniques in
children of preschool age
TOLIPOVA Ozoda Ikromovna1

Abstract
The development of speech in children of kindergarten age is inextricably linked with their
activity, communication. A change in the content and form of sentences in the child will be
associated with a change in his forms of communication. Situative speech, characteristic of early
childhood, is oriented from the form of business communication to nosituative cognition, and the
transition to the form of nosituative-personal communication puts a certain demand on children's
speech. To find content in the specification that these requirements are necessary for the child to
solve new aspects of speech, various communicative issues. The speech of a child of kindergarten
age begins to fulfil the function of establishing social contacts. To do this, the child will need to
find an internal speech composition, become a profession of monological character. An important
feature in the development of Child speech in kindergarten age is that speech becomes a of
thought.
Keywords: preschool age, psychological characteristics, development of speech, kindergarten,
mental development, communication methods.

INTRODUCTION
The most important condition for full - fledged mental development is the correct execution of the child's
speech at the right time. In a preschool institution, the development of children's speech is carried out
by teachers in different types of activities: directly in educational activities, as well as exercises, the
purpose of which is the development of a healthy side of speech and the enrichment of the children's
dictionary; games and exercises on the development of the grammatic structure of speech and associated
speech. Teachers use the opportunity to correctly and accurately name their subjects, parts, characterize
its features, characteristics in different types of activities (for walking, in a group, in the process of
different modes, in a game). At the same time, teachers clearly express the task, raise questions. This
allows maintaining the relationship between understanding and use of words, which in turn improves

1

Teacher of the Department of General Pedagogy and Psychology, Kokand State Pedagogical Institute,
UZBEKISTAN

109

the ability of children to express their thoughts clearly and completely, increases the effectiveness of
oral communication.
In order to maximize the children's speech, teachers are focused on engaging children in conversations
on a particular topic, and games are conducted in such a way that they can express their opinion on a
number of issues that adults are facing. In games, children play some roles, but do not play them, but
talk. Teachers achieve the implementation of speech qualities such as clarity, clarity, coherence,
expressiveness. Special attention is paid to the development of exercise, speech comprehension in the
performance of children's oral instructions. Children have a great interest in what they say: ... the child
is not alien to curiosity in relation to the physics of pronunciation. He is interested in what organs are
involved in the pronunciation and is even ready to conduct experiments in this direction » (AN
Gvozdev).

MAIN PART
Teachers are active participants and organizers of oral communication between older children. They
invite the child to tell other children about their news, to attract attention to the children's questions and
statements, to encourage them to answer and speak. In an interview with the child, teachers pay attention
to the content and form of the message, grammatically correct the error. In his spare time, teachers deal
with the child individually, developing the side of speech development that causes difficulties. Educators
give children the opportunity to talk about what they saw on a trip when going to kindergarten, to create
words using motivation, observation questions, so that the child can actively respond to the
manifestation of the word. this allows you to develop figurative speech. Teachers try to give children
examples of correct literary speech, to make speech clear, clear, colourful, complete, grammatically
correct, expressive, compact. Different forms of speech etiquette are included in the speech. "Speak with
children in a slow, understandable and understandable language, avoid difficult, incomprehensible
phrases, but speak without words and in the right literary language, children's speech, in general, is
pleasant, but not always mistaken" (E.I. Tixaeva).
Children of preschool age in adulthood, using proverbs and sayings with the help of adults in their
speech, learn to accurately, accurately and accurately express their thoughts and feelings, enrich their
speech with colour, develop the ability to use the word creatively, develop the ability to depict the
subject with an image. Riddle and Riddle also affect the multifaceted development of the speech of a
senior preschool teacher. The use of various means of expression in the puzzle contributes to the artistic
formation of the speech of a large preschool teacher (personification, the organization of the word
ambiguity, definitions, epithets, comparison and special rhythms), the creation of a metaphorical image.
Puzzles enrich children’s vocabulary because of the ambiguity of words, help them see secondary
meanings of words, and form ideas about the figurative meaning of a word. A puzzle is one of the small
forms of folklore, in which the most vivid, characteristic signs of objects or phenomena are given in an
extreme, figurative form. Solve puzzles form the ability to analyze, generalize, independently draw
conclusions, draw conclusions, accurately determine the most characteristic, expressive signs of an
object or phenomenon, accurately and briefly convey the images of objects, develop a poetic vision of
reality in children. Using puzzles when working with children helps to develop their speaking skills arguments and speech - descriptions. To be able to prove is not only to be able to think correctly,
logically but also to be able to wrap your mind in a clear verbal form. Speech is required to prove speech,
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which differs from speech descriptions, grammatical structures, descriptions and narrations of specific
compositions. Usually, preschool children do not use it in their speech, but it is necessary to create
conditions for their understanding and development.
In order for preschool children to quickly master the descriptive form of speech, they need to pay
attention to the linguistic features of the puzzle, learn to notice the beauty and originality of the artistic
image, understand what speech means, taste for clear and figurative speech created to create. Thus,
through one riddle, children of preschool age develop sensitivity to the language, learn to use a variety
of tools, choose the necessary words and gradually master the figurative system of the language. Folk
songs, kindergartens and garlands are also an excellent speech material, which can be used in lessons
for the development of speech. With their help, you can develop a phonemic ear. The development of
oral communication in preschool age is of great importance in joint activities. In its process, there are
functions of assessing, discussing, coordinating, evaluating actions. Communication is established and
interdependence is maintained, thoughts, thoughts are exchanged, mutual understanding occurs, activity
is stimulated. In this case, the main condition is the initiative and activity of the child himself, which
should be fully encouraged and encouraged. The impact of joint ventures will be determined the culture
of communication of children for development will increase significantly, if it is shown that its success
depends on the ability to communicate and negotiate. The real social practice of the child is this game.
For the training of children in the game communication methods, you can use the conversationdiscussion of the game situations proposed by the teacher; conversations in the content of the artistic
work, reflecting the connection with children; dramatic games and conversations on them, engaging in
joint activities and discussing its organization and results.
Kindergarten-age children (especially small groups of children) which are of some importance to their
activities, something that made a strong impression on them and intrigued them they will remember it
involuntarily. They remember something they aim to stay and are still, they will also be able to put. In
preschool children, it is a mostly involuntary recall dominance is not random. There are reasons for this.
Every educator is a feature of children's memory should know better. That is the proper development of
children's memory. Kindergarten-age children are adults of memory. The sharp difference from
memory, first of all, they are the activity of the higher nerve itself due to its unique properties. From the
tornado of a number of psychologists According to the results of scientific research, the kindergarten.
The higher nerve activity of children of the same age has the following characteristics.

CONCLUSION
The expansion of the child's range of motion in kindergarten, the increase of knowledge, the emergence
of various new needs and interests lead to the rapid development of the imagination in him. Therefore,
the imaginative abilities of your kindergarten-age child are different from those of preschool-age
children.
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Tourism and Digital Marketing in
Africa: Opportunities and Challenges
Maryam ABDULLAHI1
Rukiye KİLİLİ2
Tuğrul GÜNAY3

Abstract
This paper examined the prospects and challenges of digital tourism marketing in Africa, with particular
reference to Nigeria. The study is encouraged by the increase of tourist’s influxes and the advancement
and the digital statistics in this technological age. Theoretical framework of the study was reviewed
based on themes generated in the study. Web base method of data collection was employed using the
content analysis as an instrument for evaluating the relationship between digital marketing and tourism
in African. The study demonstrated that digital media, content and mobile promotion are among the
trending digital marketing apparatuses supporting African digital marketing prospects for both domestic
and international tourism events. However, cybercrimes and insufficient digital skills have been
identified as leading deterrents challenging the digital media marketing in most tourism destinations in
Africa. The research suggested that future research should employed both qualitative and quantitative
methodology in order to understand the phenomenon of digital marketing in African tourism. This study
gives valuable insight into digital marketing where online destination marketers can adopt similar digital
marketing skills and innovative content in order to adequately utilize the digitization of marketing
undertakings in leisure and tourism sector. This article examines tourism and digital marketing with
particular reference to the opportunities and challenges for Africa using the social media marketing in
relation to international tourist influxes by combining theoretical framework and content analysis
techniques.
Keywords: Social media, Opportunities, Challenges, Africa, Tourism, Digital marketing, Tourists
Destinations
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Автоматическое
управление
процессом горения в газосжигающих
печах основе нечёткой логики
ШАМСУТДИНОВА В. Х.1
У. У. ХОЛМАНОВ2

Аннотация
Рассматриваются вопросы постановки и решения задачи автоматического нечеткого
управления технологическим процессом горения природного газа в газосжигающих печах
в виде взаимосвязанной системы регулирования с односторонним управляющим
воздействием с учетом влияния локальной система автоматического регулирования (САР)
расхода топлива на систему управления расходом общего воздуха. Показано, что
нестабильность параметров объекта практически не влияет на выходные переменные
взаимосвязанной системы управления.
Ключевые слова: нечёткая система управления, лингвистические переменные, система
управления узлом горения, взаимосвязанная система автоматического управления,
функции принадлежности.

ВВЕДЕНИЕ
Технологический процесс горения в топочной печи предполагает стабилизацию температуры по
определенным заданным алгоритмам с жесткими требованиями по отклонению температуры по
заданной программе, что обеспечивается организацией режима горения при помощи газовых
горелок. Использование природного газа в качестве тела сопряжено с высокой степенью
опасности и требует надежного функционирования газовой горелки, что предполагает четкую
организацию таких процедур, как продувка, подача газа, его зажигание, отсечка, поддержание
уровня концентрации «газ-воздух» и других технологических требований. При этом
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перечисленные процедуры должны осуществляться в жестких временных интервалах с высокой
надежностью в автоматическом режиме [1-5].

Постановка задачи и ее решение
С точки зрения реализации задачи автоматического управления технологическим процессом
сжигания природного газа в газосжигающих печах целесообразна стабилизация тепловых
режимов на основе средств микропроцессорного цифрового управления. В работе нами
предложена двухуровневая система автоматизации и ее программное обеспечение.
Автоматизированная система управления технологическими процессами сжигания топлива
состоит из машины верхнего уровня и распределенной информационно-управляющей сети
микрорегуляторов, встроенных в газогорелочные секции. Система управления отдельным
горелочным блоком построена на основе регулятора со встроенной внутренней памятью
программ и асинхронным последовательным интерфейсом, позволяющим увязать все
горелочные блоки в информационно-управляющую локальную сеть.
В состав первого управления входит программное обеспечение отдельного горелочного блока,
позволяющее реализовать функции контроля работоспособности исполнительных механизмов
газовой горелки: электродвигателя, создающего газо-воздушную смесь; трансформатора
розжига, предохранительного электромагнитного клапана и регулирующего электромагнитного
клапана подачи газа. При отказе соответствующего устройства код устройства передается по
локальной управляющей сети на ЭВМ верхнего уровня, а работа газовой горелки блокируется
[6-7].
Задачами второго управления: Являются проверка наличия давления воздуха в горелке, налична
давления газа перед горелкой и наличия пламени. Пропадание любого контролируемого
параметра блокирует работу горелки и передает код функции на верхний уровень иерархии
управления.
Управление газогорелочным блоком осуществляется с верхнего уровня системы это позволяет
реализовать заданный алгоритм поддержания температурного режима в соответствующей зоне
и при необходимости гибко изменять температурные режимы, проводить архивацию
необходимых параметров топочного процесса с привязкой кода технологического процесса к
реальному времени, визуально отображать основные технологические параметры на мнемосхеме
дисплея персонального компьютера.
Влияние параметров локальной система автоматического регулирования (САР) разрежения в
топке печи на локальные САР топлива и расхода общего воздуха незначительно невелико и им
можно пренебречь. Тогда рассматриваемая взаимосвязанная система управления горением может
быть представлена в виде двух локальных САР расхода топлива и расхода общего воздуха.
Системы регулирования расхода общего воздуха и расхода топлива в совокупности своей
обеспечивают экономичность и эффективность процесса горения. Их особенностью является то,
что они, будучи составными частями узла горения, не обладают прямой взаимосвязью между
собой. Параметры, контролируемые этими системами, связаны через объект регулирования и
косвенно влияют друг на друга [8].
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Структурная схема взаимосвязанной САР в виде детерминированных звеньев показана на рис.
1, где обозначены передаточные функции: WO2 (р) - измерительного преобразователя кислорода
О2; WПЗВ (p) - привода поворотной заслонки; WHV (p) - объекта регулирования, представляющего
собой участок воздушного тракта от напора дутьевых вентиляторов до места измерения расхода
воздуха; WО2V(p) - объекта регулирования котлом по содержанию О2 в дымовых газах при
изменении расхода воздуха; Wv(p) - измерительного преобразователя расхода воздуха; WB(p) первичного измерительного преобразователя расхода топлива; WО2В(p) - по возмущению объекта
регулирования котлом по содержанию О2 в дымовых газах при изменении расхода топлива;
WпзТ (Р) - привода поворотной заслонки топлива;
WРбВ(p) - участка регулирования по давлению в барабане; WРмВ(p) - участка регулирования по
давлению в магистрали; WPМ(p) - первичного измерительного преобразователя давления в
магистрали.
Рассматриваемая система относится к классу взаимосвязанных с односторонним воздействием.
На рис.2. приведен график переходного процесса системы регулирования температуры, а на
рис.3. изображены переходные процессы системы регулирования соотношения расходов.

Рис. 1. Структурная схема системы управления узлом горения

Влияние САР расхода топлива на автоматического система регулирования расхода общего
воздуха осуществляется косвенным образом через тракт измерения содержания кислорода в
дымовых газах. При этом нечеткость параметров канала регулирования расхода топлива,
обусловленная его специфическими свойствами, будет проявляться в виде нечеткого
возмущающего воздействия на канал регулирования расхода общего воздуха.
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Необходимо отметить, что наличие односторонней связи между каналами и присутствие
запаздывания, обусловленного инерционностью топки, может привести к опрокидыванию
системы, что для объектов данного класса недопустимо [9].
Основной функцией САР расхода общего воздуха является поддержание экономичности
процесса горения, что положительно сказывается на количестве топлива, необходимого для
получения заданного количества тепла, а также на экологичности сжигания топлива. Подача
воздуха в топку должна обеспечить поддержание оптимальных избытков воздуха, при которых
экономично сжигается топливо. Увеличение избытка воздуха против оптимального уровня
сопряжено с дополнительным потерями тепла с уходящими газами, а снижение приводит к
появлению потерь при химическом и механическим недожоге, что повышает содержание оксидов
углерода в дымовых газах.
Экономичный режим горения топлива обеспечивается при подаче в топку воздуха в количестве,
определяемым известным равенством: VV=  VT,
где



- коэффициент избытка воздуха; У т - теоретически необходимое количество воздуха.

Для этого типа топлива теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 1 м3 газа
составляет 9,54 м3. При номинальном режиме работы газожигающей печи коэффициент избытка
воздуха равен 1,06. Таким образом, количество воздуха для сжигания 1 м3 газа равно: Vv1 m3 = 1,06
 9,54 = 10,1124 м3/м3.
Зная Vv1 m3 и количество сжигаемого топлива VB, можно получить общее количество воздуха
VV = VB Vv1 m3 = VB 10,1124 м3

Рис.2. График переходного процесса системы регулирования температуры
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Рис.3. График переходного процесса системы регулирования соотношения расходов

Для повышения уровня информационного обеспечения подадим сигнал с первичного
преобразователя расхода топлива на САР расхода общего воздуха через пропорциональное звено
V V1м3 .
Поскольку основным режимом работы узла горения, обеспечивающим экономичный процесс
сжигания топлива, является режим поддержания строгого соотношения между количеством
топлива и величиной расхода воздуха при воздействии на систему различных возмущений, то
задачей нечеткого регулятора является поддержание заданного соотношения между топливом и
воздухом в каждом канале регулирования независимо друг от друга. Нечеткий регулятор
целесообразно разместить на входе системы управления, заведя на него сигналы отклонения как
по расходу топлива, так и по расходу воздуха. При этом, имея текущую информацию об объекте,
регулятор должен вырабатывать управление до того, когда сигнал с одной каскадной системы
поступит на вход другой. Иными словами регулятор должен корректировать сигнал задания,
идущий с САР расхода топлива на система регулирования расхода общего воздуха с
опережением.
В контексте общей концептуальной постановке задачи структурно-параметрического синтеза
автоматическим системы управления технологическим процессом горения природного газы в
газосжигающих на основе нечёткой логики дали в работе печь идет о микропроцессорном
программированном логическом контроллере который приставляет собой нечёткий регулятор.
В силу того, что нечеткий регулятор в каждом канале управления должен обеспечить отработку
возмущающих воздействий за минимальное время при отсутствии статической ошибки, в
качестве алгоритма функционирования регулятора предпочтение следует отдать алгоритму
Сугено, который обеспечивает те же качественные показатели, но при меньшей алгоритмической сложности.
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Нечеткий регулятор содержит четыре входа (по два на каждый канал регулирования) и два выхода,
каждый па собственный канал регулирования. При этом на два соответствующих входа
регулятора заводятся сигналы отклонения регулируемой величины от установленного значения, а
на два других входа - проинтегрированные сигналы отклонения. Настройка регулятора
осуществляется в соответствии со структурной схемой. При этом в качестве задающего сигнала,
подаваемого на САР расхода топлива, принимается сигнал, которым соответствует номинальному
режиму. Выходной регулируемой величиной этой системы является давление в магистрали Рм.
Величину возмущения для данного канала принимаем на уровне максимально допустимого (10
% от номинального значения Рм). На вход САР расхода общего воздуха в качестве задающего
используем сигнал с выхода первичного преобразователя расхода топлива, а величину
возмущающего воздействия для данного канала принимаем также на уровне максимально
допустимого сигнала [10].
Вид функций принадлежности входных лингвистических переменных примем в виде функций
распределения Гаусса. Это обеспечит более гладкое изменение лингвистической переменной.
Учитывая что к виду переходной характеристики системы не предъявляются специальные
требования, для снижения алгоритмической сложности базы знаний (БЗ) нечеткого регулятора
базовое терм - множество входных лингвистических переменных ограничим на уровне шести.
Терм множество Т лингвистических переменных имеет названия термов: Т={ОБ, ОС, ОМ, ПМ,
ПС, ПБ}, означающих соответственно "отрицательная большая", "отрицательная средняя",
"отрицательная малая", "положительная малая", "положительная средняя", "положительная
большая". Шкалирование терм множества входных лингвистических переменных проведем исхода
из следующих соображений.
Поскольку величина изменения задания на подачу топлива не может превысить 20 % от
номинального значения, то, следовательно, и максимальное значение "отклонение РМ" также будет
составлять 0,2Uзад ном.. Диапазон изменения терм множества "отклонение О2" взят на порядок
меньше, поскольку задающее воздействие данного канала является зависимым от сигнала
задания на подачу топлива и не может изменяться скачкообразно.
Входные переменные "интеграл отклонения О2" и "интеграл отклонения Рм" используются только
как дополнительные каналы информации и необходимы для формирования сигнала управления,
поэтому они не являются лингвистическими переменными и непосредственно в нечетком выводе
не участвуют.
Выходные лингвистические переменные «коррекция О2» и "коррекция Ры" нечеткого регулятора
состоят из трех функций принадлежности (mf1, mf2, mf3) вида z = рх + qy + r, каждая [11-15].
Выходные функции принадлежности для каждого канала имеют следующие параметры: mf1
О2=(500); mf2 02=(14 0.0850);mf3О2=(10 0.130);mf1P m (800);mf2Pм=(200); mf1 Рm(0 0.06 0).
База нечетких правил нечеткого регулятора:
- ЕСЛИ отклонение О2 ОБ ТО управление mf1 О2;
- ЕСЛИ отклонение О2 ОС ТО управление mf2 О2;
- ЕСЛИ отклонение О2 OM1Q управление mf3 О2;
- ЕСЛИ отклонение О2 ЯМ ТО управление mf3 О2;
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- ЕСЛИ отклонение О2 ПС ТО управление mf2 О2;
- ЕСЛИ отклонение О2 ПБ ТО управление mf1 О2;
- ЕСЛИ отклонение Рм ОБ ТО управление mf1 Рм;
- ЕСЛИ отклонение Рм ОС ТО управление mf2 Рм;
- ЕСЛИ отклонение Ры ОМ ТО управление mf3 Рм;
- ЕСЛИ отклонение Рм ПМТО управление mf3 Pм;
- ЕСЛИ отклонение Рм ПС ТО управление mf2 Рм;
- ЕСЛИ отклонение Рм ПБ ТО управление mf1 Рм.

Результаты моделирования взаимосвязанной системы регулирования при изменении внутренних
параметров САР расходам воздуха (для случая, когда постоянная времени звена запаздывания
изменяется на 10 %) наглядно показывают, что нестабильность параметров объекта практически
не влияет на выходные параметры системы регулирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты моделирования взаимосвязанной системы регулирования при изменении внутренних
параметров САР расходом воздуха (для случая, когда постоянная времени звена запаздывания
изменяется на 10 %) наглядно показывают, что нестабильность параметров практически не влияет
на выходные параметры системы регулирования.
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Money and Its Future

Bamidele Samuel ARIJE1
Jude Forbekom ASANJI2

Abstract
Money, all by itself, is nothing. It very well may be a shell, a metal coin, or paper with a notable
picture on it, yet the worth that individuals place on it has nothing to do with the physical
estimation of it. Money infers its incentive by being a mode of trade, a unit of estimation and a
storage facility for riches. Through a systematic search on available information, researches and
publications, this paper is based on money and its future. There has been a quick advancement in
the institution of money due to the improvements in computer based cryptography. Technological
advances have made conceivable the formation of financially savvy electronic options in contrast
to banknotes and coins, which are the customary physical monetary standards. This research
therefore portrays in light of scientific literature, the attributes and utilization of money, the
currency move and the massive impact of its evolution on the world’s economy.
Keywords: Money, Currency, Evolution, Crypto Currencies, Systematic, Technology

INTRODUCTION
Money is considered as the most common medium of exchange that functions as legal tender. Money
causes the world to go around. Economies depend on the trading or exchange of money for goods,
services and administrations to function.
Money, all by itself, is nothing. It very well may be a shell, a metal coin, or a bit of paper with a notable
picture on it, yet the worth that individuals place on it has nothing to do with the physical estimation of
the cash. Money infers its incentive by being a mode of trade, a unit of estimation and a storage facility
for riches. Cash permits individuals to exchange products and ventures by implication, comprehend the
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cost of merchandise (costs written in dollar and pennies relate with a sum in your wallet), and gives us
an approach to put something aside for bigger buys later on.
Since the nineteenth century, national banks have assumed liability for this significant commodity.
There has been a quick advancement in the institution of money due to the improvements in computer
based cryptography. Technological advances have made conceivable the formation of financially savvy
electronic options in contrast to banknotes and coins, which are the customary physical monetary
standards.
Given money is commonly and most known as a means of exchange, it’s vital we know the trends its
taking. So this paper in light of scientific literature, tries to investigate the attributes of money, the means
by which it developed and the impact of its evolution.

PART 1: WHAT MONEY IS, ITS HISTORY AND ATTRIBUTES
WHAT MONEY IS
Money is considered as the most common medium of exchange that functions as legal tender. Its origin
is founded on three major theories which are: it was created for trading purposes, social purposes and
religious purposes, Bernard Laum, Heiliges Geld (Holy Money). Money causes the world to go around.
Economies depend on the trading or exchange of money for goods, services and administrations to
function.
Prior to the advancement of a means of exchange, individuals would bargain to acquire the medium
through which they will barter their goods. Two people, each having a few products the other needed,
would go into consent to exchange.

Bank notes of different currencies
Source: wikipedia.org
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HISTORY
Money may accept a physical structure as in coins and notes, or may exist as a composed or electronic
account. It might have inherent worth (commodity cash), be legitimately interchangeable for something
with natural worth (representative money), or just have ostensible worth (fiat money). Money, in some
structure, has been a piece of mankind's history for at any rate the most recent 3,000 years. Prior to that
time, it is accepted that an arrangement of dealing was likely utilized.
The historical backdrop of money concerns the improvement of social frameworks that give at any rate
one of the elements of cash. Such frameworks can be comprehended as methods for exchanging riches
in a roundabout way; not legitimately likewise with deal. Cash is an instrument that encourages this
procedure. An earlier and widely used form of exchange was bartering.
Bartering is an immediate exchange of merchandise and services—I'll give you a stone hatchet on the
off chance that you assist me with killing a mammoth, for example—yet such game plans require
significant investment. You need to discover somebody who thinks a hatchet is a reasonable exchange
for confronting the 12-foot tusks on a mammoth that doesn't warmly embrace being pursued. In the
event that that didn't work, you would need to modify the arrangement until somebody consented to the
terms. One of the incredible accomplishments of cash was speeding up at which business, regardless of
whether mammoth killing or landmark building, should be possible.

ATTRIBUTES OF MONEY
Given cows have been utilized as cash at various points in history; Let’s make run down our rundown
of attributes with a heap of 20 USD notes equivalent to the estimation of a cow. This will help us perceive
how they stack up.
 Durability. A cow is genuinely solid; however a long outing to show case at the market risks
disorder or passing for the bovine and can seriously lessen its worth. Twenty-dollar notes are
genuinely solid and can be handily supplanted on the off chance that they become worn. Far
and away superior, a long outing to advertise doesn't compromise the wellbeing or estimation
of the bill.
 Portability. While the cow is hard to ship to the store, the money can be effortlessly placed in
my pocket.
 Divisibility. A 20-dollar note can be traded for different categories, state a 10, a 5, four 1s, and
4 quarters. A bovine, then again, isn't truly detachable.
 Uniformity. Cows come in numerous sizes and shapes and each has an alternate worth; bovines
are not a uniform type of cash. Twenty-dollar greenbacks are no different size and shape and
worth; they are uniform.
 Limited supply. So as to keep up its worth, money must have a constrained gracefully. This is
a valiant effort built by federals reverses in order that it wouldn’t diminish its worth. The money
is managed by the Federal Reserve with the goal that the cash holds its incentive after some
time.
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 Acceptability. Despite the fact that cows have inborn worth, a few people may not acknowledge
dairy cattle as cash. Conversely, individuals are more than ready to acknowledge 20-dollar
notes. This therefore makes money acceptable by all, thereby being universal.

PART 2: THE EVOLUTION OF MONEY (ITS FUTURE)
Before looking at the future of money, let’s discuss on some key evolutions of money that people need
to know.
To begin, it is worth noting that; money is something that individuals utilize each day. We procure it
and spend it yet don't regularly ponder on it. Financial specialists characterize money as any system that
is broadly acknowledged as conclusive payment for products and services. Money has taken various
structures through the ages; models incorporate cowry shells in Africa, huge stone wheels on the Pacific
island of Yap, and series of globules called Wampum utilized by Native Americans and early American
pioneers. What do these types of money share for all intents and purpose?

Pictures shows the evolution of money from barter to crypto currency
Source: www.publish0x.com

ITS FUTURE
In the past decades, there have been tremendous evolutions of paper or coin money to electronic money.
This Electronic money, or e-money, is the cash balance recorded electronically on a put away worth
card. A crypto currency (or digital currency) is an advanced resource intended to fill in as a mechanism
of trade wherein singular coin possession records are put away in an advanced record or modernized
database utilizing solid cryptography.
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When a digital currency is printed or made preceding issuance or hung on an incorporated trade, it is
commonly considered centralized. When executed with decentralized controls, every cryptographic
money works through disseminated record innovation, ordinarily a block chain that fills in as an open
budgetary exchange database.
Bitcoin, first discharged as open-source programming in 2009, is the principal decentralized crypto
currency. Since the arrival of bitcoin, more than 6,000 altcoins (elective variations of bitcoin, or different
cryptographic forms of money) have been made.

Logos of various crypto currencies
Source: wikipedia.org
PART 3: DISCUSSION: THE IMPACT OF THIS EVOLUTION
This discussion will commence at the economic and societal changes that this will come with because
being principally a medium of exchange; its function is to facilitate lives. After this, we will look at the
other areas… Let’s go:
Appraisals of the potential ways for 21st Century transitions, practically stress the degree to which the
economy is probably going to be ruled by the estimation of thoughts and different intangibles. Four
particular parts of this change appear to be ready to both interest and help make the conditions for the
presentation of new exchange frameworks that bring in computerized cash as open and simple to use as
money, just as a more extensive scope of private types of money.
THE NECESSARY ECONOMIC AND SOCIAL CHANGE
Progressive systems are conceivable; it is the solid association with financial changes that offers a
method of evaluating the likelihood and attractive quality of such development throughout the following
many decades. There is a reasonable interdependency between explicit financial conditions and the
accomplishment of explicit types of cash just as payment systems.
Later on, three arrangements of potential improvements appear to probably display a solid
interdependency with the development of new payment frameworks and, maybe, types of cash: a) an
innovative advances that open up additional opportunities for payment and repayment components; b)
the change to a worldwide information concentrated economy; and c) the requests for fair access in
progressively broadened social orders.
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TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES
Late enthusiasm for new types of cash has emerged rather normally from the blast of financial movement
that is firmly related, at any rate in famous records, with progresses in data innovation and the internet.
Taken a gander at from a simply mechanical perspective there is a lot to be amped up for. For focal and
business banks, most exchanges are electronic. Where developments dependent on advanced
innovations can be required to pick up as a rule new ground is at the buyer or individual level, where
money, cheques and ‘Mastercards’ or ‘Visacards’ stay dominating as methods for installment.
MARKETS/FIRMS/INDUSTRIES
One of the business industries where the requirement for new methods for payment and the space for a
more extensive scope of private types of money is as of now clear is music. This is clearly seen via paid
streaming platforms like; Sportify, YouTube Music, Amazon Prime etc. At the present time if makers
need to sell their music they have a genuine process in setting a cost and in getting payments. It’s worth
noting that this industry is just a microscopic portion of the new web (dotcom) generation in which we
all are part of today.
GLOBAL INTEGRATION
The universal elements of the 21st Century transitions may have similarly significant ramifications for
cash as the changes. Two arrangements of improvements stick out: it appears to be normal to anticipate,
first, that the adjustments in the working of business sectors and firms will be anticipated to the
worldwide level, and second, that the procedure of worldwide connection will change the monetary,
social and political underpinnings of money in manners that are probably going to call for significant
development.

CONCLUSION
This paper laid emphasis on money, to understand its attributes, the means by which it developed and
the impact of its evolution. This is with the goal that experts and the overall population can be
increasingly educated about their endeavors to fund advancement and exchange for improvement. In
this way we plot another model for understanding money called the e-cash or electronic money, which
arranges monies dependent on the procedure and support on the web nowadays. The arrangement being
referred to its future, present, or past, alluding to when the demonstration of significant worth creation
happens, corresponding to the demonstration of adaptability. So, ended by showing in the discussion
part of the research, how this evolution could go as far facilitating or better human livelihood.
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Шайбоний Шеъриятида Пейзаж

ШАРИПОВА Мунира Ҳамидуллаевна1

Аннотация
Мақолада шоҳ ва шоир Муҳаммад Шайбоний «Девон»идаги шаҳарлар таърифи ва табиат
тасвири асосига қурилган ғазаллар таҳлил қилинади. Шайбоний шеъриятида пейзаж
муайян ижтимоий-эстетик аҳамият касб этганлигига эътибор қаратилади. Содда тил ва
равон услубда ёзилган бундай шеърларда тимсолларга ўралган мураккаб бадиийлик эмас,
оддий ҳаёт ҳақиқати, кундалик турмуш манзаралари тасвирланганлиги ҳақида хулоса
чиқарилади.
Калит сўзлар: девон, ғазал, пейзаж, мумтоз адабиёт, ўзига хослик, тасвир

Шоҳ ва шоир Муҳаммад Шайбоний (1451-1510) «Девон»ида Мовароуннаҳр, Туркистон ва
Хуросон шаҳарларининг бой ва гўзал манзаралари тасвирланган ўнлаб ғазаллар бор. Айниқса,
шоир умрининг энг яхши дамлари ўтган Самарқандни кўп тилга олади, бу сирли ва виқорли
кўҳна шаҳар унга доимо илҳом бағишлайди. Қаерда бўлмасин, Самарқандни соғинишини,
гулзору чаманзорлари кўз олдидан ўтишини, ҳеч бир ер унинг ўрнини босолмаслигини айтади,
сабодан Самарқандда қолган дилбарнинг мушкбўйини келтиришини сўрайди. Самарқандни
қўлга киритиш учун жуда кўп заҳмат чекканлиги учун энди жаҳонда бу шаҳарнинг ағёри йўқ
бўлишини, Ҳақ ўз карами билан элни омон сақлашини илтижо қилади. Ҳиротда покизалик,
тозалик йўқлигини, Самарқанднинг ҳатто бозорлари ҳам жаннат каби хушбўйлигини, Самарқанд
суви билан жисм ва руҳ тозаланишини, Самарқанд ҳавосидан ўлик ҳам тирилишини, ҳеч ким
чашмаи ҳайвонни тополмади, излаган уни Самарқанд ариқларидан топишини, воиз ҳар қанча
жаннатдаги ҳуру париларни васф қилаверсин, аммо улар самарқандлик шаҳло кўзли гўзалларга
тенг кела олмаслигини таъкидлайди. Самарқанд тоғларини жаннатдаги тоғларга ўхшатади,
Балхнинг бад елидан безор бўлганини ёзади.

Шайбонийнинг:
1
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Жаннат ул-маъво деган боғи Самарқанд эмиш,
Кавсари аъло деган оби Самарқанд эмиш.

Кетмади кўнгулдин ҳеч дийдори Самарқанднинг,
Кўзумдин учар ҳар дам гулзори Самарқанднинг.

Тоза бўлур жонимиз суйи Самарқанд ила,
Билки, ўлук тирилур бўйи Самарқанд ила, –
матлаъли ғазаллари бошдан охиригача Самарқанд мадҳида эканлиги радифларидан ҳам кўриниб
турибди. Заҳириддин Муҳаммад Бобур Самарқанднинг орасталиги ва бозорлари бойлигини,
Муҳаммад Солиҳ мазкур масканнинг меваларини ўз асарларида алоҳида таърифлаганликлари
маълум. Бу каби асарлар адабий қиймати билан бирга, ёшлар қалбида ватанни улуғлаш, асраш
ва қадрига етиш туйғуларини мустаҳкамлашда бугунги кунда ижтимоий аҳамиятга ҳам эга.
Маълум ки, Шайбоний Туркистоннинг қадимий Саброн шаҳрида туғилиб вояга
етган. У ўзининг туғилган жойи ҳақида «Девон»ида қуйидагича маълумот беради:
Не сўрарсен эмди мендин, айтайин сирримни мен,
Бу Шабоний орзуси туғмиш ери Саброн сари.

Шу билан бирга қаерда бўлмасин, Мовароуннаҳр шаҳарларини соғинади, уларни Хуросоннинг
маъмурий-маданий маркази бўлган гўзал ва обод шаҳар Ҳиротдан ҳамма вақт устун қўяди:
Ҳар киши кетса Самарқанд шаҳридин ночор кулар,
Жаннат ул-маъвода ҳам бўлса Самарқандни тилар.

Мен Ҳирининг шаҳрида турмоққа бир ер топмадим,
Ваҳ, Самарқанду Бухоро, қайда бўлғайму улар.

Кермону Шодмону Қоҳлиқу Дарғом суйи,
Мен не қилай, кетмади ҳаргиз кўнгулдин ушбулар.

Қуйидаги байт Шайбонийнинг ҳарбий юришлари вақтида ёзилган бўлса керакки, унда ёрини
асраш, ҳимоя қилиш учун ҳеч бир тинч жой йўқлигидан кўнгли хотиржам эмаслигини, унинг
учун Самарқанд каби осойишта ерни излаётганлигини англаш мумкин:

Ҳеч бир кўнглум тинар ер йўқки, ёрни сақласам,
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Анинг учун қайси бир ерни Самарқанд айлайин.

Ижодкорларда шундай ҳолатни кузатиш мумкин экан: улар нафақат туғилиб ўсган она юртлари,
балки ҳаётларининг маълум бир даври ўтган, ижод маҳсулларини яратган, меҳнату заҳматлари
сингган заминга ҳам чексиз муҳаббат қўяр эканлар ва у ҳақда махсус асарлар битар эканлар.
Жаҳон адабиёти тарихида ҳам бунга мисоллар кўплаб топилади. Биз шу ўринда Шайбонийнинг
кичик замондоши Зайниддин Восифий (1485 –1551/1566) гарчи Ҳирот фарзанди бўлса-да,
Тошкентда узоқ вақт истиқомат қилганлигини, «Тошкент таърифида» номли 83 байтдан иборат
маснавий ёзганлигини эслаш билан кифояланамиз. «Бадоеъ ул-вақоеъ»даги мазкур шеърда
пойтахтимизнинг ХVI асрдаги гўзаллиги, боғ-роғлари, ҳавоси, сувлари меҳр билан мадҳ
этилган.
Филология фанлари доктори, профессор Н.Жумаев табиат манзараларини тасвирлашга
қаратилган шеърларни қуйидагича таърифллайди: “Пейзаж асар, аввало, мавзу эътибори билан
батамом пейзажга бағишланган бўлиши лозим. Иккинчидан, асарда муайян манзара тасвир
этилади. Учинчидан, бу поэтик манзара шоир ёки лирик қаҳрамон кечинмалари орқали баён
этилади. Тўртинчидан, пейзаж асарда муаллифнинг ғоявий муддаоси табиат гўзалликларини
мадҳ этиш (баъзан эса табиатдаги оғир дамларнинг изтиробли тасвири ҳам учрайди) ва
кишиларни табиатдан завқ олишга чорлашдан иборатдир”.
Шайбонийнинг пейзаж лирикаси мисолида ҳам мазкур тўртта хусусиятни кўриш мумкин.
Биринчидан, шоирнинг қатор ғазаллари мавзу эътибори билан батамом пейзажга бағишланган.
Иккинчидан, шеърларда йил фасллари, маълум бир ҳудуд каби муайян манзара тасвирланади.
Учинчидан, Шайбоний умр бўйи йўл азобларию сафар машаққатлари, таҳликали кунлару жанг
даҳшатларини кўп бора бошидан ўтказганлиги учун ҳам тинчлик замонларида олам
гўзалликларидан ва ҳаёт неъматларидан баҳраманд бўлишликнинг қадрига етади. Тирикликнинг
нақадар бебаҳо инъом эканлигини чуқур англайди. Шунинг учун ҳам табиатга, атроф-муҳитга
шунчаки оддий кўз билан эмас, балки қалб кўзлари билан теранроқ боқади. Ундаги ҳар куни
кўпчилик эътибор бермайдиган тоза ҳаво, осойишта замин, мусаффо осмон, баҳорда нафис
чиройи, ёзда меваси ва сояси билан ўзгача кайфият бағишлайдиган турли дарахтлар, анвойи
гуллар, ариқлар, қушлар, ҳайвонот ва ҳашаротлар, умуман, табиат гўзаллиги, унинг бетакрор
мўъжизаларидан баҳра олиб ижод қилади. Инсоннинг борлиқ билан уйғунликда ҳаёт кечира
олишига, табиатдаги мувозанатнинг барқарорлигига диққат қаратади. Тўртинчидан, бундай
шеърларда фақат табиат гўзалликларини мадҳ этибгина қолмай, мана шу нарсаларнинг барчаси
аввало инсон учун яратилганлигини таъкидлаб, кишиларни табиатдан завқ олишга, уни муҳофаза
қилишга чорлайди. Бу хусусиятлар Шайбонийнинг пейзажга бағишланган шеърлари маълум бир
ижтимоий-эстетик аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради.
Баҳор фасли инсон руҳиятига ўзгача таъсир қилади, ижодкорга илҳом беради. Баҳор
Шайбонийнинг севимли фасли. Шунинг учун у кўпинча баҳор мавзусига мурожаат этади. Баҳор
– гул фасли, шодлик ва қувноқлик, май нашидасидан сархуш бўладиган мавсум. Соқийга
мурожаат этиб, суроҳийни тўлдириб май қуйишини сўрайди, сўфи суҳбатидан пири муғон
суҳбатини афзал кўради. Баҳор фасли келиши билан борлиқда рўй берадиган ўзгаришларни,
табиатнинг гўзал лавҳаларини қаламга олади:
Қиш кетиб, анқо бикин фасли баҳор ўлди яна,
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Тўкти абр луълуъ, ер мушкбор ўлди яна.

Муносиб йўқтурур тавбанг, Шабоний, ёз фаслинда,
Қадаҳ ич, тавбани синдурки, айёми баҳор ўлди.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Шайбоний пейзаж лирикасида шаҳарлар таърифи, жойлар
тасвири, баҳор васфи орқали ўқувчи қалбига таъсир этишни, ундаги гўзаллик туйғуларини
тарбиялашни кўзда тутган. Яъни, пейзаж тарбиявий, маърифий ва эстетик вазифа
бажарган. Шу жиҳатлари билан шоир шеъриятида пейзаж муайян ижтимоий-эстетик аҳамият
касб этган. Содда тил ва равон услубда ёзилган бу шеърларда тимсолларга ўралган мураккаб
бадиийлик эмас, оддий ҳаёт ҳақиқати баён қилинган, кундалик турмуш манзаралари
тасвирланган.
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О Сути Когнитивного Подходе к
Языку и Интерпретации Концепта
КОСИМОВА М. З.1

Аннотация
В статье всесторонне анализируется трактовка истории становления и развития
когнитивной лингвистики и взгляды ученых на понятие концепта и делаются
соответствующие выводы.
Ключевые слова: Когнитология, концепт, концептосфера, категория, феномен, ячейка,
ярус.

На симпозиуме в Массачусетском технологическом институте 11 сентября 1956 года Джордж
Миллер («Магическое число 7 + 2»), лингвист Ноам Хомский («Три модели языка») и Ален
Ньюэлл («Логический теоретик») представили лекции о когнитивных исследованиях как единой
дисциплине, была выдвинута идея объединения их под единым «зонтом».2 Именно с этого
времени когнитология начала вызывать интерес как наука, возникшая на стыке различных
дисциплин, что привело к дифференциации терминов и понятий в этой области.
Можно с уверенностью сказать, что симпозиум, основанный Рене Дирвеном в 1989 г. (Дусбург),
проложил путь к возрождению когнитивной лингвистики как области в еще большем масштабе.
Причиной тому послужила инициатива по публикации журнала Cognitive Linguistics
(Когнитивная лингвистика) и публикации серии монографий Cognitive Linguistics Research
(Когнитивно-лингвистические исследования), и Роберт Лангакер, отец когнитивной грамматики,
был назначен ответственным за ее первый том, а также были составлены долгосрочные планы
по созданию международной когнитивной лингвистической ассоциации, которые послужили
реальным толчком к быстрому развитию отрасли.3
В лингвистике выдвигались разные толкования термина «концепт». Даже потому, что этот
термин интерпретируется одновременно в контексте нескольких областей, его широкий характер
вызывает путаницу. В частности, согласно юмористической интерпретации Р. Джекендоффа,
спросить психолога, философа или лингвиста о том, что это за понятие, равносильно спросить

Преподаватель англиского языка в АГУ, Узбекистан
Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. Жиззах: Сангзор. – 2006. – Б. 20.
3
Langacker R. W. Concept, image, and symbol: The cognitive basis of grammar. – Walter de Gruyter, 2002. –
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физика, что такое масса - однозначного ответа на этот вопрос нет.4 Хотя большинство
исследователей, кажется, не согласны с этим, корень этих подходов очень близок.
Термин концепт - это термин в лингвистике, который является одновременно древним и
современным.5 В.З. Демьяненков останавливается на применении термина концепт и эволюции
его семантической структуры, подчеркивает, что в классической латинской литературе
определенная идея используется в смысле ее возникновения, формирования, а в средневековой
итальянской, французской, немецкой литературе она также встречается в разных смыслах
(эмбрион, понятие, воображение, мысль, идея, план, экстравагантный художественный образ,
абстракция и т. д.).6 Значение термина «концепт», используемого в современной когнитологии,
ссылается на статью «Понятие и слово» С.А. Аскольдова, опубликованной в 1928 году. Однако
этот вопрос, поднятый С.А. Аскольдовым, серьезно не изучался вплоть до середины прошлого
века.7 Р. Джекендофф рассматривает концепт как явление, сочетающее в себе природу
человеческого сознания, мышления, языка и содержания. Что такое концепт, нельзя оценить без
создания эскиза его оригинальности и изучения окружающей среды и мировоззрения, в которых
он происходит.8
Р. Лангакер, с другой стороны, сосредотачивается на концептуализации, которая охватывает
любой аспект умственной деятельности, подчеркивая, что процесс является как уже
существующей, так и вновь сформированной концепцией, связанной не только с интеллектом,
но также с эмоциональными, чувственными, динамическими переживаниями, лингвистическим,
социальным, культурным контекстом, также включает в себя концепции, которые появляются с
течением времени и медленно формируются. Для них характерно то, что они принадлежат к
когнитивным доменам (концептосферам). Следовательно, любая когнитивная структура - это
новое или сформированное понятие, опыт мышления, система знаний и образует особую сферу
для предикации.9
Э. Сепир описывает концепцию как капсулу сжатой мысли, любого эпизода, который
можно встретить в жизни.10
Дж. Лакофф утверждает, что концепции - это понятия, которые могут быть выражены
через индивидуумы, группу одушевленных или неодушевленных объектов или различные
ситуации и контексты.11
Лингвистическая когнитология процветает и в русской лингвистике. Вдохновленные
достижениями мировой лингвистики, ведущие представители отрасли проводят эффективные
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исследования, разрабатывают русскоязычные эквиваленты соответствующих терминов и
интерпретируют их уникальным образом.
В частности, В.А.Маслова утверждает, что термин концепт трактуется по трем разным
подходам:12
Представители первого подхода акцентируют внимание на его культурных аспектах при
описании термина концепт и подчеркивают, что любая культура - это совокупность
определенных понятий и взаимосвязи между ними (например, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия). Итак,
согласно этому подходу, концепт - это основная ячейка культуры. Вторая группа - представители
семантического подхода (Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев, Н.Ф. Алефиренко и др.)
интерпретируют концепт как термин, актуальный для области когнитивной семантики, такие
исследователи, как В. A. Маслова, Д. Лихачев, Э. Кубрякова, утверждают, что концепт
формируется в результате столкновения определенного значения слова с личным и
национальным опытом человека, то есть концепт интерпретируется как посредник между словом
и деятельностью. Концепт, по мнению Е.С. Кубряковой, - это операциональная единица,
формирующая психическую память человека, концептуальную систему мозга (lingva mentalis),
мировоззрение, отраженное в психике человека.13
В то время как Д.С.Лихачев описывает концепт как алгебраическое представление смысла,
который движет человеком в письменной речи, П.М. Фрумкина описывает это как словесное
понятие, которое отражается в определенной категории культуры.14 По мнению VN Telia,
концепция - продукт человеческого мышления, совершенное понятие, категория, специфичная
не только для языка, но и для человеческого разума в целом.15
По мнению М.А.Холодной, концепт - это когнитивная ментальная структура, позволяющая
отражать действительность в единстве различных качественных аспектов. Р. Павиленис
определяет концепт как «значение, составляющее когнитивную подсистему знания и
мышления».16 Учитывая масштабность и многоуровневость концепции, по мнению С.Х. Ляпина,
Ю.С. Степанова и В.И. Карасика, в зависимости от объекта исследования можно определить
приоритетный уровень того или иного концепта, т.е. в то время как психолингвистический
уровень является приоритетом, в центре внимания могут быть этимологические,
этнографические и другие культурные, лингвокультурологические аспекты.17
В.А.Маслова подчеркивает важность учета ряда специфических, неотъемлемых черт при
описании концепта, учитывая его многогранность. То есть концепт - это: 1) выражение, в
котором идеальные единицы человеческого опыта выражены словами в идеальном образе и
имеют полевую структуру; 2) базовая единица обработки, хранения и передачи знаний; 3)
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понятие имеет свой динамический предел и определенные функции; 4) концепт также носит
социальный характер, его прагматические аспекты отражаются на основе его ассоциативного
ареала; 5) концепт - главное звено культуры.18
Исходя из отмеченных выше особенностей концепта, В.А. Маслова дает следующие трактовки
термина:
концепт - термин, который описывает единицы ментальных или духовных ресурсов в
нашем сознании и информационную структуру, отражающую знания и опыт человека;
концепт - вся картина мира, ментальный лексикон, концептуальная система и
оперативный компонент памяти, который отражается в психике человека;
концепт - это коллективная единица знания, которая имеет свои собственные культурные
особенности, переводится в форму речи и состоит из ряда языковых средств, которые
образуют лексико-семантическую парадигму в соответствии с планом выражения, имеет
лингвистические выражения и уникальнен в этническом и культурном отношении.19

Следовательно, концепции создают мировоззрение в человеческом сознании, в результате чего
возникает концептуальная система; языковые символы кодируют содержание этой системы в
словесной форме. Отсутствие единого описания концепта характеризуется тем, что оно
представляет собой социально, психологически, культурно сложную, всеобъемлющую
структуру; в основе концепций лежат различные ассоциации, эмоции, субъективные оценки,
национальные образы и коннотации, уникальные для конкретной культуры. Универсальность
концепта объясняется также тем, что его поле охватывает одновременно рациональные и
эмоциональные, явные и абстрактные, универсальные и этнические, национальные и
индивидуальные понятия.
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Barriers to the Development of Medical
Tourism in North Cyprus: A Qualitative
Study
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Abstract
This study is aimed to examine and determine the factors that potentially lead to the barriers of
developing medical tourism in North Cyprus. To explore the current medical tourism trend, a
qualitative procedure was adopted in other to review and analyze the current situation of medical
tourism in North Cyprus through a systematic searching on the available information’s, researches
and publications. The result revealed that although government have supported this industry, that
lack of specialty, expertise, and adequate funding amongst the healthcare sector in the scope of
cross-cultural communication, seems to be the core barrier to development of medical tourism in
North Cyprus. This research hence proposed that convenient promotional activities, policy
making, Private and Public partnerships and collaboration of the Health institutions should be
formed and action regulation are the other effective factors. Several other strategies that are
required in order to address and combat these barriers, such as governmental support for cultural
training, cooperative efforts to encourage health practitioners involved to enhance its cultural and
linguistic competence in international scale.
Keywords: Medical tourism, Barriers, Development, TRNC, North Cyprus.
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1. INTRODUCTION
Medical tourism, that is people traveling abroad with the expressed purpose of accessing medical
treatment is a growing phenomenon associated with globalization. (Richard Smith, 2014)
Tourism is one of the biggest competitive industries in the world today and with increasing globalization
many countries have looked to leverage this opportunity to opening their health systems to greater crossborder movement of patients. This is usually done from the viewpoint of a multilateral trade relationship.
Today we are experiencing both subjective and quantitative movements in patient mobility, as people
travel from richer to less-developed countries in order to access medical care services. Such move is
mostly driven by the relatively inexpensive treatment in less developed nations, the availability of lowcost flights and increased marketing and online consumer information about the availability of medical
services.
Hence, Medical tourism is the process of traveling outside the country of residence for the purpose of
receiving medical care. Advancement in the popularity of medical tourism has caught the attention of
policy-makers, analysts and the media. Originally, the term referred to the travel of patients from lessdeveloped countries to developed nations in pursuit of the treatments not available in their homeland.
(Tomislav, 2018)
Travelling for medical reasons started around the sixth century BC in India, Greece and Persia and its
early form was mostly concerned with the therapeutic values of particular environments, such as the
famous spa of Bath in England. Thus, Medical tourism is related to the broader notion of health tourism
which, in some countries, has longstanding historical antecedents of spa towns and coastal localities,
and other therapeutic landscapes. Some reporters and commentators alike have considered health and
medical tourism as a combined phenomenon but with different emphases. (Carrera and Bridges, 2006).
However, in recent times medical tourism has evolved in order to accommodate modern needs and
changed significantly.
In this present age, the preferences of people have changed, even those in the developed countries no
longer seek medical care at home but move abroad. Those who travel all the way to the developed west
now get the same medical services at cheaper prices in other third world or developing countries. The
push factor for those from developed countries includes, the increasing cost of medical treatment and
the alternatives are also very expensive (Connel, 2006).
The advancement of technology and seamless flow of information has made globalization easier;
medical tourism can be viewed as one of the offshoots of technological progress, (Deniz, Vincent and
Song, 2011)
The inability for TRNC to gain tourist in very large numbers may imply that mass tourism may not be
a sport for TRNC to compete with, it will rather be better to develop a unique brand that will be of a
very high demand within the region, and it will gain a competitive advantage over other countries within
the region and medical tourism offers such potential (Warner, 1999)
The main purpose of this study is to extensively examine the barriers of medical tourism in North Cyprus
and also to provide an understanding on the background and concepts of medical tourism. The paper
was also structured to elaborate and analyze the causes of these medical tourism barriers as some
consequential effects and finally to give meaningful conclusions as regards the subject matter.
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Medical tourism in north Cyprus in this study is not well developed compared to other countries in its
category. Therefore, this work will be of great importance to the North Cyprus medical tourism sector
as it exposes some of the challenges encountered by the medical tourism industry in North Cyprus.

2. LITERATURE REVIEW
2.1 Medical Tourism
Travelling to other countries to obtain medical treatment e.g. dental, surgical etc. is commonly known
as medical tourism. In general, medical tourism takes place where tourists primarily seek medical
treatment abroad (Caballero and Mugomba, 2006).
Medical Tourism is a term initially coined by travel agencies and the mass media to describe the rapidly
growing practice of traveling to another country to obtain healthcare. More recently the phrase "Global
Healthcare" has emerged and may replace the earlier terms, such services typically include elective
procedures as well as complex specialized surgeries such as joint replacement (e.g. kneel hip), cardiac
surgery, dental surgery and cosmetic surgeries. The hospital and the customer use informal channels of
communication-connection-contract with less regulatory or legal oversight to assure quality and less
formal recourse to reimbursement or redress. In addition, to the hospital procedures, leisure activities
are also typically associated with this treatment. Thus, travel and tourism aspects are also included in
these medical travel trips.
As the cost and waiting time for medical treatment has increased in many developed countries, many
people view this service as an effective and reliable alternative to expensive private healthcare in the
home country. Many combine their treatment with the holiday to their destinations hence the term
“medical tourism.” In general, medical tourism takes place where tourists primarily seek medical
treatment abroad (Caballero and Mugomba, 2006)

2.2 Tourism in North Cyprus
Since the division in 1974 the North had been heavily dependent on Turkey for financial aid as a key
source of income (Alipour and Kilic, 2005). The rate of Tourism development in Northern Cyprus has
been slow compared to other tourist destinations in the Mediterranean region. Compared to the south,
the Government of TRNC has not been able to develop strategies that will promote rapid tourism
development. Apart from poor strategic plans to encourage tourism development, political instability,
it’s common knowledge within the tourism industry that a bomb blast in any location can hinder the
flow of tourists. Of recent the killing of 38 tourists in Tunisia set the Tourism industry of Tunisia in a
path of sharp decline. Also, the war of 1974 in TRNC which led to the division of the Island and the
evacuation of tourists from the Island. Though the Tourism sector of the South recovered faster, and that
of the North is still in the process.
Another reason for the slow development of the Tourism sector in TRNC is the non-recognition by the
International community. The Greek Cypriots continue to parade the North as inaccessible owing to the
occupation of the Turkish Cypriots (Warner,1999). This factor has taken many dimensions that have
hindered the development of Tourism in the Northern part of Cyprus. One form of which this took was
the embargo placed on the North by the European Union.
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This banned international flights from landing in the available airport, and this factor has affected the
development because there is no direct flight to the TRNC all flights have to break in Turkey before
conveying passengers to TRNC. Through it all, the tourism industry has been able to market itself to the
world as a unique brand.

2.3 The Case of Medical Tourism in North Cyprus
Cyprus is the third largest island in the Mediterranean after Sicily and Sardinia. It lies between latitudes
3.0.33 and 35.41 and longitudes 32.23 and 34.55. The island has two parts: North-administered by Turks,
and South-administered by Greeks since 1974. North Cyprus covers an area of 3,355 square kilometers.
The capital of North Cyprus is Nicosia. Kyrenia, Famagusta, Guzelyurt, Lefke and Karpaz are the major
developed cities. The climate of North Cyprus is Mediterranean type with very hot dry summers and
relatively cold winters. Most of the rain-fall is between December and January. Spring and autumn are
short. From mid-May to mid-September 11 hours sun light is available as a daily average. During this
time the temperature can reach up to 40 degree Celsius. The skies are cloudless with low humidity. The
low humidity makes the high temperature bearable. Cyprus is green during winter. So, Cyprus is
promoted as ideal for summer and winter holidays and it has a great potential in tourist attractions,
therefore, medical tourism blends well with its environment.
Health sector in North Cyprus was ailing, traditionally, due to several factors like the lack of medical
awareness, low penetration of medical insurance, and low doctor to population ratio.
Health care services are basically provided by public and private hospitals in TRNC. Statistics at our
disposal from the Ministry of Health suggest that as of 2013, there were about 1310 bed spaces available
in hospitals which is a combination both public and private hospital, 1007 for the public and 303 for the
private hospitals.

3.0 DISCUSSION
Medical tourism potential is yet to be fully harnessed in TRNC owing to the fact that there has been
poor marketing to the neighboring countries as have been done in the case of educational tourism. The
issue of pricing should be addressed by the Government and other price regulatory bodies to ensure that
quality can be offered at a cheap cost. (Birader and Öztüren, 2019) revealed the critical motivational
factors in the decision process of the respondents. They highlighted Internal motives pushing residents
to travel abroad for medical treatment included reasons such as a lack of accredited hospitals, low quality
of care, and insecurity for employers, while the External factors included the global pandemic (Covıd19), a safe physical environment, high quality of facilities, food, and friendly people.

3.1 Barriers and possible solutions the development of medical tourism in TRNC.
1. Public-Private Health sector Partnerships (PPPs) in medical tourism
The definition of public-private partnership in healthcare financing was described by (Lim, 2005) as a
form of collaboration where the government mobilizes private sector resources to finance health care
services. North Cyprus has both state hospitals and private hospitals and the standard of care is very
high. Emergency treatment given at the Accident and Emergency departments is free to international
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tourists. Additionally, there are a number of private hospitals and medical care available which is
extremely affordable. Health sector in North Cyprus was ailing, traditionally, due to several factors like
the lack of medical awareness, low penetration of medical insurance, and low doctor to population ratio.
Currently, the healthcare industry is witnessing changes in patient demographic profile accompanied
with several lifestyle diseases hitherto unknown. According to Health and Planning Office (2009), there
are total 6 public hospitals and 1I private hospitals in North Cyprus, however there is no real private
public medical partnership in existence in North Cyprus Furthermore, the government gives a lot of
support and free access for the private hospitals to thrive.

2.

Technology and Innovation

Medicine itself is both science and technology incorporated in a system of practices (Glick, Livesey and
Wallis,2014). The rising importance of technology in medicine reflects the need to investigate at depth
the role of technology in medical tourism, it encompasses an analysis of three interrelated areas of
medical technology: telemedicine, bio design innovation and medical informatics.
Telemedicine: The World Health Organization (WHO) (2010) defines the term Telemedicine as “The
delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all health care professionals using
information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis,
treatment and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing
education of health care providers, all in the interests of advancing the health of individuals and
them Communities.
Bio design: (Zenios, Makower, and Yock 2012) defined Bio design as the “process of innovating
medical technologies” which required competency of management with regards to several factors such
as intellectual property, market dynamics, regulatory and reimbursement frameworks, business models,
nature of competition, financing possibilities, clinical trials, technical feasibility, and collaborative
teams
Medical informatics: The Healthcare Information and Management Systems Society (2015) defines
medical informatics as “the interdisciplinary study of the design, development, adoption and application
of IT-based innovations in healthcare services delivery, management and planning.

3.

An Enabling Environment

North Cyprus is the perfect location for health and medical tourism. North Cyprus Medical tourism
offers brand new state of the art medical and dental facilities plus low costs and an ideal climate for
post-operative recuperation. A growing number of visitors are looking to combine a visit or holiday to
the Mediterranean with the opportunity to get private medical or usual cost in their home country. The
sum saved by experiencing private medical or dental work in North Cyprus, compared with the cost for
the same treatment within the UK or somewhere else, easily covers the cost of the flights and regularly
the convenience as well! Numerous especially elderly patients discover the warm climate has an
amazingly positive impact on a extend of conditions including joint pain and asthma, as well as being
an incredible climate for their recovery. Reasons why Medical Tourism will Succeed in North Cyprus
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Well behaved people.

4.



Very rich history.



Conducive climatic condition.



The short distance between cities.



Hotels with good wellness and spas centers.



An Island states.



No industries so the air is clean.



Good ecological system.

Accreditation and Affiliation with other countries

Given TRNC isn’t recognized as a dependent nation, it poses a problem for advanced nations to
collaborate. The main collaborations are with Turkey or countries that have multilateral ties with Turkey.
In a bid to curb this, major agreements were signed between the TRNC and Switzerland. In the first half
of January 2015, officials from the North Cyprus Ministry of Health signed an initial agreement with
two leading Swiss Medical Associations following which joint North Cyprus-Swiss Medical Tourism
Committee. With this and others, this can lead to an increase in future Swiss-Cyprus health tourism
visitors as well as enabling the future exchange of technology and medical doctors and other personnel.

5.

Marketing and Branding

(Kotler and Armstrong, 2012) defined marketing mix as “the set of tactical marketing tools that the firm
blends to produce the response it wants in the target market”, commonly known as the 4Ps of the
marketing-mix: product, price, place, and promotion. The 4Ps represent a practical tool, if managed
well, for the achievement of marketing objectives especially those related to the creation of customer
value and relationship. (Lovelock and Wirtz, 2011) extended the concept of marketing mix by adding
three Ps namely, people, process, and physical environment. However, (Todd, 2012) criticized that
many medical care seeking patients do not perceive brands through accreditation. Instead, he
emphasized on building the brand through creating awareness and enhancing the perception of
prospective customers regarding offered services. North Cyprus should continue to successfully exploit
their respective nations’ competencies as well marketed tourism destinations, to leverage their medical
tourism development.

3.2 RECOMMENDATIONS
Medical tourism potential is yet to be fully harnessed in TRNC owing to the fact that there has been
poor marketing to the neighboring countries as have been done in the case of educational tourism. The
issue of pricing should be addressed by the Government and other price regulatory bodies to ensure that
quality can be offered at a cheap cost.
As a technique, North Cyprus should examine the European showcase and utilize differentiation
methodologies to target its position for medical tourism. Medical tourism in North Cyprus can be
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effective because it may be a popular tourist fascination among Europeans. For a effective usage of a
medical tourism product, the following recommendations are given:


North Cyprus ought to have more operators globally in different European nations working with
nearby agents.



A great observing in its marketing assignments is required.



It should start the process of applying for international accreditations and ought to get
international standard certification.



It should get associated with numerous charities and government organizations.



High ventures in hospital innovation bone-dry gear is required.



Great instructive support for its staff is required.



Experts in different sorts of treatments are required.



High commitment in medical tourism service is required.



Superior estimating techniques are required.



Comfort of visa/immigration framework is required.



High desires in quality of treatment ought to be set forth.



Adequate support from neighborhood government is required.

4.0 CONCLUSION
In conclusion, medical tourism could be an influential factor for worldwide tourism industry. Medical
tourism has potential for sustainable tourism and gives financial benefits to the entire nation. The study
served its purposes to examine and analyze the barriers of medical tourism in North Cyprus within the
light of strength and weaknesses, of the nation’s medical sector. In order for North Cyprus medical
tourism to succeed, an association of tour operators, hospitals and hotels is a must. The reason for these
tour operators/agents is to liaise with the insurance firms and the private and public medical specialists
within the European and American markets, so as to guarantee a steady stream of patients. It is
reasonably known that North Cyprus medical tourism industry development is directly related to the
interest and inclusion of the nearby specialists, particularly, government and NGOs. Medical tourism
will create positive impacts for the tourism industry.
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Экологический
Последствий
Воздействия на Окружающую Среду
Обувного Производства
АЛЛАДУСТОВ Улугмурат Бахриевич1

Аннотация
Объектом исследования является предприятия по производству обуви на основе
полимерных материалов. При выполнении проекта был проведен экологический анализ
существующих и вновь создаваемых источников с точки зрения выбросов, сбросов,
образования отходов, а также оценена степень их воздействия на природную среду.
В результате экологического анализа основных проектных решений были выявлены
количество источников выбросов и определены виды загрязняющих веществ, а также
выполнены расчеты загрязняющих веществ. Расчет концентраций загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе проводили по программе «VARSA - RADUGA». Анализ полей
рассеивания выбросов загрязняющих веществ показал, что максимальные приземные
концентрации рассмотренных загрязняющих веществ, за границей предприятия не
превысят установленных квотами значений. В результате расчета приземной концентрации
загрязняющих веществ разработано проект нормативов ПДВ. Водоснабжение
рассматриваемого участка осуществляется из артезианской скважины. Вода расходуются
на хозяйственно – питьевые, производственные и противопожарные нужды предприятия.
Образуются бытовые сточные воды.
Проведена инвентаризация отходов производства и потребления. Установлено, что в
процессе производственной деятельности образуется 11 видов отходов в количестве
83,021296 т. Отходы относятся в основном к 4 и 5 классам опасности и являются не
токсичными и малоопасными. Произведён расчет лимитов размещения отходов
производства. В проекте показано, что при эксплуатации предприятия в заданном
технологическом режиме не приведет к негативным последствиям воздействия на
окружающую среду.
Ключевые слова: Окружающая среда, экологический анализ, экологический
последствий, источники воздействия, источники выбросов, источники сбросов.
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ВВЕДЕНИЕ
Вместе с интенсификацией использования природных ресурсов, стремительно возросло и
загрязнение окружающей среды отходами производственной деятельности. Массовый выброс в
атмосферу, гидросферу и почвенно-растительный покров вредных веществ и соединений, принял
опасный характер, могущий вызвать необратимые экологические изменения.
Поэтому охрана окружающей среды является актуальнейшей задачей, имеющей глобальное
значение. Одним из ведущих направлений природоохранных работ является детальное изучение
источников загрязнений и экологический анализ их воздействия на окружающую среду.
Целью данной работы является исследований экологический последствий воздействия на
окружающую среду обувного производства.

Методики и результаты исследования
Объектом исследования является предприятия по производству обуви на основе полимерных
материалов, которая расположена в Ургутском районе Самаркандской области.
Производительности предприятия составляет производства 2500 тысяч пар обуви различного
ассортимента в год.
При выполнении проекта об экологических последствиях воздействия предприятия по
производству обуви был проведен экологический анализ существующих и вновь создаваемых
источников с точки зрения выбросов, сбросов, образования отходов, а также оценена степень их
воздействия на природную среду. Показано, что при эксплуатации предприятия в заданном
технологическом режиме состояние природной среды не изменится.
В работе представлена оценка воздействия наиболее вероятных аварийных ситуаций, связанных
с возникновением пожара в производственных зданиях. Показано, что негативные последствия
возможных аварий будут локализованы в пределах территории предприятия и не окажут
отрицательного воздействия на природную среду.
В результате экологического анализа основных проектных решений были выявлены 21
источника выделения загрязняющих веществ, 7 источников выбросов загрязняющих веществ, из
которых 3 организованных и 4 неорганизованной. Всего вышеперечисленными источниками
проектируемого предприятия выбрасывается в атмосферу 10-ти наименований загрязняющих
веществ. Суммарное количество выбрасываемых вредных веществ от стационарных источников
выбросов составляет – 8,0105 т/год, в том числе твердых –3,179409 т/год, жидких и газообразных
– 4,831091 т/год.
Валовое количество выбросов от производства составит 8,0105 т/год. Основной вклад вносят
выбросы из производственного цеха №1, который составляет 70,56% от суммарных выбросов
стационарных источников. На долю производственного цеха №2 приходится 29,44%.
По ингредиентам большая часть выбросов приходится на метилена хлористого – 2,8 т/год
(34,96%) и пыли неорганического 2,7244 т/год (34,01%). Выбросы по остальным ингредиентам
не превышают 32%.
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Количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ от каждого источника
рассчитывались по утвержденным методикам [1,2,5], а также использовались паспортные
данные технологического оборудования.
Расчет концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при эксплуатации
проектируемого предприятии проводили по программе «VARSA - RADUGA» на площади 1,5 х
1,5км с шагом 150м. Исходными данными были взяты параметры источников выбросов,
метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие степень рассеивания
химических веществ в атмосфере.
Анализ полей рассеивания выбросов загрязняющих веществ показал, что к 4 и 5 классам
опасности и являются не токсичными и малоопасными. В результате расчета приземной
концентрации загрязняющих веществ разработано проект нормативов ПДВ.
Водоснабжение рассматриваемого участка осуществляется из артезианской скважины, который
основано на балансовых запасах подземных вод. Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды
проектируемого предприятия составит 7,94 м3/сутки или 2322,301 м3/год, на производственные
нужды – 0,08 м3/сутки или 24,4 м3/год, на противопожарные нужды – 1,00 м3/сутки или
365м3/год. Общий расход воды проектируемого предприятия составит около 9,02 м3/сутки или
2711,701 м3/год, что намного меньше производительности установленного на скважине насоса
(6 м3/час).
На территории производственной предприятий образуются бытовые сточные воды в количестве
– 7,097 м3/сутки или 2148,961 м3/год. Хозяйственно-бытовые стоки будут сбрасываться в
бетонированную выгребную яму, объем который составляет 48м3, а площадь – 12 м2 и по мере
заполнения вывозятся ассенизационными машинами на городской полигон для складирования
малотоксичных отходов.
Расчетные расходы воды и количества образующихся стоков рассчитывались по действующими
нормативными документами [3-4].
Проведена инвентаризация отходов производства и потребления. Приведены общие сведения
образования отходов по основному и вспомогательному производствам. Для каждого вида
отхода составлен паспорт. Определены удельные показатели образования отходов по отношению
к выпускаемой продукции, либо к используемому сырью. Установлено, что в процессе
производственной деятельности образуется 11 видов отходов в количестве 83,021296 т. Отходы
относятся в основном к 4 и 5 классам опасности и являются не токсичными и малоопасными. К
4 классу относятся 4 отхода в количестве 31,135 т (37,50%). К 5 классу относятся 6 отходов в
количестве 51,876 т (62,49%). К 1 классу относятся 1 отхода в количестве 0,010296 т (0,01%). В
ходе инвентаризации определены и охарактеризованы места размещения отходов на территории
предприятия. Произведён расчет лимитов размещения отходов производства. Описаны способы
временного размещения каждого вида отходов на предприятии. Лимит размещения рассчитан
для 11 видов отходов. Общее количество размещаемых отходов составит 21,796т и они займут
площадь37,94 м2.
Отходы производства и потребления рассчитывались по утвержденным методикам [6-7], а также
использовались данные о расходы сырья и материалов.
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В проекте об экологических последствиях производства обуви на основе полимерных
материалов разработана система мониторинга количества выбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду и показано, что при эксплуатации предприятия в заданном технологическом
режиме не приведет к негативным последствиям воздействия на окружающую среду.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выполнении проекта экологический последствий воздействия предприятий по производству
обуви на основе полимерных материалов проведен экологический анализ существующих и вновь
создаваемых источников с точки зрения выбросов, сбросов, образования отходов, а также
оценена степень их воздействия на окружающую среду. В результате исследования были
сделаны следующие выводы:
1. Предприятия по производству обуви на основе полимерных материалов являются
одним из крупных источников, загрязняющих окружающие среды;
2. Основными источниками выделения и выброса загрязняющих веществ в атмосферу
являются станки для литья подошвы, а также участок для прикрепления подошвы на
верхней части обуви;
3. Вода на производстве используются для охлаждения станков в замкнутом цикле;
4. На производстве образуются лишь бытовые сточные воды;
5. Образуются отходы производства и потребления. Отходы производства относится к
4 и 5 классам опасности и являются не токсичными и малоопасными.
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«Avesto» va uning o’rganilishi xususida.

BEGMURODOV Shoxruz Xusanjon o`g`li1

Annotatsiya
Maqolada insoniyat tarixidagi eng qadimiy yozma madaniy yodgorliklardan biri sanalmish
Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo`lmish Avestoning jahon ilm-fani tomonidan nima
sababdan o`rganilishi yoritilgan. Bu yodgorlikni hozirgi kunda ham katta qiziqish bilan
o`rganilishiga asosiy sabab shuki u o`z davridagi afsona va rivoyatlarga asoslangan turmush
tarzini tubdan o`zgartirib, insonlar ongini yovuzlik va jaholatdan tozalashga katta yordam berdi.
Insonlarga haqiqiy baxt-saodatli hayot qanday ekanligini o`rgatdi. Bundan tashqari bu yodgorlik
nafaqat diniy kitopdir balki, qomusiy asar hamdir.
Tayanch so`zlar: Real hayot tamoyili, A.Dyuperron,”Osor-ul-boqiya”, avesto falsafasi.

Dunyoning eng qadimiy madaniy yozma yodgorliklaridan biri «Avesto» o`zining butun mohiyati bilan
insoniyat madaniyati, tafakkuri va jahon fani taraqqiyotida muhim o`rin tutadi.Ushbu tarixiy-madaniy,
asotiriy-diniy yodgorlik yuksak badiiy mo`jizasi, o`ziga xos tafakkur tarzi bilan asrlar mobaynida
insoniyatni lol qoldirib kelmoqda. U kishilik jamiyati shakillanishining ilk bosqichlarida falsafiy
tafakkurning butunlay yangi bosqichini boshlab berdi. Afsonalar, rivoyatlar va asotirlar ta`siridagi
turmush tarzini buzib , tabiiy taraqqiyot , real hayot tamoyilini ilgari surdi. Bu o`ziga xos sivilizatsiyaviy
hodisa vaqt o`tgani sari jahon faylasuflari , demograflari, antropologlari, etnograflari, tarix va adabiyot
namoyondalari diqqatini o`ziga tortdi. Xususan, G`arb donishmandlarining qiziqishlari turlicha, ba`zan
bir-biriga zid bo`lsa-da, ular ta`limotlarida hayrat tuyg`usi ko`zga yaqqolroq tashlanmoqda. Hali-hamon
turli xalqlar, millatlar, fan va madaniyat arboblarining ushbu qomusiy kitobga qiziqishlari tobora
ortmoqda.
Avestoshunoslik Zardushtiylik dini paydo bo`lgan ilk davrlardayoq boshlangan. Ma`lumki, u o`sha davr
odamlari qarashlari va e`tiqodlari uchun butunlay yangi hodisa edi. Har qanday zamonda yangi g`oya
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va aqidalarni qabul qilish oson bo`lmagan. Jumladan, Zardusht qarashlarini ham o`z vaqtida tushunish,
anglash, uning g`oyalarini o`zlashtirish va atrofida jipslashtirish qiyin bo`lgan. «Avesto» ning alohida
qismlari, mazmuni o`z vaqtida sharhlanib targ`ib etilgan. Ayrim murakkab so`zlar va yangi atamalar
mazmunini ochadigan izohli lug`atlar tayyorlangan. Tushunish qiyin bo`lgan matnlarga tavsirlar
yozilgan. Ana shu tarzda u dunyo bo`ylab tarqala boshlagan.2
Sharqshunoslar orasida «Avesto» ning yaratilishi haqida turli fikrlar mavjud: ularning ayrimlari
yodgorlik tarkibidagi eng ko`hna madhiyalar, miflar va mifologik obrazlarga suyanib, uning dastlabki
qismlari eramizdan oldingi IX asrlarda yaratilgan, degan xulosaga kelishgan. Ular ba`zi matn va
madhiyalar yakka xudolik e`tiqodi paydo bo`la boshlagan ilk paytlarda kohinlar tomonidan yaratilib,
keyinchalik «Avesto» ni tuzganlar ulardan ham foydalangan deb uqtirishadi. Bir guruh avestoshunoslar
kitobning yozila boshlashini bevosita Zardushtning Sablon tog`ida kechgan hayoti bilan bog`laydilar
va bunda Gotlar asosan payg`ambarlar she`rlaridan tashkil topganiga suyanadilar. Har holda «Avesto»
da ajdodlarimizning eng qadimiy she`rlari, musiqa, badiiy tafakkur mevalari diniy aqidalari-yu ilmiy
dunyoqarashlari mujassamlashgani aniq.3
«Avesto» da ilgari surilgan zardushtiylik dinining mohiyati atoqli olimlar tomonidan yuksak
baholanmoqda. Bu o’rinda yirik tadqiqotchi S.F.Oldenburgning fikrini keltirib o’tish o’rinlidir.
«Zardushtiylik» - deb yozadi akademik, - insonning yer yuzidagi hayotini yengillashtirishga, uni
baxtiyor qilishga qaratilgan eng oqilona din». Mana shu fikrning o’ziyoq «Avesto» ni o’rganishimizning
nihoyatda muhim va zarurligini tasdiqlaydi.
Zardushtiylik dinining mohiyatini ochib bergan va «Avesto» ni o’rganishning ahamiyatini o’zining
qator tadqiqotlarida izohlagan yirik «Avesto» shunos mutaxassis olim A.O.Makovelskiyning
xizmatlarini alohida ta’kidlab o’tishga to’g’ri keladi. «Avesto» haqida to`liqroq ma`lumotga ega bo`lish
uchun A.O.Makovelskiyning asarlarini o`z ona tilimizga tarjima qilsak foydadan holi bo`lmaydi. Bu
olimning ishlari «Avesto» haqida yozilgan tadqiqotlar ichida eng mukammal desak ham bo`ladi.
«Avesto» haqida yaratilgan tadqiqotlar va bahslarga to`xtalar ekanmiz, asosan A.O.Makovelskiy
fikrlariga tayanamiz. Yevropada «Avesto» ni o`rganish va bu borada qilingan birinchi urinishlar haqida
to`xtalgan Dramsteter bu manbani «Sharqning muqaddas kitobi» deb atagan edi.
Yevropada «Avesto» ga atab yozilgan asarlar ichida fransuz Brissitin qalamiga mansub «Eronda shoh
hukmronligi haqida» (1790-yil) asarida din va eski urf-odatlar haqida to`xtaladi. XVII asrda bu
ma`lumotlar fransuz, ingliz va italyan saohatchilari tomonidan yanada to`ldirildi. Fransuz Gabrel DyuShinon, zoraastriylarning muqaddas kitobini ko`rgani va ular yagona bir tilda yozilmagani haqida
ma`lumot beradi. Zamonasining yirik oriyentalisti (sharqshunos olim), oksfordlik professor Tomas
Gaid midiyaliklarni, eronliklarni va parfiyaliklarni dinining qadimgi tarixini tiklashga harakat qilib,
1700-yilda Oksfordda nashr etilgan «Qadimgi eronliklar: parfiyalik va midiyaliklar dinining tarixi»
asarida ham «Avesto» haqida qimmatli fikrlar bildirgan.3
XVIII asr boshlarida angliyalik Jorj Buger Hindistonga boradi. Taqdir taqozosi bilan zardushtiylik
diniga e`tiqod qo`yganlar davrasiga tushadi. Ushbu din haqida ayrim ma`lumotlarga ega bo`lgach uning

Narzulla Jo`rayev «Avesto» mo`jizasi G`afur G`ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent 2013 4344 betlar
2

3 http://hozir.org/abdulla-qodiriy-nomidagi-jizzax-davlat-pedagogoka-instituti-um-v3.html?page=4.

152

muqaddas kitobi «Avestoga» ga qizig`ish ortadi va uning ayrim qismlarini olishga muyassar bo`ladi.
Eng qadimiy madaniy yodgorlik sifatida 1723-yili yurtiga – Angliyaga olib keladi. Bu paytda tabiiyki,
uni o`qiydigan, talqin qiladigan vatushunadigan mutaxassis yo`q edi. Shuning uchun, «Avesto» ning
ushbu nusxasini kutubxonaga topshiradi va u ko`rgazma uchun qo`yiladi.
1754-yili Parijdagi sharq xalqlari maktabining 20 yoshli o`quvchisi fransiyalik Anketil Dyuperron
(1731-1805) kutubxonada bo`lganida, ushbu nodir asarni ko`radi va unga qiziqib qoladi. Angliyada
Oksford universitetida saqlanayotgan «Vendidot» ning nusxasi bilan tanishish imkoniyatiga ega bo`ladi.
Mashriq xalqlari madaniyati, tarixi va qadriyatlarini chuqur o`rganishga kirishgan yosh sharqshunos
A.Dyuperron 1755-yili Hindistonga boradi. U Zardushtiylar bilan bir necha yil yashaydi. Ularning
qarashalari, diniy-e`tiqodiy aqidalari va turmush tarzlarini o`rganadi. U yerda Zardushtiylik diniga
mansub Darap Kumar bilan tanishib, uning yordamida eski pahlaviy tili va yozuvini o`zlashtiradi.
Xususan, «Avesto» ni o`qish, tushunish imkoniyatiga ega bo`ladi. Sharq madaniy merosiga tegishli
qator tarixiy, falsafiy adabiyotlar bilan tanishadi, ularni o`zlashtiradi. 1761-yili Parijga qaytib «Avesto»
bilan jiddiy shug`ullanadi.
Uning butun falsafiy va g`oyaviy qarashlarini o`zlashtirishga harakat qiladi. O`n yillik izlanishdan
so`ng, 1771-yili «Avesto» ni fransuz tiliga tarjima qiladi. Bu jahon madaniyatida o`ziga xos favqulodda
hodisa edi. Negaki, Sharq tafakkurining ilk qomusiy asari g`arbga yoyila boshlagandi.4
XIX asrda «Avesto» o`ziga ko`pgina faylasuflarni jalb qila boshlaydi. G.Ritter 12 tomdan iborat
«Falsafa tarixi» (1829-1853) asarida «Avesto» dagi diniy tasavvurlar asosida afsonaviy qarashlar yotadi,
bu diniy tasavvurlar, grek afsonalariga qaraganda fikrlarga boydir degan fikrni aytadi. «Avesto» ni
falsafiy tomonini xarakterlab G.Retter uning ayrim qismlarida odamlar xayolida paydo bo`lgan
ta`limotni sistemali ravishda namoyish etishga bo`lgan urinishlarni ko`rish mumkin deb yozadi.
«Avesto» ga nemis mafkurasining yirik namoyandalaridan biri bo`lgan Gegel ham katta e`tibor berib,
Zoroastrni qadimgi eron dinining asoschisi deb ta`kidlaydi. Bundan tashqari, Gegel dinning rivojlanishi
inson tarixining rivojlanishiga aloqasi yo`q, deb fikr yuritadi. Gegel «Avesto» ning tilini qadimgi
Baqtriya-zend tili deb atadi.
«Avesto» ni o`rganish borasida fransuz olimi Bu Urnufning xizmatlari katta bo`ldi. U o`zining
«Yasnaga izoh» asarida eronliklarning urf-odatiga tayanib «Avesto» ni o`rganishga kirishsa, ikkinchisi
Sanskrit bilan Ved afsonalarini taqqoslash asosida ish olib boradi. Bu Urnuf asos solgan bunday
taqqoslash maktabi «Avesto» ning tilini tushuntirish uchun Hindistonning tili va afsonalaridan
foydalanishardi. Shuning uchun ham, bu maktabning namoyandalari o`zlarini «Vedantislar» deb
atashardi.Bu maktabga Bu Urnuf, Rot, Benfey, Vindishman, Geyter, Xaug va boshqalar kiradi. Bu
Urnufning qilgan xizmatlari shundan iborat ediki, u Persepol va Behistunda qadimgi eron yozuvlarini
o`qib ahamoniylarning tili «Avesto» ning tili bilan egizakligini aniqlaydi.
Avestoshunoslikda, Zardushtiylik falsafasini o`rganish borasida shveysariyalik olimlar ancha faollik
ko`rsatishdi. Islom fanlari instituti hamda Bern universiteti bu sohada yirik ilmiy markazga aylandi.
Markaziy Osiyo, Eron adabiyotini o`rganishga, ushbu hudud xalqlari madaniy-badiiy merosini tadqiq
etishga doir bir qator tadqiqot markarlari ish boshladi. Fris Meya, Mexail Glyunis, Rudolf Gelpke,
Xermann Landolt, Yohann Xristoff Byurgel va boshqalar jiddiy ilmiy tadqiqotishlarini olib bordilar.
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Ushbu markazlarda «Avesto» va unga yaqin bo`lgan Sharq qo`lyozmalarini to`plash turli davr va
xalqlarga tegishli manbalarni yig`ish bo`yicha katta hajmdagi ishlarni amalga oshirishdi.
XIX asrga kelib rus olimlari ham «Avesto» ni o`rganishga kirishishadi. Sharqshunos Kossovich bu
borada chuqur izlanishlar olib borib , 1860-yilda «Zent Avestodan to`rt maqola» nomli kitob yozadi va
nashr ettiradi. Asr oxirida B.B.Bartold, K.G.Zaleman, A.A Pagodin, K.A.Inostarsev va boshqalar
zardushtiylik dinining paydo bo`lishi, uning vatani hamda Zardusht haqidagi jiddiy tadqiqot ishlarini
amalga oshiradilar. XX asrga kelib Rossiyada Sharq tarixi, dini va madaniyatini, o`rganishga katta
e`tibor berildi. Natijada bir qator yirik olimlar yetishib chiqdi. Jumladan, E.Y.Bertels, I.M.Diyakonol,
A.A.Freman, B.G`.G`afurov va boshqalar avestoshunoslikka muhim hissa qo`shdilar.
O`zbekistonda avestoshunoslik uzoq tarixga ega. Beruniy, Forobiy, Ibn Sino va boshqalar nomi bilan
bo`g`liq bo`lgan birinchi Renessans davri bu sohada o`ziga xos mavqega ega. Xususan, Beruniyning
«Osor ul-boqiya» asari qadimgi xalqlarning kelib chiqishi Sharq va Yaqin Sharqda madaniy taraqqiyot
asoslari, «Avesto» falsafasi, zardushtiylik dinining paydo bo`lishiga doir qomusiy tadqiqotlari o`zining
betakrorligi va keng miqyosligi bilan qimmatlidir. Asrlar mobaynida qadimiy Turonda Zardushtiylik
falsafasi o`rganib kelindi. Aytish mumkinki, mustamlakachilik davrida, xususan, XIX asrning ikkinchi
yarmi, XX asr boshlarida avestoshunoslik birmuncha unutildi. Aniqrog`i, bunday ulkan qadimiy
yodgorlikni va umuman boy tarixiy-madaniy qadriyatlarimizni o`rganishga ataylab e`tibor berilmadi.
O`zbekistonda avestoshunoslik nisbatan kechroq boshlandi. O`tgan asrning o`rtalariga kelib professor
N.M.Mallayev «Avesto» ga doir dastlabki tadqiqot ishlarini olib bordi. Uning 1958-yilda nashr etilgan
«X-XII asrlar adabiyoti» nomli risolasida Sharq xalqlarining qadimgi yozma yodgorliklari haqida
dastlabki fikrlarini muallif «Avesto» ga yozma adabiyot namunasi sifatida yondashadi. Uning asl
mohiyatiga chuqur kirmaydi. Balki bunga hukmron siyosat va davr talabi monelik qilgandir.
Sobiq Ittifoq davrida dunyo olimlari o`rgangan ilk vatani bo`lgan O`zbekistonda «Avesto» ni sistemali
tarzda, ma`naviyatimizning manbai sifatida o`rganishning imkoni bo`lmadi. Bu manba faqat mustaqillik
yillarida o`zining haqiqiy qadr qimmatini topdi. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov tashabbusi bilan
2001-yili «Avesto» yaratilganligining 2700 yilligi yurtimizda xalqaro miqyosda Xiva shahrida unga
atalgan majmua qo`yildi. Mustaqillikka erishganimizdan so`ng o`tmish ma`naviy merosimiz qayta
tiklandi va bu borada katta ishlar amalga oshirildi. Shu jumladan, xalqimiz tarixining muqaddas kitobi
«Avesto» ning to`la matni o`zbek tiliga to`la tarjima qilinib, nashr etildi (2001) va uni o`rganish bo`yicha
tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Hozirgi tadqiqotchilarimizdan M.Qodirov, M.Is`haqov,
A.Sagdullayev, A.Qayumov, A.Mahkam, F.Sulaymonova, T.Mahmudov va boshqalar «Avesto» ni
o`rganish bo`yicha risola, manografiya, ilmiy maqolalarini chop ettirdilar. 5
Shuni ta`kidlash lozimki, «Avesto» singari nodir madaniy yodgorliklar qanday g`oya va maqsadga
xizmat qilmasin, ular o`z davridayoq umuminsoniy qadriyatga aylangan. Demak, ularni o`rganish,
tadqiq qilish, o`qish va uqish zarur.
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The Role of Teachers in Promoting
Gender Equality

Durdonabonu ABDUMUTALOVA1

Abstract
The article illustrates the importance of teachers in supporting gender equality in the classroom.
Furthermore, it presents seven effective strategies for enhancing gender awareness in teaching.
Keywords: gender inequality, inclusive environment, strategies, interaction, gender stereotypes,
awareness.

A good educational environment is a place where all students, male or female, are treated equally. It is
undeniable that the role of teachers is of paramount importance. Teachers help individuals to become
productive members of society, to build and shape thriving nations.
Living amongst people of various social classes, cultures, nationalities, gender and races, children
should be taught that diversity is an indivisible part of human nature and not something “wrong” or
“different” from their world. It is pivotal for children to be fully aware of gender equality and grow
without any kind of stereotypes or prejudices. In fact, children in the formative years absorb all the
information around them. Therefore, teachers are an integral part of providing gender-inclusive learning
environments.
Teaching equality at schools can be deemed as the first step to combat gender-based disparities. Teachers
are best known as facilitators who set the tone of their classrooms, build a warm environment, mentor
and nurture students, but sometimes some teachers may inadvertently perpetuate gender inequalities by
inappropriate interaction, language and traditional gender views. This is why, it is crucial to learn and
adapt the right awareness and tools to recognize and correct gender bias.

In connection with the above-mentioned, a number of strategies can be implemented:
1. To organize a classroom with established rules
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A teacher should establish a set of rules in the classroom in order to promote equality. An effective way
of doing it is engaging students in this process. Students should be asked for suggestions and ideas of
keeping an equal and respectful classroom. A classic example for these rules may be rotating group roles
between girls and boys, including with classroom duty assignments.
2. To pay equal attention to both boys and girls
According to Measor and Sykes (1992) teachers keep interactions with boys more often than with girls
by a margin of 10 to 20 percent. One of the reasons why it happens may be due to boys’ greater
assertiveness to engage and speak up more in discussions. Naturally, teachers may be somewhat forced
to pay more attention to them. Secondly, teachers are inclined to do so in order to keep boys out of
mischief and keep them concentrated on the task at hand. Consequently, this very trend may discourage
female students from sharing ideas even if they have worthwhile information to contribute to a
discussion. Therefore, it is important to address, interact and talk to both female and male students in a
balanced way.
3. To hold equal academic expectations for both gender representatives
There are discrepancies between boys’ and girls’ attitudes towards academic subjects, which is why,
there are some false stereotypes, such as “boys are good at math and science” or “literature and art are
for girls.” Even if girls are fairly good at math, their motivation diminishes due to having less confidence
in their ability to succeed. This very reason makes them perceive subjects like math or science as being
less useful in their lives. As a consequence, STEM fields are comprised of 28% of women and 72% of
men. So, teachers should direct students leaning on their interests, not stereotypes.
4. To give constructive feedback to all students
Gender biases are reflected in the praise and feedback given to students. Studies have shown that girls
are more likely to be praised for the appearance or neatness of notes, while boys are more likely to be
received attributions to effort and ability. On top of that, boys are often praised more than girls for
sharing correct knowledge, and wrong answers provided by them are overlooked. In striking contrast,
answers provided by girls are undervalued or ignored. This sort of assessment can definitely convince
girls that they are less “smart” or “competent” than boys. Ergo, teachers should give feedback that
reflects the student’s abilities, not their gender. And every given feedback should be educative in nature.
5. To integrate boys and girls into a small group
It is common for boys and girls to select friends for seating arrangements. In order to break “boys-/girlsonly” trend, teachers should seat and group students intentionally. A project work may be given to a
small group of boys and girls to integrate them and create a friendly atmosphere where they they can
understand and know each other better.
6. To use gender-neutral language in the classroom
It is well known that the words children hear influence their perceptions of the gender appropriateness
of some careers, engagement, and interests. An inappropriate usage of gender-specific language leads
to gender power imbalances. Teachers should avoid dividing the class by gender and making statements
addressing one gender only. For instance, “hello, guys!”, “boys and girls!” Teachers should use inclusive
language, such as “everyone/everybody, all/you all, students.”
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7. To teach a concept “All feelings are human!”
Adherence to stereotypical misconceptions, such as “girl” or “boy” emotions, may have detrimental
repercussions on children’s mental health. Moreover, it might result in juvenile delinquency and
academic issues. Generally, it happens due to a lack of education about feelings. For instance,
masculinity phrases as “boys do not cry” or “man up” may damage and belittle boys’ self-worth.
Therefore, it is vital to teach children that showing emotions is not a sign of weakness. Teachers should
encourage students to express their feelings, not to suppress.
Educated individuals grow up healthy both physically and mentally, and therefore have potential
employment opportunities. This chance, in turn, enables them to build prosperous families, raise healthy
children, and also support their own children to get education. As it can be observed, having equal access
to education can change many lives for the better. And creating a more equal and balanced learning
environment starts with teachers in the classroom. Teachers have important roles to play in achieving
gender equality. Applying the aforementioned strategies they can become powerful agents of change.
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Abstract
Several studies have shown that abroad students are challenged with adaptation and an important
level of stressors during their study abroad period. Based on these results, by using a qualitative
approach, the research focuses on the perspectives of Iranian students in EMU, Famagusta, North
Cyprus and follows the purpose to identify the academic and social stress factors and to address
their coping mechanisms against these stress factors. Data was collected using a snowball
sampling method which led to a more purposeful sample, and through open-ended and semistructured interview questions, 10 respondents were asked about the struggles and coping
mechanisms they used to avoid stress. Furthermore, relevant literature is also provided which
contributed to background knowledge of the issue, findings were compared to the previous
knowledge, similarities and differences were analysed and discussed. According to the findings
of the study, a significance level of stressors was detected by the respondents also, their coping
mechanisms were identified. The analysis showed that there is a crucial need for effective
implementation of psychological support and counselling in the institutions to help students who
are challenged by distress. Moreover, the promotion of health and well-being under the
subheading of mental health seems to be essential. Normalization of the definition that ‘being a
student is stressful’ needs to be eliminated and necessary precautions need to be taken by higher
education providers to increase the level of satisfaction for these students
Keywords: International Students, Educational Tourism, Psychological Distress, Coping
Mechanism.

1
2

Ph.D student of EMU Tourism Management Faculty, TRNC
Ph.D student of EMU Tourism Management Faculty, TRNC

159

1.0 INTRODUCTION
Currently, educational tourism has received a special place in the economies of different countries
(Sadana et al., 2019; Costa et al., 2019), thereby more and more students are leaving their country to
acquire higher education in other countries of the world. One such institution is the EMU, in Northern
Cyprus, that has opened its doors to 12.000 international students, and here arises another question: how
do these students experience a period far from their relatives and friends? Previous studies confirm that
international students experience stress during the transition from one environment to another (Mori
2000; Poyrazli et al. 2004; Lin & Yusoff, 2013; Elemo & Türküm, 2019; Saravanan, 2019). One of the
main aspects that has an impact on the psychological state (stress) of international students is the
intercultural transition (Szabo, 2019), which can be explained as a temporary gap with the primary
environment, which affects to the negative feelings and discomfort experienced due to the culture of the
host society, the difficulties of transaction caused by the pressure and demands placed on people by
another country and the missing important aspects from the past life (Zwingmann. 1983). International
students are differing from local students; they have to deal with various problems in academic and
extra-curricular activities, as well as problems in relationships, personal image, and financial state.
Furthermore, how the students undergo adaptation depends on various aspects, for example, the country
of origin, knowledge of the local language, ethnic group and what types of groups this culture belongs;
collectivist or individualistic (Wilton & Constantine 2003).
As a result, each student individually suffers from stress and the coping process closely depends on
personal resources and the coping strategy of using these resources (Khramtsova et al. 2007; Salami,
2008). Copy mechanisms help students facilitate adaptation, and these mechanisms can be developed
with skill acquisition (Struthers et al. 2000). However, not all stress coping mechanisms are positive,
for example, some students prefer a self-control mechanism, but not all students have strong
psychological ability for this method. If a student loses control, there is the possibility of immersion in
oneself and the acquisition of harmful habits. These strategies are called non-adaptive and can harm
students’ health (Pritchard et al. 2007).
Furthermore, Akhtar & Kroner-Herwig (2019) conducted a quantitative study between international
students at German universities and examined their stressors and coping mechanisms. This study
confirmed that students experience stress, which harms academic results and social life, moreover, result
advised to university employees take action that could improve students' psychological state. Besides,
this study requested future studies to conduct qualitative research in this area to improve and confirm
the result.
Based on the foregoing, this research aimed to cover the gap in the literature of stress and coping of
international students by conducting qualitative research. In other words, this study follows two aims:
firstly, to analyse the main consequences and causes of Psychological stress (Psy-S) of International
students (I-students) of EMU by considering such aspects: academic and social lifestyle. Secondly,
determine how these students are coping with their Psy-S while staying in Cyprus.
Furthermore, to conduct the mast reasonable and accurate research, the study and its corresponding
study will be dictated by the main objectives as listed below:
•

To address the I-students’ academic and social Psy-S

• To focus on the ways, I-students are coping with their Psy-S by looking at coping mechanisms such
as escape/avoidance and seeking social support.
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• To identify the (emotional) need of I-students at EMU, which can have a positive impact on the PsyS of I-students and even more, help to I-students to avoid of Psy-S.

2.0 LITERATURE REVIEW
2.1 The Nature of Intercultural Experience
The notion of intercultural can be described as something that occurs between people of different
cultures including different religious groups or people of different national origins. It focuses on
diversity and differences between domestic and international contexts while the diversity of cultures is
interacting (Landreman, 2003; Magolda, 2005: 572) but they are not mutually exclusive which means
two or more events cannot synchronize. This is usually used to define situations where the result of one
outcome abandon the other. According to the observations of Paulston (1992) and Luckmann and Berger
(1966), some factors of traditional beliefs and norms cannot be altered or integrated and will never be
fully abandoned for another (Byram, 2003). Therefore, the level of adjustments and adaptation in which
an individual alters herself to fit in with the domestic culture changes accordingly to personal and
conditional factors and their interrelationship. Kim (2005: 391) suggests that actors may flourish
efficiency in self-expression and in accomplishing their different social demands in the host culture
meanwhile they continue to face an impression of boundary or ‘alienation’ when experiencing
conflicting values and norms.
Previous research on the intercultural adaptation of students from overseas has concluded huge
transitional and adaptive struggles faced by overseas students. It was found that studying abroad was an
important transitional situation that created a significant level of stress including confrontation and
adjustments to unfamiliar psychological and physical experiences as well as other changes (Cushner &
Karim, 2004: 292). One of the main stressors of overseas students were culture shock (Oberg, 1960;
Adler, 1975), learning/education shock (Yamazaki, 2005; Hoff 1979), language shock (Smalley, 1963;
Agar, 1996) and role shock (Biller & Minkler, 1979; Byrnes 1966). Cushner and Karim (2004) claim
that international students’ intercultural experiences are altered and influenced by various factors such
as positive or negative individual aspects related to age, gender, ethnicity and environmental aspects
related to such as social and academic support systems. Nonetheless, if successful, intercultural
experiences can become a journey of development and personal growth caused by transformative
learning processes (Anderson, 1994; Byrnes 1965). Intercultural experiences can provide a basis for
meeting people with different backgrounds, traditions, values, and languages as well as different ways
of interpreting the world. International experience is an intercultural experience and it can plant
interpersonal and cultural perceptions to help self-improvement and help to develop effective skills of
communication (Aba, 2016; Deardorff, 2017; Catarci et al., 2015). Anderson (1994), describes this as a
‘reborn’ experience.

2.2 Challenges and Struggles in Intercultural Experiences
Crossing cultural boundaries and living in a new sociocultural environment can be very inspiring but
isolating at the same time. Feeling homesick, isolated and the impacts of culture shock are common
issues that international students are confronted with. Adjusting to an entirely new sociocultural
atmosphere can be very difficult. Differences in culture, language barriers, and other issues can make it
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challenging to interact with people and engaging in learning processes. These can lead to emotional
stress, anxiety, and loneliness which can result in a negative impact on social and academic performance
as well as affecting the actual capability of these overseas students (Wajid, 2019). This research will
focus on two main challenges that the overseas students are coping with, academic/learning struggles
and life/existential struggles.

2.3 Academic/Learning struggles
Also called learning shock, can be described as undesirable emotions and challenging experiences that
student face when they are engaging with a new learning climate. These undesirable feelings can become
struggles leading so psychological and emotional stress for mainly overseas students. The main reasons
for these cognitive challenges are based on the reasons for inadequate language capability and unfamiliar
teaching techniques compared to what they have been used to in their home countries. Lewthwaite
(1996: 182) also claims that overseas students ‘perceived social and linguistic incompetence’ is existent
in his research on international and study abroad students engaging in a new learning environment in
New Zealand. The study showed that overseas students did not feel confident enough about their
learning ability due to the language barrier and different traditions of teaching techniques when trying
to adapt to New Zealand. According to Lewthwaite (1968), intercultural experiences and mixing with
new cultures in a new environment is a personal learning mechanism that includes many difficulties in
the way that needs to be conquered. This transformative process also does not only require psychological
adaptations but also sociocultural adaptations which can be very challenging at times (Ward & Kennedy
1993: 222).
Psychological adaptation can be referred to as the coping mechanisms related to stress factors
individuals have to go through whereas sociocultural adjustment is associated with learning of a new
culture. Most of the time main struggle creating learning challenges were noted to be due to the language
barrier causing international students to avoid engaging in class discussions or speaking up. Learning
shock is considered as a significant factor of culture shock. For instance, in collective societies for
instance such as China students are expected to learn ‘how to do’ whereas in individualist societies such
as the UK students are expected to ‘how to learn’ (Hofstede, 1986: 313). Table 1 demonstrates the
diversity of expectations on teachers and students in different power distance communities, which
claims that these factors play an important role in shaping learning and teaching cultures.
The main reasons for communication and learning struggles are noted to be based mainly on the
language barrier, leaving study abroad students in stressful situations and making them feel emotionally
pressured. They tend to have significant challenges when adapting to expectations of the new education
system which may be very different from what they are used to. Moreover, while some students may
welcome these new teaching methods, some may feel pressured and stressed by that shift of changing
the academic environment. Also, even though while linguistic struggles may seem like one of the biggest
challenges learning culture problems may be more significant (Gu & Maley, 2008).
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Table 1. Large/small power distance societies and teaching and learning cultures (Gu, 2009)
Large power distance societies

Small power distance societies

A teacher merits the respect of his/ her students
(Confucius)

A teacher should respect the independence of his/her
students

Teacher-centered education

Student-centered education

Students expect teacher to initiate communication

Teacher expects students to initiate communication

Students speak up in class only when invited by the
teacher

Students may speak up spontaneously in class

Effectiveness of learning related to excellence of the
teacher

Effectiveness of learning related to amount of twoway communication in class

2.4 Existential/life struggles
According to Furnham and Boncher (1986), international students are confronted with more difficulties
in contrast with host students. Trying to adapt to academic teaching culture can be psychologically
draining, this combined with trying to adjust to local society can be even a real hardship. Experiencing
new lifestyles and facing opposing traditions, norms, beliefs and values can be emotionally exhausting.
Observations of Lewthwaite (1998) illustrate that the alterations in values, attitudes, expectations, and
beliefs between home and host communities were considered to be significantly pressuring for overseas
students when combined with the sense of loss of the familiar traditions and lifestyle (including food).
To live in a completely different pattern for most international students was seen as one of the biggest
challenges. Previous study on Chinese students in the UK by Qing Gu & Alan Maley (2008) has shown
that the experiences of international students with the new lifestyle adaptation can be divided into three
main categories: (a) leading a boredom and loneliness (b) feelings of alienation to the host society, and
(c) dislike of food.
Similarly, the study of Oberg (1960) demonstrated a brief summary of main factors of culture shock
such as ‘a sense of loss and feelings of deprivation in regard to friends, status, profession, and
possessions,’ ‘being rejected by, or rejecting, members of the new culture,’ and ‘feelings of impotence
due to not being able to cope with the new environment’ (cited in Furnham, 2004: 17). These factors
were likely to result in discomfort and anxiety when study abroad students’ unconscious norms, values,
beliefs, assumptions, and attitudes were challenged by unfamiliar.
Intercultural experience implicates confusion, disorientation, and loss, encountering an unfamiliar
environment that may be psychologically damaging when compared to their taken-for-granted familiar
environment. Intercultural experiences force individuals to confront adjustments and adaptations where
they have to transform themselves to overcome their struggles in this new environment. Studying abroad
may require more than defeating new challenging academic situations but also accommodating learning
processes to adjust to the host culture. In other words, it can be perceived that most of the time interaction
between a person a new environment can cause obstacles that would appeal like a test for the individual
hence leading to emotional stress, anxiety, and discomfort (Murphy-Lejeune, 2003: 101-102).
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2.5 Factors Influencing to Distress
2.5.1 Academic and Cultural
The question arises as to what factors can influence the adaptation of a person to a new environment. Is
it possible that demographic factors, such as age, gender, and marital status, can influence cultural
adaptation and, therefore, survival mechanisms?
Berry (1997) believes that growth and adaptation are related, he hypothesises that the younger
generation is more flexible and open to novices because they have not passed many experiences in their
life. However, this hypothesis may be rejected due to the older generation’ life skills that are required
for adoption, yet still possible a heavy transition from one culture to another (Poyrazli et al. 2001).
Conclusions about the relationship between age and adaptation have been contradictory (Church 1982).
Regarding gender differences and the effect on adaptation, also controversial based on prior research.
One side supports the fact that the female gender has low self-esteem, which may suggest a higher level
of stress than males (Jenkins, & Galloway, 2005). However, a study at a college of Filipino students in
the UK showed that female students are more open-minded about solving and discussing their problems
with others, and for this reason, they tolerated the academic stress easier than males (Yazon et al., 2018).
There have been few studies regarding marital status; the result of a study by Poyrazli et al. (2001)
indicates that, the fact that married students are easier to overcome with stress than not married the
possible reason for this is the social support of the partner.
As previously indicated, age is a controversial option that has effects on the adaptation of international
students. Thus, the level of education has the same limited evidence of influence on the process of
adaptation. However, the period of education may have a positive effect, as a sequence of familiarization
with culture and localities leads to positive adaptation and stress reduction (Berry 1997).
Differences in the culture of one's own country and host country may also be predictors of stress in
adaptation (Berry et al. 1987). If there is some kind of similarity in cultures, then the adaptation process
may pass easier (Berry 1997), but if the difference is large, then stress cannot be avoided (Yeh & Inose
2003). Differences may be related to food preferences, climate, language, religion, traditions, values,
and ideologies. It can be assumed that Turkish and Iran cultures have similar parameters in religious and
food preferences, however, for the most part, there is a big difference in culture. Also, previous travel
experiences and visits to other countries that differ from the home country can positively affect the
cultural transaction stress (Berry et al. 1987).
One of the main variables that can affect the academic and social adaptation of international students in
local language knowledge (Poyrazli et al. 2001). Insufficient language proficiency affects all aspects of
a student’s life while studying abroad: academic performance, social communication, and everyday life
(Yeh & Inose 2003). In turn, such pressure can affect the student’s mental state, reducing self-esteem
and closure (Lin & Yi, 1997). In addition, this aspect can be vice-versa, high knowledge of the local
language facilitates adaptation and reveals social connections.

2.5.2 Cultural Adaptions Models
In the scientific world, adaption is considered from various points of view: the language of
communication, culture, an environment, living conditions, climate, another time zone, a new
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educational environment, restructuring, and habits. This process is long and complicated, many scholars
believe that adaptation mechanisms depend not only on the country, ethnic group, and language
knowledge but also on person enters to the environment, personal qualities, and communicability
(Arseniev et al., 2003; Kim, 2001; Ward & Ward & Kennedy, 2001). One of the frequently repeated
patterns of cultural adaptation is the method developed by Colleen Ward, the method captures two types
of adoption: psychological (physical and emotional state) and sociocultural (how a person fits into a
new society) (Ward et al., 1996). Psychological adaptation reveals its essence in stress and overcoming
difficulties in special conditions. Sociocultural adaptation has three sub-dimensions: general (everyday
life), interaction (building relationships with local people), and work (fulfilling tasks) (Black & Stevens,
1989). For international students, academic adaptation is in the foreground, which is part of everyday
life for a period of study, and then interaction, which is the second part of everyday life, and, finally,
work takes place if the student has a job.
Adaptation in a university by itself is not a phenomenon since the period of education falls on
adolescence, as well as at the stage of “professionalization” (personality formation) (Gore et al., 2011).
In other words, the youthful age most students are in a “crisis” itself, also, studying at the university is
accompanied by a change in the usual stereotypes of life and academic pressure. The decision to get an
education abroad is a serious step for a young man, this a life transition since many events take place
for the first time: live apart from family and relatives, share accommodation with a stranger, managing
financial issues by own and enter into a new community. Often these combined with bad experiences,
stressful moments, and anxieties that have an impact on well-being and even depression of student
(Nguyen-Michel et al., 2006; Sun et al., 2011).

2.6 Coping Mechanisms
The effectiveness of adaptation is determined by the physiological and psychological personality
characteristics of the student. In modern psychology, in addition to studying pathogenic factors, more
and more attention is paid to the protective factors of personality (Gustems-Carnicer & Caldero´n, 2013).
These include stress coping mechanisms (or coping behaviours). Simply, coping mechanism is the study
of human behaviour in stressful situations that led to the identification of coping mechanisms or
behaviours that determine successful or unsuccessful adaptation (Sun et al., 2011). Coping strategies are
formed in the process of socialization that appears in the early stages of stress management, however,
when coping strategies do not cope with a critical situation, psychological defences come into place
(Stixrud, 2012). According to Dmitrieva et al (2013), a strategy choice of a protective-coping
mechanism is determined by the characteristics of the situation (the presence of incentives that are
motivationally significant for the subject); features of previous experience (formed by social schemes);
the degree of accessibility of the generated schemes for evaluating the event; and personal characteristics
of the individual.
Folkman (2008) analysed studied that were published over a period of 10 years on stress and avoiding
strategies, the results showed that most studies examined coping mechanisms as problem-focused and
emotion-focused. To make it clear, the problem-focused one is designed to overcome and solve the
problem under various actions (for example: ask for help or advice from the person who can help with
a problem) (Heppner et al., 1995), while the emotion-focused is aimed at reducing the stress that
associated with the situation, such a strategy for overcome stress is more often has negative effect due
to loss of emotional control that lead to a person is plunged into itself during emotions (Lazarus &
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Folkman, 1984), and trying to escape or avoid a problem by using some extra resources (drugs, alcohol
or food) (Holahan & Moos, 1987).
McCrae and Costa (1986) also presented their coping stress model. They divided the model into two
parts: situational and dispositional; in situational coping, a person focuses on the situation and uses the
resources that are available at those moments, on the contrary, dispositional coping uses the preferred
set of survival strategies and the experience of previous moments.

2.7 Self-control, Social Support and Escape/Avoidence
Looking at previous studies, coping mechanism can be view in individual features, for example one of
such mechanisms is the “seeking social support”, since social support can influence , stress reduction
and coping while adaption (Berry, 2006; Safdar et al. 2003). The study of Yeh and Inose (2003) that
examined 359 international students in the US showed that students who felt socially connection
experienced less stress. Relationship and making friends with local communities students is one the
coping type of social support. In this way, friendship and relationship with the locals are important to
maintain stress and reduce feelings of loneliness. In support of this, research was done on Chinese
students in New Zealand who had friendships with local residents: students who had more than two
friends (45%) and spent their leisure time in a host environment felt less lonely than the those who had
less than two local friends (55%) (Zhang & Brunton, 2007). In addition, studies of Li & Gasser (2005),
Kashima & Loh (2006), and Zhang & Goodson (2011) showed that friendship and relationships between
local and international students have an important impact on students adaptation and coping mechanism.
Another social support method for students who are away from their relatives in stressful moments is
seeking communication with family and friends from their country by using communication
technologies: online video and calls (Myburgh, et al., 2002; Sawir et al., 2008). However, not all
international students are ready to share their stressful moments with their relatives; Asian students are
reluctant to share with family members or even friends due to unwillingness to burden relatives
(Constantine et al., 2005; Heppner et al., 2006), this type of survival mechanism is called “escape or
avoidance” and has a negative effect because it can increase students' vulnerability to depression and
anxiety (Chataway & Berry, 1989; Wei et al, 2008). Students with weak psychology by using this type
of coping mechanism tend to acquire bad habits such as smoking, drinking alcohol, and eating junk food
in large quantities, accordingly, such students willing to have health problems. In addition, Akhtar, &
Kröner-Herwig, (2015) study showed that emotionally oriented coping and the coping avoidance
mechanism do not provide a positive result in overcoming stress. Opposite to this, Filipino students
studying at teacher training college, for the most part, choose the avoidance mechanism as positive
thinking in the academic workloads, and only a small part of students choose avoidance coping as
refusing to communicate and meet people (Yazon et al., 2018).

3.0 METHODOLOGY
3.1 Method
Studies in the field of psychology show that the case method is one of the most suitable for studying the
behaviour of individuals and identifying symptoms (Bromley & Bromley, 1986). The case method is
not in itself a research method, as long as the researchers choose a method of collecting information
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which is suits to research. In this study, a qualitative method of gathering information was used. This
method was used due to the need of the researcher to provide a description of the behaviour and that is
can be done only by the interviews and other sources, such as observation (Atkinson & Coffey, 2003).
In this case, Iranian graduate students underwent an in-depth interview in a relaxed and comfortable
environment for them. For the sampling, the snowball method was used since a snowball or chain
selection is defined as a method that captures applicants who are hard to find and thereby use an existing
application to find the next applicant that can be suitable for the research (Rankin & Bhopal, 2001).
Furthermore, the interview contained open questions and additional structured questions, as the authors
believe that this type of question gives the respondent the opportunity to freely talk about their
experience. Each interview took approximately 15-25 minutes; interviews were recorded with the
permission of participants. The first part of the questions touched upon such aspects as life and academic
changes that were existed from the period of the moving to Northern Cyprus due to the distress and
cultural adaptation. The second part of the questions was to determine the survival mechanisms that
students used in such stressful times. The last question that the authors asked participators is to give
their advice on making changes to the structure of the university that could contribute to the
psychological state of international students. Interview questions were as follows:
1. Please describe, what is to be a student in EMU?
2. How would you characterize your experience of being a student in terms of your health and
well-being?
3. Is there anything stressful about being a student?
•

Did you experience any stressors related to your academic life?

•

Did you experience any stressors related to your social life?

4. How do you cope with stress?
•

Do you have some special activities to avoid or recover from stress?

•

Do you use medicine/food/alcohol or isolation to escape from stress?

5. Can you advise some activities or support that EMU can provide for I-students to avoid or recover
from stress?

3.2 Demography
The demographic part of the survey included: age, gender, and faculty, level of education and period of
stay in Northern Cyprus (Table 2). The study involved 10 Iranian students (masters and Ph.D.), the
average age of all participants is 32.4. The overwhelming majority consists of students from the Faculty
of Tourism (7) participants, (70%), the remaining three (30%) participators are students from faculties:
media (1), psychology (1), and physics (1). Also, Ph.D. students make up 80% of the participants, and
Master students 20%. In addition, 70% of the participants have stayed in Northern Cyprus for more than
2 years, and 30 participators 4 and 8 months (See Table 2).
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3.2 Data Collection
In this study, qualitative interviews were conducted to develop an in-depth and breadth understanding
of the phenomenon. Semi-structured questionnaires through in-depth interviews were used. For privacy
purposes, the names of participators were kept anonymous. The location where the interviews took place
within the campus of the EMU, Famagusta, Cyprus. Date of the interviews took place between 19-24
December 2019.
The research method used was a qualitative case study strategy. Swanborn (2010) noted that “A case
study research paper examines a person, place, event, phenomenon or another type of subject of analysis
to extrapolate key themes and results that help predict future trends, illuminate previously hidden issues
that can be applied to practice, and/or provide a means for understanding an important research problem
with greater clarity.” Case studies provide a holistic understanding of the issue in its real-life context
(Yin, 1984). Stake (1995:2006) suggests that a case study strategy seeks for subjective standpoints of
meaning and the main aims of outcomes of case studies are to understand the actor’s subjective
experiences. Strength of the case study is thick and descriptive.

Table 2. Demographic Result of Participators
Gender

Age

Faculty

Education

Semester

Participator 1

Male

28

Tourism

Master

5th

Participator 2

Female

28

Tourism

PhD

4th

Participator 3

Male

30

Physics

PhD

1st

Participator 4

Male

31

Media

PhD

4th

Participator 5

Female

33

Psychology

Master

2nd

Participator 6

Male

34

Tourism

PhD

6th

Participator 7

Male

34

Tourism

PhD

6th

Participator 8

Female

28

Tourism

PhD

2nd

Participator 9

Female

45

Tourism

PhD

4th

Participator 10

Male

32

Tourism

PhD

5th

According to him, the principal goal is “particularization”, not a generalization. Role of context and
natural settings of the case is very important as the contextual description is necessary for understanding
the study. Again, Stake (1995) asserts that the cases are grouped and viewed as one entity, called the
quanta in. We study what is similar and different about the cases to understand the quanta in better.
Therefore, this strategy will provide an opportunity to analyse people in their microenvironment, within
a real-life context, giving the issue a greater understanding. Case study strategy allowed the study to be
carried out and examined within a micro-environment.
This study involved semi-structured interviews since this type of interview design concedes a dialogue
type of communication through face to face conversations accompanying an analysis development along
with it (Bartholomew et al., 2000; Doody & Noonan, 2013). During data collection, Iranian students of
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EMU were interviewed with open-ended questions about their experience as abroad students. The
interviews were designed in a manner of standard dialogues and concentrated on the academic and social
struggles of respondents to come up with predictive factors and outcomes.

6.0 ANALYSIS AND FINDINGS
6.1 Data Analysis
For the data analysis, the CAQDAS computer software system was used to manage the qualitative data
analysis in an easier way by defining theme and categories by notes in the "Memo" style in the text
format (transcript) of the interview. Subsequent definitions of categories and themes of codes were
determined using the “manual work” method, using a structure for analysing thematic qualitative data
developed by Bernard et al., in 2008.
The first step is open coding that is annotations of meanings by providing a brief explanation or
exposition of the interviews and identifying important and unnecessary aspects, which are usually called
“dross” (Morse and Field, 1996). The second step was to write out all the words and phrases allocated
during the open coding period, after which the data was processed and the duplicates deleted, which
allowed to reduce the number of categories and highlight the necessary aspects for better analysis
(Burnard, 1991; Burnard, 2008). After the list was shortened and the themes were distributed, the next
step was to group semantic codes into one category and in accordance with the analytical and theoretical
ideas developed during the study (Pope et al., 2001). The final step was to compile a final list of
categories, and an interview text was selected for each category that supports this category.

6.2 FINDINGS
Based on the research by Ritchie, Spencer, & O’Connor (2003), two main approaches to writing the
results of qualitative research can be distinguished: the first is to consider each category or topic
separately, emphasizing key points and supporting them with verbatim quotes from research
participants. Then comes a separate discussion chapter, in which the results are discussed in connection
with existing research. The second approach has the same initial stage, but the main findings are shown
in the "Discussion” chapter. In this study, the second approach of writing findings is used.
In total, 10 students took part in the interview. However, out of 10 interviews, only saturation of 9 was
achieved, since 1 participant participated in the first semester of training and did not have enough
experience. The researcher felt the fact that the students volunteered to participate and that at the same
time he expressed a desire to share his stressful experience. Knowing that students are often reluctant to
discuss issues such as stress and psychological disorders, the researcher wanted to satisfy their desire to
participate and therefore interviewed all volunteers.
Interviews with the participants were opened by the open-ended question: what opinion do they have
regarding the university and what kind of students of this university should be? The results of the answer
show that the students, for the most part, have a positive opinion about the university, but every 10
participants in the study indicated that the price for university services is high and do not correspond to
the service quality (See Table 3).
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6.2.1 Stressors that EMU Iranian Graduate Students had faced
An analysis of the data revealed four main academic aspects that negatively affect the suffering of
Iranian students: Unstable Curriculum, Unprofessional Behavior of Lecturers, level of English
Language knowledge, and effect of the study Workload to the feelings of the students as loneliness.

Table 3. Perceptions of EMU by Iranian Graduate Students
Unstable University System

False Marketing Information

Relationships with students as
clients

P4 I think the problem in
university is same as my
department is the problem we
don't have any discipline
structure. You know the
problem system isn't working
perfectly, so there are too many
changes, too many unnecessary
changes

P1 When they invite student to EMU,
they say we (EMU) provide you
scholarship,
we
provide
you
accommodation, we provide bank
account, you will have consulting
lecturer, but when you came here
(Cyprus) you see that everything
based on money

P6 Just paying money getting
admission, yeah just getting
admission from your program
and just paying money it will be.
You know for me it is the
description of “paying” student
in EMU.

**** Majority of student have a good general perception on EMU (7)

In general, it can be finalized that many students reported a significant psychological disorder. Previous
studies in the same direction have considered identical stressors in most cases in quantitative studies; it
is difficult to make direct comparisons with these studies. Nevertheless, it can be noted that the
prevalence of psychological stressors in academic aspects is lower than the prevalence among similar
population groups around the world (Primack & Richards, 2007; Chaplain, 2008; Chan, 2002;
Pryjmachuk & Richards, 2008). And one of the interesting points is that Iranian students, unlike other
ethnic groups in previous studies, practically do not experience stress from the language used in lectures
(See Table 4)

Table 4. Academic Life Stressors
Academic Life
Unstable Curriculum
P1 I had some stress from the lecturers since they don't know what they want. They ask something but they
don't have exact plan, they are not clear about the academic plan for student and this demotivate students.
They don't push students to the right way to achieve what they asked from them
P4 Most of them were because of the university doesn't has a disciplinary structure, so, for example, when
you going to the class you don't know what will gonna happened in the end of the semester, the project
might change, the professor attitudes might change.
P6 … sometimes you find the instructor or supervisor they are not adequate enough supportive in the step
of writing thesis.
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Unprofessional Behavior of Lecturers
P6 the attitude of some of them (lecturers), because you know by the end you going to have some grade
you know what I’m expecting as a student from the instructor to teach us something beside it to act in a
way that you feel them like a teacher … they are really not respectful and they make you feel really
disappointed.
P4 They don't judge you based on you afford and study. They judge you based on your relationship with
you.
English Language
P2 When I came here I was not fluent in English and understand students and teacher it was hard for me
but it happened for me in the first semester of my PhD program, in the first tern I had some problem because
sometimes I count understand very well and I got confused because I think that all of the people understand
and only me not. It actually disappointed of myself.
P5 She (lecturer) speaks very fast but it’s my problem, not enough level of English. I should study harder. In
this semester I got 2 classes but I couldn’t manage them because of the language so I drop one class in the
end of semester, I was scared to fail it.
Workload
P1 I became alone for a long time, I didn't have social network because I worked very hard, I studied very
hard, so I didn't have that much time to had good network in the local environment with people.
P2 Sometimes I feel myself really alone because I want somebody invites me to his or her home and we get
ready, dress and go to someone else with other person but we cannot because we don't have that much
friends.

However, compared with academic stressors, the stressors that harm the social life of students turned
out to be more. The determinants of social stress for students in this study were largely related to their
financial problems and discrimination by the local population, which in turn negatively affected other
social aspects of life, such as the ability to find slaves and make friends among the local population.
These stressors have their beginnings from the knowledge of the local language which is Turkish, it also
takes place on the campus and classes. Northern Cyprus, according to the participants in this study, is
expensive, both in terms of study and in the direction of life. The participants indicated that, in
comparison with their side and the countries that they had the opportunity to settle, the country has high
prices for almost everything, and discrimination by the local population make ıt worsen sınce local
people raise prices every semester. (See Table 5).

Table 5. Social Life Stressors
Social Life
Discrimination
P1 So racism here is one of the biggest problems, especially in the work place. If you want be able to speak
Turkish they don't like to talk to you even if they could speak English
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P3 Knowing Turkish it will be better, all of the head of departments are Turkish, academic staff mostly
Turkish, so if you know Turkish you can better interact with them, you can better inform about your abilities.
In this stay you can be in the better position in small period of time, if you don't know Turkish it will be
difficult to get job,
P4 For example, for most of them, but not all of them, if you will able to speak little bit Turkish with them,
like greeting, like simple words they street to getting with you more.
P9 Some problem is some of the discrimination it's not just related to faculty it's related to other faculties
also they have some connection and sometimes some students that they have ability and knowledge, they
put away and the other people that with low qualifications they come here and use facilities that the
university offer to them.
Financial State
P2 The country make some problem because of the sources, because of the electricity problem, because of
the water problem and the expense here really much and the quality here is very low
P3 I think North Cyprus is expensive, it's interestingly that expenses here are comparable with German,
completely, just renting price is very much different in Germany. Germany more expensive then here but
all another expenses here is much expansive, if you have job there is no problem but if you don't have job
you might have stress. I have full scholarship for university fees so I'm not in that struggle but another
expenses management are problem and cost a stress.
P5 Money is the most that effect to my stress, university fees and expenses, especially accommodation is
expensive, Famagusta is small city but price for everything is high.
P7 I had problems with the landlords because they are becoming more and greedier every day.
P9 I have stress because I don't have anyone support me and most of the time I'm just worried for next
month next month next month for rent and day by day they raise the price (landlords) and I'm afraid that I
cannot handle
P10 financial issues forced me to actually start to work and again working and studying it means that less
time to study and less time to pay attention to other things. I am assistant and the workload actually put
me under so much stress. My sister is also studying here so it was like double stress financially.
P1 I came here I had too much stress because of financial problems because no one in university wants to
help me, not only to me but all of the students to pay for payments. So it's really big issue, every semester
I had too much stress because of that
P2 Only the price of the course for the international student it's really high. It's incredible when we compare
with Turkish or Cypriots people. We pay 1400$ for each course (PhD) and Turkish and Cypriots people pay
1500 TL for each course. So to compare they pay really less than international student. I think it's not fair
since we use same facilities, same teacher, every think same.

6.2.2 Coping Mechanisms used by Iranian Graduate Students
Table 6 shows the coping mechanisms used by the participants in this study. All three types of
mechanisms were involved: self-control, escape avoidance and the search for social support.
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A positive result showed that most participants use a self-control mechanism to deal with stress, such as
awareness (meditation, music, activities, animals, sports) and systematic problem-solving (See table 6).
This topic represented efforts to confront and overcome stressful situations. This included thinking about
the determinants of stress, taking responsibility, solving problems, and developing strategies to prevent
or manage stress.

Table 6 Coping Mechanisms

Also, the analysis indicates a definite relationship between diet and escape avoidance, as most of the
participants indicated that before arriving in Cyprus they had a different diet. Changes included
consuming more food in general and, in particular, consuming more fried foods, more carbohydrates,
and processed foods, as well as the total amount of food consumed per day, for some lowering.
Participatory indicated that their eating habits were influenced by mood, money, stress, anxiety,
boredom, or alcohol use often avoided avoidance
Positive survival strategies included seeking social support that included communicating with family,
friends, and peers. Seeking social support is an effective coping strategy that positively correlates with
psychological well-being (Chao, 2002) and minimizes the adverse effects of stressful situations on
student well-being (Luo & Wang, 2009). Therefore, social support is important for promotion among
students, and especially for those with a low level of support.
However, this study, as well as the previous ones, indicates that students are not ready to share their
problems and feelings with others (Dooley & Fitzgerald, 2012; Deasy et al., 2014). Only one of the
study participants turned to a professional with a message of help and the result indicates that this type
of coping is positive and useful.

Table 7. Coping Mechanisms
Coping Mechanisms
Self-control
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P2 I try to find a new path, for example, I register for pool and spend my time in cinema, spend more time
with my husband, we make new program, for example, go for holiday to visit another country, like Turkey.
I'm trying new activities that exiting me, for example, I did not have experience of riding a horse so I will tell
to my husband lets go to ride a horse. My husband asks me do you need to experience very thing? I say yes
because I'm here alone.
P3 ….going out, restaurant, café, in the worm seasons going beach. I have some Iranian friends here so
sometimes we spend time together.
P5 I study more, spend more time with study, I'm checking YouTube.
P6 when I feel really stressful yeah, I try to go to somewhere to relax to have my drink like coffee, I prefer
coffee rather than alcohol. Also watching movies in cinemas, laughing, making fun of somebody may be
(laughter).
P2 I try to find a new path, for example, I register for pool and spend my time in cinema, spend more time
with my husband, we make new program, for example, go for holiday to visit another country, like Turkey.
I'm trying new activities that exiting me, for example, I did not have experience of riding a horse so I will tell
to my husband lets go to ride a horse. My husband asks me do you need to experience very thing? I say yes
because I'm here alone.
P3 ….going out, restaurant, café, in the worm seasons going beach. I have some Iranian friends here so
sometimes we spend time together.
P5 I study more, spend more time with study, I'm checking YouTube.
P6 when I feel really stressful yeah, I try to go to somewhere to relax to have my drink like coffee, I prefer
coffee rather than alcohol. Also watching movies in cinemas, laughing, making fun of somebody may be
(laughter).
Escape avoidance
P1 Ammmm personally I'm trying to keep it in myself. I don't want to share it with people because I know
people have own problems, I don't want to bother them.
P6 when I have too much stress I'm cooking I try to cook something and I try to stay at home or do something
alone.
P7 I call my friends and family if I'm to stressed and I have too much thing to do I'm not sharing it but I just
call them to hear their voices that's all.
P8 I will sit at home, watch a movie. I will be definitely at home when I'm stressed out its impossible to go
out of the house. I tend to stay in with myself…. I do use isolation when I'm stressed though.
P10 I should do it and make myself relaxed thinking and talking to myself to control myself. Its only way
that I can do it again it's so hard really
P4 for me it's the best things is drinking. Yani, I don't get drunk drinks but I like drinking when I feel distress
P5 When I was in Iran I had 3 meals per day but now I have one or 2 because I don't have enough time and
feeling to eat, I can cook only in weekends. I'm leaving here alone, no mama no baba, no family so I need
to manage all situations by myself, study, work. It's difficult.
P7 I usually have no time to take proper food like junk food and fast food and for the last year I was dealing
with some metabolism problems and it's not diabetes but its becoming diabetes you know. Yeah so, I'm
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dealing with it actually and I think it's because of my life style here because of stress studying and working
too much and all of them.
P7 Yeah may be chicken, when I'm stressed I eat too much chicken wings.
P10 studying and preparing everything as you said also struggling between life and doing everything
together so I started to actually lose my concentration about my health. Just eating anything like fast food,
like everything just to find more time to study
Seeking Social Support
P1 I will tell my secret; you are the first one with who I shared it. I have a psychologist. One’s a month
maybe, if I see something that is not under my control, I cannot control it I refer to the psychologist. My
psychologist she helps me a lot and she gives me some solutions. She really helps me but I don't ask anyone
else and don't share my problem.
P3 I'm married! And my wife is here with me. So it's very much impacts to quality of my life and this way I
don't feel that much alone but I feel somehow, I don't have any serious friends but I think it will get better
time by time. At the moment I feel lonely.
P5 I have a lots of good friends, so I spent time with them to nor feel lonely … I asked my classmates to help
me. They explained me in my own language

This study highlights the point that the maladaptation strategies used by students in this study can have
potentially adverse consequences for their health and well-being, and avoiding copying that fights on
their diet. The main negative outcome is escaping behaviour, including the use of psychoactive
substances (alcohol and fast food), and an unhealthy diet is of particular concern. It is well known that
excessive stress adversely affects health behaviour (Nguyen-Michel et al., 2006; Tavolacci et al., 2013).
These include eating habits (Tavolacci et al., 2013); physical activity (Hudd et al., 2000); and increased
alcohol consumption (Butler et al., 2010). It is noteworthy that behaviour that is perceived as useful in
dealing with stress; often on the contrary increases distress. Alcohol, for example, is often perceived as
a means to relieve stress, but in fact, it can worsen a person's reaction to stress, on the contrary,
prolonging recovery from stress (Childs et al., 2011). This conclusion points to the critical nature of
health education over the years spent at the university, especially when students at this stage develop
habits that affect their future lifestyle choices (Robotham & Julian, 2006). Effective interaction with the
potential adverse consequences of their maladaptive behaviour requires special attention from higher
education providers through effective health promotion campaigns and through real interaction with the
university as a condition for improving health (Dooris & Doherty, 2010). However, in order to
comprehensively address the problem of student suffering, higher education providers must critically
analyse how they structure educational support and its potential to exacerbate stress.

5.0 DISCUSSION
The students were generally satisfied with the EMU, 7 participants out of 10 mentioned that the
institution provided a good educational system and had a favorable atmosphere for studying. Moreover,
they thought compared with other alternative universities, EMU was the best one in Northern Cyprus.
However, again, most participants (7) indicated that the university was too expensive and the price for
studying was too high. One participant had a full scholarship thus she was not worried about the financial
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aspect of her education fees. Even though this study was focused on the academic and social struggles
of participants, most of the respondents mentioned about the financial struggles they are faced by the
living expenses of Northern Cyprus compared to their own country which is Iran and even some other
countries where the participants previously resided.
The academic stress factors illustrated by respondents mostly was due to the unstable curriculum system
(4) and caused by the tension between these students and some lecturers creating problems for them (3).
Interestingly, only a few of the respondents (3) had problems with learning due to language, which was
English. Therefore, teaching language did not very much affect most of the students as was mentioned
in the literature (Koskinen & Tossavainen, 2004).
Compared to academic stress factors, social stressors were identified more. Stress elements such as
discrimination against international students by the faculty (some lecturers and employers within the
institution) as well as from the local community were demonstrated. The main reasons for this were
pointed out was because of the language barrier of dominated Turkish language within the island and
within the campus. As stated in the literature, language barrier between locals and educational tourists
have caused lack of communication as well as discrimination due to prejudice and racism from the host
community (Mancini-Cross, Backman & Baldwin, 2009).
The language barrier (Turkish) problem had led to other problems such as lack of opportunities for work
and changed/unjust behavior of the employers, which had caused financial struggles because of fewer
job opportunities for foreigner students (Kalin, R., & Rayko, 1978). It has been also stated in the
literature review that mutual social problems of international students were caused due to feeling
‘lonely’ and missing their loved ones back in their home countries as well as feeling ‘homesick’ (Das,
Chow, & Rutherford, 1986). However, in this study, only one respondent mentioned that loneliness was
a challenge and stressor for him. This may be because, the rest of the respondents (9), had relatives and
friends with them in this new atmosphere, three of them were married and stated that they felt support
from their partners so they did not feel homesick. Again, in the literature culture shock was claimed to
be one of the biggest challenges foreigner students are faced with (Furnham, 2004). However, in this
research, this was not an issue for the vast majority of the participants. Some of them stated that they
had good friends here and did not struggle to make friends, this also may be due to less gap and
difference between the culture of the two countries, Iran and North Cyprus, similar culture, food and
values can create less pressure as in culture shock and this may lead to not feeling ‘alienated’ by a
different culture.
Moreover, almost all the respondents have shown the behaviour of self-control as coping mechanisms
with their stress. The common answer for the reason for it was because they did not want to ‘bother’
their parents or loved ones with their own issues (Breier & Strauss, 1983). Extreme self-control and
isolation from the challenges can lead to negative results if done repeatedly says the literature as it may
cause negative outcomes such as escape or avoidance that may be related to harmful behaviour
afterwards if a self-regulation failure occurs (Terry & Leary, 2011).
Therefore, counselling or social support is essential for these students before stress becomes distressed,
and mental health problems become mental disorders causing long-term problems for them (Palmer,
2000).
Lastly, language was the fundamental barrier for most respondents, while the teaching language
(English) did not really have a negative impact on them to affect their learning process or causing
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learning shock (Griffiths, Winstanley & Gabriel, 2005), language barrier caused by dominance of host
community’s native language (Turkish) had caused employment and social problems for the participants
which effected their financial and social status which was related to judgement discrimination and lack
of communication (Hovland, 1948).

6.0 PRACTICAL IMPLICATIONS (based on the advice of the Participants)
The voices and perspectives of university students matter because they can provide feedback on the
opinions about the quality of higher education instructions in this case EMU. This can help higher
education providers to gain knowledge about the needs and preferred demands, as well as lacked
facilities or problems of the instruction to provide better quality for them and reach a significant level
of satisfaction (Leckey & Neill, 2001). Mental health is an important issue that needs to be promoted
more by the education providers so that the students can be provided with sufficient support and have
access to a social support system allowed by professionals, or group therapy sessions (Barry, 2007).
This can also be useful for the educational institution to increase its level of performance as the word of
mouth will be positive which is spread through especially foreigner students when they go back to their
home country if they are happy with the support they are getting from the university, they are more
likely to recommend it to their friends, which can result in increased number of international student
flow in the university (Bughin, 2010). Opposite of this situation is likely to result in a dissatisfaction of
international students and lead to negative word of mouth, threatening the reputation of the university
in abroad countries affecting the successful promotion of educational marketing (Hemsley-Brown &
Oplatka, 2006).
Hence, rather than normalizing the stressful nature of being a student in higher education should be paid
attention to improve and solve the problems by providing more opportunities for especially international
students who may face more difficulties academically, socially and financially as they step out of their
comfort zone, leaving their homes. Adaptation process can be a hardship but if this issue is taken more
seriously, it could be an easier process for them (Morgan, 1975). Below table illustrates the comments
of international students on how to improve the university support systems such as counselling and how
to find solutions to current problems they are faced with.

Table 8. Advice of Iranian Students to EMU’s support system
P1

“Establishing an International Union by government to support I-S to discuss issues of racism,
financial, psychological and work problems”

P2

“ information should be provided about the prices of accommodation, car rentals and discounts for
students, decreasing university fees for international, also more research assistantship opportunities
should be given to us”

P3

-

P4

“societies for international students, activities and cultural events, more social clubs like swimming,
chess, football, cinema, photography clubs should be provided”, “removing language barrier, having
English speaking union presidents to communicate better with international students”
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P5

“Group therapy with psychologists with the same origin, language is a barrier for students, they should
have group therapy in their own language, and also culture is a barrier for a foreigner psychologist to
understand I-S.”

P6

“workshop for instructors on how to treat students as training programs for lecturers on how to
communicate with them”

P7

“Instructors need to be more supportive towards especially international students.”

P8

“group therapy sessions and emotional support groups for students”

P9

“ environmental volunteering activities such as collecting garbage from the shore”, “educating students
about pollution”

P10

“more stable assistantship positions”, “more part time job opportunities for students within the campus
apart from assistantship jobs”

7.0 CONCLUSION
This study concentrated on investigating the main academic and social stressors of international students
as well as addressing their ways of coping mechanisms when faced with stress as a challenge. The
respondents of this research have demonstrated an important level of stress factors caused by academic,
social and also financial struggles. According to the results and analysis-driven from the study,
participators have illustrated diverse coping mechanisms as solution systems for their stressors.
Therefore, higher education providers should have a deeper understanding and knowledge about the
challenges and stress factors of the students as well as their potential adaptation methods that they
employ to minimize or eliminate these stressors.
By this way, higher education providers can provide better support systems as well as counselling
options for their students to support and promote mental health and well-being in educational institutes,
this can also enhance student performance and retention level (Vaez & Laflamme, 2008; El Anasari &
Stock, 2010).
The results of this researched identified that the vast majority of international Iranian students reported
an important level of psychological distress. It is important to recognize the effects and reasons of
psychological challenges as an indicator of mental health problems rather than diagnosing them as a
mental disorder. If these were acknowledged and necessary action was taken, the negativity caused by
the stressors of these students could be mitigated and prevented before they come mental disorder
causing long-term issues for these individuals. The reviewed literature also demonstrates that the
students with an increased level of emotional distress are at risk of developed mental sickness or
disorders if they remain unlikely to seek for necessary help (Dooley & Fitzgerald, 2012).
This research found out that the students in this study were also reluctant users of professional support,
only one of them seeking for professional help. Lack of mental health promotion can become a problem
in terms of prevention and mitigating the negative impacts of distress. Therefore, it should be given
greater importance by the education providers, rather than neglecting it (Whiteman, et al., 2013)
The Royal College of Psychiatrists acknowledges that higher education institutions and universities
often lack meeting mental health demands of their students (Royal College of Psychiatrists, 2003).
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Hence, involving with students emotional stress and advertising positive mental health and well-being
can be crucial.
For instance, the International ‘Healthy Universities’ points out that a university’s duty is not only to
provide academic facilities but also to provide health and well-being through counselling and
psychological support systems, as well as providing education for employees and host community on
these issues to increase awareness and knowledge through information exchange, research and
university employee/employer training (Dooris, 2001).
Hence, the advocation and creation of well-being is essential for and should become a common
understanding such as a cultural notion. Engaging with symptoms of stress demonstrated by the students
is crucial for addressing not only the stress factors but also their coping mechanisms (Lester, 2014;
Hurst, Baranik, & Daniel, 2013).

8.0 LIMITATIONS
The main limitations of this study were due to the single setting which may lead to contextual results
which may not be evocative and related to every student. Also, due to the small sample size, can threaten
the reliability of the analysis done through data collection (Tucket, 2004). Use of self-report measures
may promote socially desirable answers, causing inaccuracy of data (McDonald, 2008). Limited time
for data collection also may cause restrictions as qualitative research methods require more time to reach
their saturation level (Ness, 2015). This research was a cross-sectional study therefore, the connection
may not be completed and findings may not be anticipating of the longitudinal link between self-reported
mechanisms of coping and distress factors (Strain & Hoyson, 2000). As a solution to this, a longitudinal
approach to the study can be followed which enables collection of data repeatedly over a while with a
longer duration of process analysing the same respondents and their changes in time to eliminate the
risk of missing data (Farrington. 1991). This can allow researchers to examine the alterations in patterns
of views, perception and behaviors with an evolving aspect of qualitative data collection and analysis
which could help reach the level of saturation for the study (Mason, 2010). Lastly, a quantitative research
method could be used to test the reliability of results and to support the main findings of this study.
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Remote
working
in
public
administration entities during the
coronavirus pandemic – selected legal
issues
Marzena ŚWISTAK1

Abstract
The COVID‑19 pandemic, also known as the coronavirus pandemic, is still an ongoing pandemic
of coronavirus disease 2019 (COVID‑19) caused by severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS‑CoV‑2). It was first identified in December 2019 in Wuhan, China and
spread over many countries. A few months later, The World Health Organization called it a Public
Health Emergency of International Concern on 30 January 2020 and a pandemic on 11 March
2020. The coronavirus disease also has its negative effect in Poland. Lockdown-type control
measures started on 10–12 March and still last. The legal regulations introduced diversified
restrictions. It concerns the way of the organisation in the public administration as well. The
Polish legislator issued regulations that make it possible for public servants work remotely, using
means of distance communication. However, there should be posed a question: is it an optimal
solution for the employer? How to protect employers’ vested interest? The recent regulations are
created in a hurry. As a consequence there are many legal loops, inconsistency and ambiguities
relating to the scope of the provisions. It should be mentioned that the employer should have the
possibility to protect the trade secret, personal data and other information that may be protected
under the specific provisions. What is more, it is the responsibility of the head of the entity to
supervise the employee, the way the duties are performed, and finally, the level of the
effectiveness in public spending is maintained. The key issue is: if the head of the public entity,
under the regulations adopted, may exercise employers’ attributes in an effective way? In the
opinion of the author of the article, the majority of the public entities, where basic, social
necessities of the citizens are provided, may not meet the standards required for the remote work.
Moreover, the specifics of that work, does not allow employers to use this method of working
effectively, to the full extent. It should be posed that during such a method of working, there may
be breaches of the binding data protection provisions. The aforementioned put the employer in
the risk of the third parties’ claims.
Keywords: remote working, employer, coronavirus disease
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Can consumers' personality traits
predict social media eWOM? A study
among Generation Y Facebook users
Ioana DAN1
Ovidiu-Ioan MOISESCU2
Oana-Adriana GICĂ3

Abstract
Electronic word-of-mouth (eWOM) via social media has become an important marketing
communications tool for boosting consumer interactions, acquiring new customers and enhancing
customer loyalty. Facebook is nowadays the most popular social media platform worldwide,
having the capacity to influence, through eWOM, attitudes towards products and brands,
especially among consumers from Generation Y, who represent the large majority of Facebook
users. The current study’s objective is to analyze the impact of Generation Y Facebook users’
materialism, narcissism, self-esteem and extraversion on their eWOM pass-along behavior, both
directly and indirectly, via their referral visit behavior and knowledge-based validation. For this,
an online survey was conducted among a sample of Facebook users from Generation Y, data
being analyzed using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). The results
revealed that eWOM diffusion on Facebook by Generation Y users is positively and directly
predicted by their materialism and extraversion, and negatively and directly predicted by their
level of self-esteem. Materialism was also found to have an indirect effect on eWOM diffusion,
mediated by referral visit behavior. Even though narcissism had a significant positive and direct
impact on Facebook users’ knowledge-based validation and referral visit behavior, this
personality trait was found to have only an indirect and rather low impact of eWOM diffusion.
The research provides useful insights for online marketers, concerning psychographic market
segmentation and targeting social media communication with the purpose of maximizing positive
eWOM diffusion.
Keywords: electronic word-of-mouth, materialism, narcissism, self-esteem, extraversion, passalong behavior, referral visit behavior, knowledge-based validation, Facebook, Generation Y
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Abstract
Most of the medical tourists in Iran are from neighboring countries like Afghanistan, Turkey,
Azerbaijan, Pakistan and Iraq. In addition, countries with a coastline on the Persian Gulf like
Oman, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, and Kuwait prefer to come to Iran,
as these countries have the same religion and a currency that is more valuable comparing to Iran
that encourages them for medical services with less price and high quality in this country. In Iran,
medical tourism cities are experts in different fields. For example, Tehran is well known about
tuberculosis and lung disorders; Yazd for infertility, Mashhad for heart surgery and orthopedics
and Shiraz for kidney diseases and marrow transplants. The AHP method is used to find the best
candidate location for Medical tourists. The criteria and alternatives to the problem are defined.
The overall goal of this decision-making problem is finding the best alternatives. The criteria are
accessibility based on distance, medical surgery type, accommodation expenses and medical
expenses. Current study by considering distance, medical expenses and accommodation expenses
guide medical tourist in order to choose the most appropriate city for treatment.
Keywords: Medical Tourism, Medical Services, Distance, AHP method

Competitiveness Destination management
Tourism has been acknowledged in many countries as one of the main development industries and a
significant source of revenue, employment and wealth creation. It also plays a wider role in introducing
a destination's image and global perception (Dupeyras & Maccallum, 2013). Regions that had severe
underdeveloped tourism industries are increasingly investing in tourism in an attempt to increase their
economy.
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Competitiveness is increasingly seen as a critical factor on tourism destination performance in global
economies (Enright & Newton, 2004). Global economy and tourism trends, including altering the
industry patterns and travel behaviors, the increasing role of social media, and new sources of demand
and development, all improve the capacity of locations to compete on the worldwide marketplace
(Dupeyras & Maccallum, 2013). Competitiveness of tourism destinations has tremendous ramifications
for the tourism industry and is therefore of great concern to professionals and policy makers (Ritchie &
Crouch, 2000). The basic concern of destination management is therefore to know how to improve and
sustain the competitiveness of tourism destinations (Gomezelj & Mihalič, 2008).

Tourism destination competitiveness
Dupeyras and MacCallum (2013) described competitiveness as the tourism destination's capacity to
optimize its attractiveness for inhabitants and non-residents, to offer quality, creative and attractive
tourism services and to achieve market shares in national and international markets, while ensuring that
accessible resources are available. It is commonly recognized that the competitiveness of the destination
is related to its capacity to produce products and services that perform better than other locations to meet
the requirements of visitors (Dwyer & Kim, 2003).
Competitiveness has been recognized in the literature on tourism as a key factor in the achievement of
tourist destinations. A number of writers have contributed to the comprehension and practical study of
the competitiveness of tourism destinations (Cracolici and Nijkamp). However, there appears to be a
lack of a usually accepted concept of competitiveness and a means of evaluating it. General
competitiveness models of destinations have been created with comprehensive determinants and
attributes lists. However, it is very unlikely that all of them will be of equal significance or impact in
determining the competitiveness of tourist destinations. Therefore, focus should be put on those
characteristics that are likely to have the biggest positive effect on specific sections of the tourism
industry (Crouch, 2011).
Intensified competition between destinations, concerns about restricted resources, and recognition of
competitiveness as a critical success factor have all led to an increasing body of literature on
competitiveness in tourism destinations. Indeed, the previous two decades have experienced a
multiplicity of attempts by tourism academics, destination executives and international organizations
alike to try to assess the competitiveness of towns, areas and even nations as tourism destinations, as
well as identify factors that can contribute to their improved and maintained competitive roles. Despite
its apparent popularity as a research subject, the analysis of competitiveness of tourism destination has
been characterized by controversy and confusion.
Initial attractiveness strategy, the cost level approach, and more holistic multi-layered approaches
recently (Dwyer & Kim, 2003). In addition to these approaches, the topic of competitiveness of
destinations, given its scope and complexity, can and has been linked to a wide range of areas within
the management of tourism destinations, including branding, image, marketing and management
(Buhalis, 2000).
A range of definitions have been suggested and a latest review (Abreu-Novais, Ruhanen & Arcodia,
2015a) revealed that these definitions usually have the following characteristics: economics,
attractiveness and happiness and sustainability.
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The second dimension frequently recognized through definitions refers to the concept of attractiveness
and happiness.

Medical Tourism Definitions
Medical tourism has different terms and definitions. Traveling abroad with the aim of improving one’s
health is one of them (Bookman, 2007). Alternatively, it can be defined as any organized travel to other
countries to enhance or restore an individual’s well-being in mind and body. Medical tourism can be
traveling to have treatment with high quality and more accessible services or just the act of traveling
abroad to receive medical care (Cormany & Baloglu, 2011). Medical tourism is a phenomenon organized
through institutions rather than individuals’ own decisions to travel abroad for treatment. Hopkins et al.
(2010) also mentioned that medical tourism integrates both touristic and medical aspects for patients
who travel to a new environment to receive services with less cost and high quality.
There are more reasons beyond the mentioned factors of medical tourism, like demand for international
standards, support of insurance companies in other countries, and qualified and certified doctors and
staff. Medical tourism destinations are highly dependent on their health care laws, certification,
licensure, and accreditation (Lunt et al., 2013).

Formulating a competitive approach/ strengths and weaknesses
In order to compete among destinations, executives need to prioritize activities and closely allocate
resources to maximize advantages. Strategic planning has become and remained one of the most
common leadership instruments in competitive and turbulent environments in the past decades (Phillips
& Moutinho, 2014). Identifying sector rivals and their strengths and weaknesses is one of the first steps
in the process of formulating a competitive approach.
Identifying competitors and determining the benefits and disadvantages of the destination compared to
the rivals are of excellent significance in the development of a good approach for destination
management. As shown in some previous research (Dragicevic, Jovicic, Blesic, Stankov, & Boskovic,
2012), present competitiveness models can be readily adjusted for this purpose.

METHODOLOGY
The AHP method is used to find the best candidate location for Medical tourists. The criteria and
alternatives to the problem are defined. The overall goal of this decision-making problem is finding the
best alternatives. The criteria are accessibility based on distance, medical surgery type, accommodation
expenses and medical expenses. Current study by considering distance, medical expenses and
accommodation expenses guide medical tourist in order to choose the most appropriate city for
treatment. Regarding distance, the following website was referred: https://www.distance.to and about
flight time measurement, following website was referred: https://flighttime-calculator.com.
In addition, accommodation cost and treatment expenses were calculated by contacting different 3, 4,
and 5 star hotels and hospitals in different cities.
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Abstract
The article discusses the role of educational values created by our ancestors in the development
of preschool children, the attention paid today to preschool education as a separate stage of
education. It also describes the complex disorders that occur in the physical and mental
development of children, some recommendations for their prevention.
Keywords: preschool children, formation, development, preschool education, ancestral heritage,
complex disorders of educational values, physical and mental development, speech, interpersonal
communication, weak children, sensory organs.

INTRODUCTION
In our country, special attention is paid to the education of preschool children, which is the future of our
society. Concern for the education of young people is also present in the pedagogical heritage of our
ancestors, and their use today in the educational process allows to achieve the expected result.
Today, we can safely say that the development of the preschool education system has reached its peak.
This is due to the fact that over the past 3-4 years, our government has adopted about 100 decisions,
decrees and regulations to improve the system of preschool education.
President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev said: “Today, a state program on expanding
the network of preschool educational institutions, strengthening their material and technical base,
construction of new kindergartens has been adopted and is being implemented. Taking into account the
experience of developed countries, great attention is paid to the expansion of the network of nongovernmental educational institutions, including non-governmental kindergartens. This will contribute
to the formation of healthy competition in the system and increase the range of educational services, ”
he said.
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Today, we need to educate our youth as individuals who are perfect in all respects, harmonious, broadminded, creative thinking, intellectual potential. One of the urgent tasks of modern educators and parents
is to bring up young people who are the future of our country as educated, spiritually mature,
ideologically mature people.
Main part
The importance of speech in the comprehensive development of a child's personality is incomparable.
Because speech is a tool of interpersonal communication, a powerful means of communication in all
areas.
We know that speech is not a human innate ability. Speech develops slowly in children, and as they
grow older, speech also develops and becomes richer.
In order for children's speech to be normal, the speech center in the cerebral cortex must be fully
developed, and their sensory organs - hearing, sight, taste, smell, and skin - must also be sufficiently
developed. It is especially important to have advanced speech analyzers that stimulate speech and hear
speech.
If the child does not receive new, clear impressions, and the necessary conditions are not created for the
development of his actions and speech, then the physical and mental development of the child is left
behind. A child's speech is formed from a very young age by recognizing the objects around him, hearing
the voices of those around him. Special conditions must be in place for the child's speech development
to take place in a timely manner, the child must be mentally and somatically healthy, have normal mental
abilities, hear and see normally, have sufficient mental activity, feel the need to speak and grow in a
proper speech environment. .
Although the correct content of a child’s speech depends on the speech of others, speech experience, the
right speech environment, and education, for some reason the child’s speech does not develop properly,
the child grows up speechless from an early age.
Today, the features of dysontogenesis of speechless children of the first age are revealed, the
methodology of their speech therapy examination, the system of correctional and speech therapy work
on speech development are developed. According to him, parents should bring up their children
properly, pay special attention to their physical and mental development, that is, the initial upbringing
of the child should be aimed at the following main goals:
*creating the best conditions for the mental development of the child;
*creating the most favorable conditions for the social development of the child;
*fostering
in
the
child
such
qualities
as
personality
*confidence in the world around him, showing human relations to people.

activity,

curiosity,

According to scientists, the mother's attitude to the upbringing of children in the family - attention,
support, affection, that is, all the rare qualities called maternal love - is an important emotional factor in
the normal mental development of the child.

206

In our research work, we did not pay special attention to the development of the child in infancy, infancy,
we tried to work within our own object.
After the child is 2-2.5 years old, they will be able to speak well, and adults and peers in the family will
be in frequent communication with each other.
In case of any developmental disorders and deficiencies in the child's speech formation and subsequent
communication, as well as speech breathing, articulatory and vocal disorders that impair pronunciation,
timely corrective-speech therapy work and interviews with parents are required.
A speech therapist who detects such defects should also ensure that the child is examined in a timely
manner by other specialists (neurologist, ENT, surdologist).
In some cases, the child has three or more primary disorders that are expressed at different levels and
lead to significant retardation in development: for example, mentally retarded, visually impaired, deaf
children.
Deep damage to the central nervous system that affects a child’s sensory and motor areas can also cause
a number of disorders in a single child. Although such severe cases of complex disorders are rare, they
require physicians and speech therapists to be prepared for such cases as well.
Usually, as soon as a child is born, a single developmental disorder is identified, and over time, a second
or third defect is identified. This is due to the severity of the first defect and the difficulty of diagnosing
the second defect. For example, congenital blindness is detected immediately, and hearing impairment
is detected after a certain period of time, when it is observed that the child's speech is delayed. Or, for
example, a severe congenital disorder in a child’s movements makes it impossible to determine if he or
she has a visual or hearing impairment. In addition, in some cases, the second developmental disorder
is added to the first as the child grows older, as it gradually intensifies and manifests itself gradually.
Therefore, it is very difficult to accurately diagnose complex disorders in children of primary and
preschool age. Knowing the causes and characteristics of diseases that can lead to complex disorders in
child development can be of great help in diagnosing these disorders, isolating children from at-risk
groups, and closely monitoring their development.
In such cases, a single comprehensive examination with children is necessary. A single comprehensive
child screening program should include:
1.mandatory medical and psychological-pedagogical examination of each child at the first
application;
2.regular re-examination of the vision and hearing of a child with a complex disorder;
3.regular repeated psychological and pedagogical examination of each child with developmental
disorders;
4.sending the family of each child with a developmental disability for genetic testing.

The problem of diagnosing and diagnosing children with complex disorders is a new and serious
problem. Specialists involved in solving this problem will need extensive knowledge in various fields
of medicine, genetics, special pedagogy, all areas of special and clinical psychology.
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Knowledge in the field of learning and teaching children with sensory impairments (deaf, blind and
deaf-blind) is especially required. Preschool-specific pedagogy for all children with complex disorders
is now emerging. So far, there are only a few individual cases of raising and educating such children.
Complex developmental disorders in children are manifested in different combinations. To date, more
than 20 species have been identified. These can be different combinations of sensory, intellectual, motor,
speech, and emotional disorders. For example, impaired vision and hearing, impaired vision and speech,
impaired vision and mental retardation, impaired vision and movement.
Scientists note that children have the following manifestations of clearly expressed mixed
disorders of vision and hearing:
1) completely deaf and blind;
2) deaf and blind;
3) the visually impaired;
4) the visually impaired.
The following groups can be distinguished among children with visual and speech disorders:
1) blind mothers;
2) visually impaired mothers;
3) blind children with incomplete speech, etc.
Children with impaired vision and movement are divided into the following groups:
1) blind children who cannot move independently;
2) Blinds with BTsF residues.
It should always be borne in mind that in determining the degree of expression of disorders in preschool
children, especially first-year children, this work is of an approximate or conditional nature.
At this age, children develop rapidly and, therefore, on the one hand, timely medical and special
pedagogical care can compensate or correct existing disorders, on the other hand, these disorders can
develop and worsen the condition of the child. For example, when a hearing-impaired child under the
age of one with a major visual impairment is diagnosed objectively, the presence of pronounced hearing
impairments can also be detected, but repeated examinations after the child is over one year of age may
reveal mild hearing loss and even normal hearing. can show. The experience of raising such children
shows that properly selected and used hearing aids in such cases give a positive result even when they
are used temporarily, as deep sensor reduces the likelihood of deprivation.
Thus, the division of children with complex disorders into groups according to the degree of expression
of each existing defect allows to identify the main problem in such children and, accordingly, to create
a program of their education and upbringing. At the same time, it is necessary to constantly monitor
changes in the state of impaired functions and be prepared for the fact that in the future these functions
may not only improve, but also worsen or show signs of other disorders.
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Abstract
The accommodation sector, one of the important stakeholders of tourism, is one of the sectors
gaining importance for the country's economy. The number of individuals over the age of 60 who
are qualified as third age tourists in the accommodation sector is increasing day by day. Tourists
in this age group are involved in an important marketing strategy for the hospitality industry. The
world has entered its new normal process after the Covid-19 outbreak. In the system where many
restrictions were imposed, tourism also took its share and the hotel sector was interrupted. The
age of 65 and over, known as the age most affected by the Covid-19 virus, is an age group that
should be less active in order to protect against the epidemic in this process. In the new normal
process, the fact that there are not enough studies on the accommodation industry of third age
tourism and the lack of studies in Northern Cyprus in the literature emphasizes the importance of
the research. In this direction, the purpose of this study is to examine the perceptions of third-age
tourists, who gain importance day by day in the accommodation sector in the new normal period
after Covid-19. In line with this scope, researches conducted both abroad and in Northern Cyprus
on the perspective of third-age tourists on tourism after the pandemic were examined and
compared with previous studies. In this study, literature review method, one of the qualitative
research methods, was used. In line with this scope, publications with domestic and foreign
literature were examined. We believe that tourism investors in Northern Cyprus will be guided to
create suitable accommodation opportunities for third age tourists in the following processes with
the promotions to be made about 3rd age tourism, and that suitable and attractive environments
can be created for these tourists.
Keywords: Third Age Tourism, New Normal, Covid, Tourist, Northern Cyprus
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1. INTRODUCTION
The whole world is struggling with the Covid-19 epidemic, and countries are economically and
sociologically affected by this virus. The economies of the country have been shaken, some sectors have
become profitable. such as disinfectant manufacturers and pharmaceutical companies. On the other
hand, many airline companies are on the verge of going bankrupt. The tourism sector, on the other hand,
was one of the sectors negatively affected by this epidemic. Tom Friedman (2020) said that a different
understanding will come after the pandemic, and that there will be two different periods Before Corona
(BC) and After Corona (AC). The existence of this disease with a high rate of transmission has caused
countries to take many decisions and make restrictions in order to slow down the epidemic (Aydın &
Doğan, 2020). Some of these decisions are flight and travel restrictions. In this case, the tourism sector,
which made a great contribution to the country's economy, was interrupted (Thams, Zech, Rempel &
Ayia-Koi, 2020). Acar (2020) stated that the economies of the countries were greatly affected, and the
COVID-19 epidemic caused great damage, especially on tourism. The island of Cyprus, which is a pearl
in the Mediterranean with its unspoiled nature, receives tourists from many parts of the world and is an
island that promotes its culture to the world through tourists. Northern Cyprus was also affected by this
epidemic that shook the world. Third age tourists, one of the important customers of the tourism sector,
are the type of tourists in the risk group that may be most affected by this epidemic. There are different
age definitions for the 3rd age tourist in the literature, but The World Health Organization (2015) stated
that the advanced age (old age) is 60 years and over. The fact that this age group is in the majority of
the world population shows the importance of 3rd age tourism, while the age group has been greatly
affected by the Covid-19 epidemic. In order for the tourism sector to survive in the new normal period,
which is considered as the epidemic process and after, it should be provided with the opportunity to
have a healthy holiday by taking measures specific to the 3rd age tourist. In the new normal process, the
fact that there are not enough studies on the accommodation industry of third age tourism and the lack
of studies in Northern Cyprus in the literature emphasizes the importance of the research. In this
direction, the purpose of this study is to examine the perceptions of third-age tourists, who gain
importance day by day in the accommodation sector in the new normal period after Covid-19. In line
with this scope, researches conducted both abroad and in Northern Cyprus on the perspective of thirdage tourists on tourism after the pandemic were examined and compared with previous studies.

2. LITERATURE REVIEW
2.1. Third Age Tourism
Individuals aged 50 and over who have significantly reduced or expired obligations in the second-year
phase such as raising children and earning money, who generally travel for leisure time and who benefit
from tourism goods and services during their travels, are referred to as 3rd age tourists (UNWTO, 2011).
Arıci's (2019) study that examined the third age do tourism in turkey, six percent of foreign tourists
visiting Turkey has observed that the third age tourists. Since 1999, tourism in Turkey applied the same
practice was observed in this age group is disadvantaged bit applications against tourists. This study
determined the turkey's natural beauty is one of the new applications according to the needs of tourists
interceptable by third age has reached the view that bringing the Turkey appeal center, contribute to
making tourism attraction.
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Ayşe Nevin Sert's travel constraints of local third age tourists in 2019, her work was investigated in
Turkey. Travel restrictions were determined in a face-to-face survey with 394 participants. In this study
conducted with local tourists, it was observed that the participants experienced travel restrictions and
there were 2 main reasons for these. The first is that individuals of that age are married and one of the
spouses does not like to travel. The second is that unmarried individuals refrain from traveling alone. In
a study conducted in 2018 Ugur Ceylan has investigated the expectations of the third age tourists from
thermal accommodation establishments in Turkey. In the study conducted with the method of collecting
questionnaires from 211 tourists, statistical data analysis was used, and it was found that female
participants had more expectations from thermal enterprises than men. While female participants are
waiting for functional activities, it has been observed that male participants are interested in the prices
of the businesses. This situation resulted in the same for married couples, and single participants found
prices less important than married participants. In addition, the author stated that businesses should take
the expectations of 3rd age tourists seriously and make innovation, and predicted that 3rd age tourism
will gain value.

2.2. Covid-19, New normal and Tourism
There are studies in the literature showing that the tourism industry is affected by the covid-19 outbreak.
For example; Qiu, Park, Li & Song's study in 2020 investigated the financial impact of the Covid-19
outbreak on tourism. The regions based on the study are Hong Kong, Guangzhou, and Wuhan, which
are 3 cities in China. As a result, the local people did not want to take risks and preferred to pay more
money than there was an increase in infection due to tourism. Another study conducted by Piotr
Niewiadomski in 2020, while talking about the fact that the prevalence of technology in the globalizing
world caused the development of tourism, is a study showing that this sector was suspended after the
covid 19 outbreak. In this study, the author concluded that this sector, which is about to disappear, is a
process that can be re-evaluated during the epidemic crisis and that new developments can be applied
from scratch, by establishing a new order and that can go beyond the traditional tourism that has been
going on for years.
Gulay Özaltın Türker impact on the tourism sector in turkey outbreak of Covid-19 in 2020. In his study
were examined. academics who teach this study performed open-ended questions in the tourism sector
in Turkey were analyzed by asking the coding system. The research revealed the fact that international
tourism will be affected, but it has been observed that there will be no change in national tourism. In the
same study, the fact that mass tourism would be dangerous during the epidemic process was revealed,
and it was concluded that individual tourism would be healthier. In a study conducted in 2020 and again
Çıtak work, Covid-19 investigated the outbreak of the financial impact on the tourism sector in Turkey.
Turkey also do not like the world during a pandemic is a major source of income for the tourism
countries with the result that this sector needs financial support package is provided. In the study, which
stated that the sector that will recover after the epidemic and revitalize the country's economy is tourism,
the need to support employment was also mentioned. Claiming that airlines carry the virus, Wilson, &
Chen (2020), in their study where they stated that the virus can fly, stated that the passengers carried the
virus to other countries. In their work, they have explained in numbers that the travelers on the road are
infected and talked about the importance of the virus.
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3. CONCLUSION and DISCUSSION
As a result, this epidemic, which started in late 2019, affected the whole world in 2020. The economies
of the countries have been shaken and all states have tried to save their own economies by creating
economic packages. The tourism sector has been the most affected by this epidemic as a sector that is
shown as the most important source of income for countries. Travels of tourists are restricted and a new
dimension has been brought to the understanding of hotel management. Third-age tourists, on the other
hand, faced the danger of falling behind from these restricted travels, as they are considered a risky
group. While entering the new normal period, hotel managers should create environments where thirdage tourists, ie risky groups, feel more secure, and ensure that these tourists have a holiday that they will
not feel in danger while coming to Northern Cyprus.
According to the result of the literature review above, people over 50 are considered as 3rd age tourists
in the UNWTO (2011) report, while those over the age of 60 are considered to be elderly in the WHO
(2015) report, and this age group is defined as the risk group in the covid-19 outbreak. People in this
age group have less contact compared to other age groups. Northern Cyprus, which is preferred by thirdage tourists with its nature and calmness, has remained far from a point that these tourists can choose
after the Covid-19 epidemic. Third age tourists do not prefer to travel alone (Ceylan, 2018). This
situation led them to collective tourism activities. It has been observed that this is not possible during
the epidemic process. Pandemic is a process in which individual tourism is preferred to mass tourism
(Türker, 2020). Therefore, tourists of this age, who are in collective holiday understanding, are
negatively affected by the process.
Tourism, which is the sector most affected by this epidemic that shook the world, can start from scratch
the new normal process and introduce a new regulation by states (Piotr Niewiadomski, 2020). Since a
possible regulation will protect everyone from the risk of contamination, third-age tourists, who are the
risky group, will benefit from the changing tourism after the epidemic.
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False Friends of Translator's

ESHMURODOV Dilmurod G'ulom o'g'li1

Annotation
This article is basically related to Translation, translators and translation process. If we clarify its
title, it is not ordinary issue on Translation process, should be widely learned, clarified and settled.
As you know, Translation has been learned for many years by many scientists, masters and other
experienced translators. Not only foreign scientists but also our experienced, well-educated
scholars, translators have done many things on this process, for instance, studied its issues,
problems and others. False Friends of Translators is one field of this studied issues. So in this
article I have tried to reveal the main features of the “Translator`s false Friends” also called “False
cognates”.


To give the definition of the “Translator`s false Friends”



To reveal the reasons of “Translator’s false Friends” formation



To make the practical research on this problem

Keywords: False friends of translators, False cognates, Dialects, Internationalisms, Borrowing,
Homonyms, Types of translation: Loan translation, Literal translation, Transposition,
Equivalency.

Everyone knows that translating a poem, story, novel or ordinary word from one language into another
is very agonized, hard work. Yes, it may feel unobtrusive at first but in the middle of the process one
know that how it is difficult and hard. Translators are such a person that bear its torment, large-minded,
patient and experienced. But on the Translation process one thing is very confusing, it misinforms
translators, amateurs, experienced scholars. It does not scant even experienced translators, large-minded
scholars and disappoints people who have only just entered translation: “False Friends of Translators”
False friends of Translators are pairs of words in two languages or dialects (or letters in two alphabets
)that look or sound similar, but differ in meaning. “False friends could be called interlanguage
1
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synonyms, homonyms and paronyms. As the true old proverb has it “A friend in need is a friend
indeed”. You may think that how does it relate to the translator`s work? Although we do not always
realize that who has learned any foreign language must have come across false friends. Words or
expressions referred to as a False Friends make learning foreign languages difficult, especially, for
those who have only just begun it. However, they have an even greater impact on the work of translators
who have to be particularly attentive when they come across such expressions while translating. Term
“False friends of Translators” or “False cognates`is a calque of the French “Les faux amis du traductuer”
an expression which refers to the phenomenon introduced into linguistic literature between 1920 and
1930. The expression was coined by Maxim Koessler and Jules Derecquigny “French linguists and the
author of the book in which this expression was also used as its title. In social context improper use of
some word may cause a burst of laughter or result in awkward silence for a while . If we know the most
important “false friends” between two languages, we are well on our way to avoiding awkward or
unfortunate situations when communicating with people from other countries in connection with travels
or work. As regards specialist translations, however, such a seemingly trivial error in translation may
have serious consequences. Interestingly, “False Friends” can be found also within one language, for
instance, English. For an American person the word “Suspender” means “Braces” , whereas for a British
person it means a “Garter belt” .

“False Friends” versus Internationalisms
Reflecting on these issues, we should also mention Internationalisms which are considered by some
researchers to be one of the reasons for the emergence of the phenomenon in question.
Internationalisms are words which sound very similar or even identical in several or even a dozen
languages as the word from which they originate. Unlike “False Friends” they have the same meaning.
Learning a foreign language or translating a text, we should bear in mind that these two concepts stand
in opposition to one another and we need to learn to distinguish them. While Internationalisms make
learning foreign languages easier, “False Friends” can make it much more difficult. For translators this
means that they have to be even more focused on the text, and for learners- that they should abandon
the standard way of thinking about languages and try to think outside the box. Here examples of
"Translator's false friends" with false and true translation, I recommend that you should be attentive
their translation, that they consufe everyone at first sight.

Corpse

Korpus

Murda, jasad

Data

Sana

Ma`lumot

Decade

10 kunlik

10 yillik

Decoration

Farqlovchi belgi

Bezak

Dutch

Daniyalik

Niderlandiya

Fabric

Fabrika

Mato

Familiar

Betakalluf

Tanish
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Fraction

O`rin fraksiya

Bo`lak, parcha

List

Qog`oz

Jadva

Magazine

Do`kon

Jurnal

Mayor

Mayor

Boshliq hokim

Physician

Fizik

Terapevt, vrach

Principal

Tamoyil

Asosiy, bosh , muhim

Production

Mahsulot

Ishlab chiqarish

Prospect

Shoh ko`cha

Istiqbol kelajak

Rapport

Raport

Do`stona aloqa

Receipt

Retsept

Chek ,kvitansiya

Replica

Javob

Kopiya

Resin

Resina

Smola

Troops

Trupka

O`lik murda

In what parts of speech we can find “Translator`s false Friends” ?
In English and Russian languages “Translator`s false Friends”, which count a few thousands of words,
can be found in four parts of speech: Noun, verb, adverb, adjective. In most cases, this role is performed
by word- forming family of words that single words. English word “artist” means a man of art in the
general meaning of this word; also it means “художник” , “живописец”, “график”. “Translator’s false
Friends” can mislead people, who started to learn English and who know English very well. Now some
“Translator’s false Friends” in English language and Russian for comparison.
Актуальниый-pressing, urgent

Actual-фактический

График-timetable, schedule

Graphic- наглядний

Фабрика-factory, mill

Fabric- остав

The causes of the “Translator’s false Friends” formation.
False friends can be created in several ways:


Borrowing.



Pseudo-anglicisms.



Homonyms.



Idioms.



Different alphabets or homoglyphs.
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“Translator’s false Friends” and Types of Translation


First method-Borrowing.

It is the easiest method of translation. Borrowing would not be method or translation of high interest for
research, if the translator did not need it to create stylistic effect.


Second method-Loan translation.

It is special kind of borrowing. Thus, there is a case of either loan translation of expression, using
syntactical structures of translation language and adding new expressive elements, for example, English
word “excavator” – Russian word “екскавaтор”


Third method-Literal translation (word –for-word translation)

it means transfer from original language to language of translation, which allows creating correct and
idiomatic text, in the meanwhile, translator controls over observance of compulsory language norms,
for example, “I left my spectacles on the table downstairs” , “Я оставила свой очки на столе”


Fourth method-Transposition.

This method of translation assumes replacing one part of speech without changing the meaning of the
text.


Fifth method-Equivalentation.

Two texts described the same situation using absolutely different stylistic and structural features. In this
case, we apply an equivalentation.
Knowing all types of translation also helps on Translation process, so learning them one by one is so
productive. Different kinds of habitual and divarication of various cultures which ordinaries usually do
not interest are the translator`s main issues and problems. One of the most important thing for translator
should be feeling two languages all instructions by heart, not simplistic. It includes grammatical rules,
dictionaries, constructions and other basic forms. Translators should create effective translation, perfect
work, that everyone can understand it without any difficulties.
As a conclusion, “False friends of Translator`s” must be learned deeply on translation process, ignoring
“False Friends” may cause various kind of trouble after the translation process has finished, so I have
stated main ways of learning, studying of them. Knowing “False Friends” simplifies the translation
process.
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Covid-19 Pandemi Sürecinde Eğitimde
Karşılaşılan
Bazı
Durumların
İncelenmesi
Şükrü CANKAYA1
Ayşe Şeyma BOZKURT2

Öz
Dünyayı etkileyen ve tüm dünyanın düzenini değiştiren Covid-19 salgını tüm ülkelerdeki eğitim
sistemini etkilemiştir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitimin devam
edebilmesi amacıyla hızlı çalışmalar yapılmış ve acil uzaktan eğitim ile derslere devam edilmiştir.
Uzaktan eğitim ile acil uzaktan eğitim kavramları birbirinden farklı olup; uzaktan eğitim, uzun
vadeli, planlı bir şekilde gerçekleştirilen ve kullanılan, öğrenene bir alternatif olarak sunulurken,
acil uzaktan eğitim tam aksine bir alternatif değil öğrencilerin kriz durumunda zorunlu bir şekilde
sürece dahil edilmesidir. Bu çalışmada acil uzaktan eğitim (emergency remote education) ve
uzaktan eğitim (distance education) kavramları açıklanmış ve farkları üzerinde durulmuştur. Aynı
zamanda uzaktan eğitimde ders tasarımı, dijital okuryazarlık, dijital bölünme, eğitimde eşitlik ve
öğretmenlerin çalışma saatleri gibi pandemi sürecinde karşılaşılan bazı durumlar irdelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Covid-19, acil uzaktan eğitim, uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme.
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Covid-19
Pandemi
Sürecinde
Öğretmenlerde Siber Zorbalık Algısının
Çeşitli Değişkenler ile İncelenmesi
Examining Workplace Cyber Bullying Perception in Teachers with Various Variables
during the Covid-19 Pandemic
Derya DENİZ1
Metin IRİZ2

Öz
Amaç: Bu araştırmanın amacı Covid-19 sürecinde uzaktan çalışmaya başlayan öğretmenlerde
siber zorbalık algısının çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır.
Yöntem: Araştırma için Sosyodemografik Veri Formu ve İşyerinde Siber Zorbalık Ölçeği (Farley
ve ark.2016) kullanılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yapan 700 kişiye
şahsi e-postaları üzerinden ulaşılarak ölçekler gönderilmiş ve gönüllü katılımları sağlanmıştır.
486 katılımcı tüm bataryayı yanıtlamıştır. Katılımcılar Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin
farklı illerinde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Verilerin analizi için Tanımlayıcı
Analizler, Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların “iş odaklı” siber zorbalık algılarının Covid-19 öncesi zorbalığa maruz
kaldığını söyleyenlerde, uzaktan çalışmaya adapte olamayanlarda, pandemi döneminde fiziksel
ve psikolojik sorun yaşayanlarda diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek olduğu
saptanmıştır (p<.05). Erkek cinsiyetindekilerin, Covid-19 öncesinde işyerinde zorbalık yaşadığını
söyleyenlerin, evde bakıma muhtaç aile üyesine sahip olanların, fiziksel ve/veya psikolojik sorun
yaşayanların “birey odaklı” sibermobbing algılarında diğer gruplara göre anlamlı bir farklılaşma
olduğu saptanmıştır (p<.05).
Sonuç: Pandemi ile birlikte hazırlıksız ve hızlı biçimde uzaktan çalışma sürecine geçen
sektörlerden biri de eğitim sektörüdür. Zaman ve mekân anlamında sınırların kalkması ve yeni
ihtiyaçlara dönük taleplerin olması çalışanlarda belirsizlik yaratmıştır. Covid-19 sürecinde
öğretmenlerin bireysel ihtiyaç ve sorunlarının kurumsal olarak gözetilmediği hallerde siber
zorbalık algısının meydana geldiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19; işyerinde siber zorbalık; öğretmen; işyeri zorbalığı
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Abstract
Aim: The purpose of this study is to investigate whether the perception of workplace cyber
bullying in teachers who started working remotely during the Covid-19 process differs according
to various variables.
Method: Sociodemographic Data Form and Workplace Cyberbullying Measure (Farley et
al.2016) were used for the research. The scales were sent to 700 people working as teachers in
the Ministry of Education via their personal e-mails. 486 of them answered the entire battery.
They voluntarily participated in the research. Participants consist of teachers working in different
provinces Marmara, Aegean and Mediterranean Regions in Turkey. Descriptive Analysis,
Kruskal-Wallis Test and Mann Whitney U Test were used for data analysis.
Findings: It was found that the participants' perceptions of "work-oriented" cyber bullying were
significantly higher in those who said they were exposed to workplace bullying before Covid 19, those who could not adapt to remote work, and those who had physical and psychological
problems during the pandemic period (p<.05). It was determined that there is a significant
difference in perceptions of “individual-oriented” workplace cyber bullying among those of the
male gender, those who said they had experienced workplace bullying before Covid-19, those
who had family members in need of care at home, and those who had physical and / or
psychological problems (p<.05).
Result: The education sector is one of the sectors that started working remotely with the pandemic
in an unprepared and rapid manner. Removal of borders in time and place and demands for new
needs created uncertainty in employees. It can be said that the lack of institutional consideration
of teachers' individual needs and problems during the Covid-19 process leads to the perception of
workplace cyber bullying.
Keywords: Covid-19; workplace cyber bullying; teacher; workplace bullying

GİRİŞ
İşyerinde zorbalık, iş yaşamında çalışanlar tarafından sıklıkla deneyimlenen, ancak insan doğasının
gereğinden ötürü kimi zaman tanımlanamayan ya da bilinmezden gelinen karmaşık, çok boyutlu ve çok
disiplinli bir olgudur (Tınaz ve ark,2008:14). Bununla birlikte son 35 yılda işyeri zorbalığının kavramsal
olarak tanımlandığı ve konu üzerine bilimsel araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Leymann, işyeri
zorbalığı kavramını çalışma hayatında bir veya birkaç fail tarafından hedefte olan çalışana yöneltilmiş,
kişiyi yardımsız ve korumasız bırakmaya yönelik ahlaki olmayan ve düşmanca davranımları tanımlamak
adına kullanmıştır (Leymann,1990). “Çalışanın sosyal olarak dışlanması, taciz edilmesi, incitilmesi ya
da işini yapmasının engellenmesi” olarak da ifade edilmiştir. Araştırmacılara göre işyeri zorbalığının
tanımlayıcı kriterleri arasında belirtilen davranışların olumsuz ve düşmanca olması, sistematik olması
ve belirli bir sıklıkla (haftada bir kez ve en az birkaç ay süresince) devam ediyor olması gibi süreçler
bulunmaktadır (Einarsen ve ark.,2003). Fail ile mağdur arasında güç eşitsizliğinin bulunması, bu
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nedenle de mağdurun kendisini savunmada zorluk yaşaması işyeri zorbalığının ortaya çıkmasının
önemli etkenlerinden biridir (Leymann,1996). Şiddet davranımlarının ortaya çıkışı için kimi zaman işle
ilgili nedenler bahane olarak gösterilirken bazen tamamen kişisel özellikler nedeniyle (başarılı, ilgi
çeken, yakışıklı/güzel olması, dünya görüşü, cinsel yönelimi..vb) mağdur hedefe oturtulur (Arsan,
2008). Ayrıca çalışanların içinde bulundukları yapının kurumsal kültürü, yapılan işin niteliği, içinde
bulundukları grubun özellikleri gibi ortamsal süreçler ile kriz dönemleri de işyeri içerisinde zorbalık
davranımının ortaya çıkması için gerekli iklimi yaratabilmektedir (Deniz & Dokgöz,2018).
Son pandemiden yaklaşık yüz yıl sonra karşılaştığımız yeni virüs tipi olan Covid-19’un yayılmaya
başlaması ile pek çok kişi bu süreçten kolektif olarak etkilenmeye başladı. Pandemi sadece sağlık
üzerine değil ekonomi üzerinde de krizlere neden oldu. Hastalık, insanların yaşama ve çalışma stillerini
radikal olarak değiştirirken işyerlerinin organizasyonel pratikleri ve organizasyonel iletişim biçimleri de
değişmeye başladı (Stephens ve ark.,2020). Tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim sektörü de yoğun bir
etkiye maruz kaldı. Kuşkusuz kimsenin hazır olmadığı bu süreç eğitim alanında önemli bir krize neden
oldu. Milyonlarca öğrencinin eve kapanması üzerine acil ve geçici bir süreç olarak “uzaktan eğitime”
başlandı (Bozkurt & Sharma, 2020). Online çalışmanın çalışmanın bağlamsal süreçleri daha farklıdır ve
bu ani değişimin organizasyonel yapı üzerinde muhtemel etkilerinin olacağı düşünülmektedir (Floresa
& Gagob, 2020).
Bu bağlamda işyerlerinde yakın temas çalışma sürecinde meydana gelen sorunların uzaktan çalışma
biçiminde internet tabanlı olarak kendisini göstermesi beklenebilir. İşyerinde zorbalık davranışları
iletişim araçları marifetiyle devam edebilir. Kavramsal olarak ilk kez ABD’de ortaya atılan bir kavram
olan işyerinde siber zorbalık, internet tabanlı iletişim araçlarında meydana gelen, her türlü taciz, hakaret
ve tehditleri ifade etmektedir. Elektronik iletişim araçları yolu ile gerçekleştiği için, internet-mobbingi,
siber mobbing ve siber takip gibi terimler de işyerinde siber zorbalık için yaygın olarak kullanılmaktadır
(Gabler,2013). İş dünyasındaki ani değişim ve dönüşümler; iletişim ve bilişim teknolojilerinin
gelişmesi, üretim araçlarının farklılaşması, rekabetin artması, toplumsal beklenti ve ihtiyaçların
değişmesi, iş süreci ve iş akışının giderek karmaşık bir hâl alması ve performansa yönelik talep ve
baskıların artması gibi gelişmeler de çalışanlara yönelik siber zorbalığı tetikleyebilir (Kayapalı Yıldırım
& Ekinci, 2019).

GEREÇ ve YÖNTEM
Örneklem
Araştırmanın uygulama aşaması Mayıs-Haziran 2020 ayları arasında Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve orta
dereceli okullarda görev yapan öğretmenler üzerinde yapılmıştır. Bilgilendirme formu ve araştırma
formları öğretmenlerin şahsi e-posta adreslerine gönderilerek onamları üzerine katılımları
gerçekleşmiştir. Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde farklı illerde görev yapan 700 öğretmene
ulaşılmış. Tam bataryayı dolduran 486 katılımcıya ait veriler çalışmanın istatistiki kısmında
kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada biri sosyodemografik bilgi toplama aracı biri ölçek olmak üzere iki değerlendirme aracından
yararlanılmıştır.

222

Sosyodemografik Veri Formu
Online olarak iletilmiş olan form, kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır. Formda katılımcıların
sosyodemografik ve sosyokültürel profillerini belirlemek amacıyla cinsiyeti, yaşı, medeni durumu,
çocuk sayısı, meslekte geçirdiği yıl sayısı, pandemi öncesi işyerinde zorbalık yaşayıp yaşamadığı,
online/uzaktan çalışmaya adapte olup olmadığı, çalışma saatlerinin esnek olmasının talep edilip
edilmediği, evde bakım vermek zorunda oldukları kişinin olup olmaması (hasta, yaşlı ya da engelli),
karantina döneminde fiziksel bir rahatsızlık yaşayıp yaşamadıkları, karantina döneminde psikolojik bir
rahatsızlık yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin sorular yer almıştır.

İşyerinde Siber Zorbalık Ölçeği
Farley ve arkadaşları (2016) tarafından geliştirilen “İşyerinde Siber Zorbalık Ölçeği” nin Türkçe
formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması Kanbur ve Kanbur (2018) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin
Cronbach Alpha katsayısı .88, iç tutarlılık değerinin .77 olduğu saptanmıştır. Ölçek, İş Odaklı Siber
Zorbalık ve Birey Odaklı Siber Zorbalık olmak üzere iki alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçekte İş Odaklı
Siber Zorbalık Faktörü için 10 soru ve Birey Odaklı Siber Zorbalık Faktörü için 7 soru olmak üzere
toplam 17 soru yer almaktadır. Ölçek, katılımcıların son altı ay içerisinde bilişim teknolojilerini
kullanırken işyerlerinde yaşadıkları siber zorbalık deneyimlerini ölçebilmek için kendi beyanlarına
dayalı olarak düzenlenmiştir. Beşli Likert puanlama biçimine uygun olarak hazırlanmıştır (1=Hiç;
2=Ara Sıra; 3=Ayda bir; 4=Haftada bir; 5=Her gün)

BULGULAR
Bu çalışmada, çalışanların siber zorbalık algılarının hangi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterdiği
ölçülmeye çalışılmıştır. Bunun için, birtakım demografik bilgi isteyen sorular ve bağımsız kategorik
cevaplar içeren sorular yöneltilmiştir.

Tablo 1: Demografik Özellikler
Özellikler

Frekans

Yüzde

Erkek

204

42

Kadın

282

58

25-35

82

16.9

36-45

205

42.2

46-55

159

37.4

56-65

40

8.2

Cinsiyet

Yaş Aralığı
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Meslekte Geçirdiği Yıl Sayısı
1-5 yıl

8

1.6

5-10 yıl

75

15.4

11-20 yıl

184

37.9

21-30 yıl

165

34

31 yıl ve yukarısı

54

11.1

Evli

346

71.2

Bekar

132

27.2

8

1.6

486

100

Medeni Durum

Birlikte Yaşama
Toplam

Tablo 1’de de görüleceği üzere, katılımcılar çoğunlukla kadın (%58), 35-45 yaş aralığında (%42), 1120 yıl mesleki deneyime sahip (%37.9) ve evli (%71.2) olduğu görülmektir. Bu soruların yanı sıra,
katılımcılara birtakım bağımsız sorular yöneltilmiştir. Bu sorular ve sorulara verilen cevapların
dağılımları tablolar halinde aşağıda sunulmaktadır.

Tablo 2: Covid—19 Süreci Öncesinde İşyerinde Zorbalık Yaşıyor muydunuz Sorusuna Verilen
Cevapların Dağılımı
Cevap
Evet

Frekans

Yüzde

125

25.8



Kişisel Özelliklerle İlgili

66

56.4



İşle İlgili

51

43.6

Hayır

360

74.2

Toplam

485

100

Katılımcılara sorulan Covid—19 süreci öncesinde işyerinde zorbalık yaşıyor muydunuz sorusuna
verilen cevapların dağılımına göre, katılımcıların yaklaşık dörtte birinin (%25.8) Covid-19 sürecinden
önce de zorbalığa maruz kaldığı görülmektedir. Bu soruya bağlı olarak, yanıtı evet olan katılımcılardan
bu mobbingin kaynağına dair bilgi vermeleri istenmiş ve katılımcıların %56.4’ü kişisel özelliklerle ilgili,
%43.6’sı ise işle ilgili sebeplerle mobbinge maruz kaldığını belirtmiştir.
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Tablo 3: Online\Uzaktan Çalışmaya Adapte Oldunuz mu Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı
Cevap

Frekans

Yüzde

Evet

197

40.5

Hayır

288

59.4

Toplam

485

100

Katılımcılara sorulan online\uzaktan çalışmaya adapte oldunuz mu sorusuna verilen cevapların
dağılımına göre, katılımcıların çoğunluğunun (%59.4) bu çalışma koşullarına adapte olmadığını
görülmektedir.

Tablo 4: Çalışma Saatlerinizin Esnek Olması Talep Edildi mi (Normal çalışma saatleri dışındaki
saatler için) Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı
Cevap

Frekans

Yüzde

Evet

198

40.7

Hayır

288

59.3

Toplam

486

100.0

Katılımcılara sorulan çalışma saatlerinizin esnek olması talep edildi mi (normal çalışma saatleri
dışındaki saatler için) sorusuna verdikleri cevapların dağılımı incelendiğinde, katılımcıların
çoğunluğundan (%59.3) esnek çalışma saatinin talep edilmediği görülmektedir.
Tablo 5: Evde Bakım Vermeniz Gereken (hasta, yaşlı ya da engelli) Kimse Var mı Sorusuna
Verilen Cevapların Dağılımı
Cevap

Frekans

Yüzde

Evet

65

13.4

Hayır

421

86.6

Toplam

486

100.0

Katılımcıların evde bakım vermeniz gereken (hasta, yaşlı ya da engelli) kimse var mı sorusuna verdikleri
cevapların dağılımı incelendiğinde, çok büyük bir kısmının (%86.6) evde bakım vermesi gereken
birilerinin olmadığı görülmektedir.
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Tablo 6: Karantina Döneminde Fiziksel Olarak Bir Hastalık Yaşadınız mı Sorusuna Verilen
Cevapların Dağılımı
Cevap

Frekans

Yüzde

Evet

65

13.4

Hayır

421

86.6

Toplam

486

100.0

Katılımcıların karantina döneminde fiziksel olarak bir hastalık yaşadınız mı sorusuna verdikleri
cevapların dağılımı incelendiğinde, evde bakım vermeniz gereken (hasta, yaşlı ya da engelli) kimse var
mı sorusuna verilen cevaplarla rakamsal olarak eşit olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkarak,
katılımcıların çok büyük bir kısmının (%86.6) herhangi bir fiziksel hastalık yaşamadığı görülmektedir.
Tablo 7: Karantina Döneminde Psikolojik Sorun Yaşadınız mı Sorusuna Verilen Cevapların
Dağılımı
Cevap
Evet

Frekans

Yüzde

225

46.6



Günlük İşlerimi Yapmamı
Engelleyecek Nitelikteydi

58

25.9



Günlük İşlerimi Yapmamı
Engelleyecek
Nitelikte
Değildi

166

74.1

Hayır

258

53.4

Toplam

483

100

Katılımcıların karantina döneminde psikolojik sorun yaşadınız mı sorusuna verdikleri cevapların
dağılımı incelendiğinde, %46.6’lık bir kısma denk gelecek 225 kişinin ruhsal bir sıkıntı yaşadığı
görülmektedir. Ardından, bu soruyla bağlantılı olarak yöneltilen günlük işlere olan etkisinin ne olduğu
sorusuna ise, katılımcıların dörtte birinin (%25.9) günlük işlerinin engelleyecek nitelikte olduğunu
söylediği görülmektedir.
Katılımcıların siber zorbalık algılarının bağımsız değişkenlere (yaş, cinsiyet, , meslekte geçirdikleri yıl,
medeni durum, Covid—19 süreci öncesinde işyerinde zorbalık yaşayıp yaşamadıkları, online\uzaktan
çalışmaya adapte olup olmadıkları, çalışma saatlerinin esnek olmasının talep edilip edilmediği, evde
bakım verilmesi gereken (hasta, yaşlı ya da engelli) kimse olup olmadığı, karantina döneminde fiziksel
olarak bir hastalık yaşayıp yaşamadıkları ve karantina döneminde ruhsal olarak bir hastalık yaşayıp
yaşamadıkları) göre farklılaşıp farklılaşmadıklarının tespiti için birtakım testler uygulanmıştır. Hangi
testlerin uygulanacağının sağlıklı bir sonuçla elde edilmesi için normallik varsayımı sınanmıştır. Bu
doğrultuda, bir ölçeğin normal dağılıp dağılmadığının anlaşılması için çarpıklık (skewness) ve basıklık
(kurtosis) değerleri kontrol edilmelidir. Bir ölçeğin normal dağıldığını söyleyebilmek için sırasıyla
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çarpıklık ve basıklığın mutlak |3| ve mutlak |10|’dan büyük olmaması gereklidir. Tablo 8’de ölçeğe ait
ortalamalar, standart sapmalar, çarpıklık ve basıklık değerleri sunulmuştur. Bu tablodan da anlaşılacağı
üzere ham verimiz normal dağılmamaktadır. Bu nedenle, farklılık analizlerinin yapılabilmesi için nonparametrik analizlerin kullanımı tercih edilmiştir.

Tablo 8: Tanımlayıcı İstatistikler
Maddeler

Ort.

S.S.

Çarpıklık

Basıklık

Saygısız üslubu olan mesajlar aldım.

1.284

.6106

2.973

11.552

İş problemleri için adil olmayan biçimde suçlandım.

1.230

.5452

3.147

13.221

Saldırgan bir tutumla yazılmış mesajlar aldım. (Örneğin büyük
1.181
harflerle, kalın puntolu ya da birçok ünlem işareti ile yazılmış)

.4934

3.568

16.297

Beni olumsuz gösteren mesajlar diğer bir çalışan tarafından
1.099
başkalarına gönderildi.

.3554

4.953

35.706

Yaptığım iş adil olmayan biçimde eleştirildi.

1.300

.6128

2.741

10.085

Bir iş arkadaşımdan kaba talepler aldım.

1.109

.3723

4.108

20.397

Çelişkili bilgi gönderildi.

1.537

.7417

2.018

5.907

İş rolüm ile ilgili grup iletişimlerinde bertaraf edildim.

1.228

.6351

3.888

17.851

Bana zarar veren iletişimlere konu oldum.

1.218

.5274

3.059

11.917

Makul olmayan iş talepleri aldım.

1.364

.5964

1.942

5.381

Haksız bireysel eleştiri ile karşılaştım. (Örneğin; karakterime,
1.253
görünüşüme, fikirlerime yönelik)

.5848

3.242

13.797

Hakkımda olumsuz söylentiler ya da dedikodu yapıldı.

1.245

.5669

3.311

14.886

İznim olmadan kişisel bilgim paylaşıldı.

1.187

.5176

3.714

17.702

Beni hedef alan küfür içerikli mesajlar aldım.

1.025

.1799

8.112

72.024

Tehdit edici mesajlar aldım.

1.070

.3199

5.657

37.965

Yeterliliğimi haksızca sorgulayan mesajlar aldım.

1.140

.4414

4.262

23.693

İş arkadaşlarım arasındaki sosyal iletişimlerin dışında
1.193
bırakıldım.

.5704

4.271

22.289

Normallik varsayımının sağlanamamasından dolayı farklılık analizlerinin uygulanması için KruskalWallis ve Mann Whitney U testleri tercih edilmiştir. Aşağıdaki tablolarda, bu analizlere dair sonuçlar
gösterilmektedir.
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Cinsiyete Göre İş Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cinsiyet

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Erkek

204

253.18

51649.00

Kadın

282

236.50

66692.00

U

p

26789

.175

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre, kişilerin iş odaklı siber zorbalık
algısının cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>.05).
Yaş Gruplarına Göre İş Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Gruplar

n

Sıra Ort.

25-35

82

234.35

36-45

205

245.24

46-55

159

241.81

56-65

40

260.05

sd

X2

p

3

1.056

.788

Yukarıda yer alan Kruskal Wallis Testi Sonuçlara göre kişilerin iş odaklı siber zorbalık algısının yaş
gruplarına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p> .05).

Meslekte Geçirilen Yıla Göre İş Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Gruplar

n

Sıra Ort.

1-5 Yıl

8

218.00

5-10 Yıl

75

245.27

11-20 Yıl

183

236.44

21-30 Yıl

165

255.23

31 Yıl ve Yukarısı

54

228.39

sd

X2

p

4

2.776

.596

Yukarıda yer alan Kruskal Wallis Testi Sonuçlara göre kişilerin iş odaklı siber zorbalık algısının
meslekte geçirilen yıla göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>.05).
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Medeni Duruma Göre İş Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Gruplar

n

Sıra Ort.

Evli

346

236.35

Bekar

132

257.39

Birlikte Yaşama

7

300.21

sd

X2

p

2

3.677

.159

Yukarıda yer alan Kruskal Wallis Testi Sonuçlara göre kişilerin iş odaklı siber zorbalık algısının medeni
durumlarına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p> .05).

Covid—19 Süreci Öncesinde İşyerinde Zorbalık Yaşıyor muydunuz? Sorusuna Verilen Cevaba Göre
İş Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cevap

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Evet

125

357.35

44669.00

Hayır

360

203.29

73186.00

U

p

8206

.000

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre kişilerin iş odaklı siber zorbalık
algılarının Covid—19 süreci öncesinde işyerinde zorbalık yaşıyor muydunuz sorusuna verilen cevaba
göre (U= 8206, p<0.05) anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bir başka ifadeyle, Covid—19 süreci
öncesinde işyerinde zorbalık yaşayan kişilerin iş odaklı siber zorbalık algıları, yaşamayan kişilere göre
daha yüksektir.

Online\Uzaktan Çalışmaya Adapte Oldunuz mu? Sorusuna Verilen Cevaba Göre İş Odaklı Siber
Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cevap

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Evet

197

223.77

44083.00

Hayır

288

256.15

73772.00

U

p

24580

.009

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre kişilerin iş odaklı siber zorbalık
algılarının online\uzaktan çalışmaya adapte oldunuz mu sorusuna verilen cevaba göre (U= 24580,
p<0.05) anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bir başka ifadeyle, online\uzaktan çalışmaya adapte
olmayan kişilerin iş odaklı siber zorbalık algıları, adapte olan kişilere göre daha yüksektir.
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Çalışma Saatlerinizin Esnek Olması Talep Edildi mi (Normal Çalışma Saatleri Dışındaki Saatler İçin)
Sorusuna Verilen Cevaba Göre İş Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cevap

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Evet

198

257.10

50905.50

Hayır

288

234.15

67435.50

U

p

25819

.063

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre, kişilerin iş odaklı siber zorbalık
algısının çalışma saatlerinizin esnek olması talep edildi mi (normal çalışma saatleri dışındaki saatler
için) sorusuna verilen cevaba göre anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p> .05).
Evde Bakım Vermeniz Gereken (Hasta, Yaşlı Ya Da Engelli) Kimse Var mı Sorusuna Verilen Cevaba
Göre İş Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cevap

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Evet

65

268.42

17447.50

Hayır

421

239.65

100893.50

U

p

12062

.106

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre, kişilerin iş odaklı siber zorbalık
algısının evde bakım vermeniz gereken (hasta, yaşlı ya da engelli) kimse var mı sorusuna verilen cevaba
göre anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p> .05).
Karantina Döneminde Fiziksel Olarak Bir Hastalık Yaşadınız mı Sorusuna Verilen Cevaba Göre İş
Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cevap

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Evet

65

292.45

19009.00

Hayır

421

235.94

99332.00

U

p

10501

.002

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre kişilerin iş odaklı siber zorbalık
algılarının karantina döneminde fiziksel olarak bir hastalık yaşayıp yaşamamalarına göre (U= 10501,
p<0.05) anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bir başka ifadeyle, karantina döneminde fiziksel
olarak bir hastalık yaşayan kişilerin iş odaklı siber zorbalık algıları, hastalık yaşamayan kişilere göre
daha yüksektir.
Karantina Döneminde Psikolojik Sorun Yaşadınız mı? Sorusuna Verilen Cevaba Göre İş Odaklı
Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cevap

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Evet

225

271.15

61009.50

Hayır

258

216.58

55876.50
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U

p

22465

.000

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre kişilerin iş odaklı siber zorbalık
algılarının karantina döneminde psikolojik sorun yaşayıp yaşamamalarına göre (U= 22465, p<0.05)
anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bir başka ifadeyle, karantina döneminde psikolojik sorun
yaşayan kişilerin iş odaklı siber zorbalık algıları, hastalık yaşamayan kişilere göre daha yüksektir.
Cinsiyete Göre Birey Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cinsiyet

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Erkek

204

256.52

52330.50

Kadın

282

234.08

66010.50

U

p

26107

.026

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre kişilerin birey odaklı siber zorbalık
algılarının cinsiyete göre (U= 26107, p<0.05) anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bir başka
ifadeyle, erkeklerin birey odaklı siber zorbalık algıları, kadınlara göre daha yüksektir.
Yaş Gruplarına Göre Birey Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Gruplar

n

Sıra Ort.

25-35

82

235.54

36-45

205

246.04

46-55

159

247.12

56-65

40

232.44

sd

X2

p

3

1.126

.771

Yukarıda yer alan Kruskal Wallis Testi Sonuçlara göre kişilerin birey odaklı siber zorbalık algısının yaş
gruplarına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p> .05).
Meslekte Geçirilen Yıla Göre Birey Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Gruplar

n

Sıra Ort.

1-5 Yıl

8

265.63

5-10 Yıl

75

243.96

11-20 Yıl

183

243.14

21-30 Yıl

165

246.74

31 Yıl ve Yukarısı

54

226.43

sd

X2

p

4

1.784

.775

Yukarıda yer alan Kruskal Wallis Testi Sonuçlara göre kişilerin birey odaklı siber zorbalık algısının
meslekte geçirilen yıla göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p> .05).
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Medeni Duruma Göre İş Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Gruplar

n

Sıra Ort.

Evli

346

239.27

Bekar

132

254.04

Birlikte Yaşama

7

219.21

sd

X2

p

2

2.801

.353

Yukarıda yer alan Kruskal Wallis Testi Sonuçlara göre kişilerin birey odaklı siber zorbalık algısının
medeni duruma göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p> .05).

Covid—19 Süreci Öncesinde İşyerinde Mobbing Yaşıyor muydunuz? Sorusuna Verilen Cevaba
Göre Birey Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cevap

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Evet

125

313.76

39220.50

Hayır

360

218.43

78634.50

U

p

13654

.000

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre kişilerin birey odaklı siber zorbalık
algılarının Covid—19 süreci öncesinde işyerinde mobbing yaşıyor muydunuz sorusuna verilen cevaba
göre (U= 13654, p<0.05) anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bir başka ifadeyle, Covid—19 süreci
öncesinde işyerinde mobbing yaşayan kişilerin birey odaklı siber zorbalık algıları, yaşamayan kişilere
göre daha yüksektir.

Online\Uzaktan Çalışmaya Adapte Oldunuz mu? Sorusuna Verilen Cevaba Göre Birey Odaklı Siber
Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cevap

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Evet

197

231.93

45689.50

Hayır

288

250.57

72165.50

U

p

26186

.064

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre kişilerin birey odaklı siber zorbalık
algılarının online\uzaktan çalışmaya adapte oldunuz mu sorusuna verilen cevaba göre anlamlı bir
farklılık olmadığı anlaşılmıştır (p> .05).

232

Çalışma Saatlerinizin Esnek Olması Talep Edildi Mi (Normal Çalışma Saatleri Dışındaki Saatler İçin)
Sorusuna Verilen Cevaba Göre Birey Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cevap

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Evet

198

250.48

49596.00

Hayır

288

238.70

68745.00

U

p

27129

.243

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre, çalışma saatlerinizin esnek olması
talep edildi mi (normal çalışma saatleri dışındaki saatler için) sorusuna verilen cevaba göre anlamlı
olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p> .05).

Evde Bakım Vermeniz Gereken (Hasta, Yaşlı Ya Da Engelli) Kimse Var Mı? Sorusuna Verilen Cevaba
Göre Birey Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cevap

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Evet

65

269.80

17537.00

Hayır

421

239.44

100804.00

U

p

11973

.037

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre kişilerin birey odaklı siber zorbalık
algılarının evde bakım vermeniz gereken birinin olup olmamasına göre (U= 11973, p< 0.05) anlamlı bir
farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bir başka ifadeyle, evde bakım vermeniz gereken birisinin olduğu kişilerin
iş odaklı siber zorbalık algıları, olmayan kişilere göre daha yüksektir.

Karantina Döneminde Fiziksel Olarak Bir Hastalık Yaşadınız Mı? Sorusuna Verilen Cevaba Göre
Birey Odaklı Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cevap

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Evet

65

271.35

17638.00

Hayır

421

239.20

100703.00

U

p

11872

.027

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre kişilerin birey odaklı siber zorbalık
algılarının karantina döneminde fiziksel olarak bir hastalık yaşayıp yaşamamalarına göre (U= 11872,
p<0.05) anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bir başka ifadeyle, karantina döneminde fiziksel
olarak bir hastalık yaşayan kişilerin birey odaklı siber zorbalık algıları, hastalık yaşamayan kişilere göre
daha yüksektir.
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Karantina Döneminde Psikolojik Sorun Yaşadınız mı? Sorusuna Verilen Cevaba Göre Birey Odaklı
Siber Zorbalık Algısı Arasında Fark
Cevap

n

Sıra Ort.

Sıra Toplamı

Evet

225

264.41

59493.00

Hayır

258

222.45

57393.00

U

p

23982

.000

Yukarıdaki tabloda yer alan Mann Whitney U testi sonucuna göre kişilerin birey odaklı siber zorbalık
algılarının karantina döneminde psikolojik sorun yaşayıp yaşamamalarına göre (U= 23982, p<0.05)
anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bir başka ifadeyle, karantina döneminde psikolojik sorun
yaşayan kişilerin birey odaklı siber zorbalık algıları, hastalık yaşamayan kişilere göre daha yüksektir.

SONUÇ
Araştırmamızda katılımcıların çoğunlukla kadın (%58), 35-45 yaş aralığında (%42), 11-20 yıl mesleki
deneyime sahip (%37.9) ve evli (%71,2) olduğu görülmektir.
Katılımcıların kendi ifadelerine göre yaklaşık dörtte birinin (%25.8) Covid-19 sürecinden önce de işyeri
zorbalığına maruz kaldığı bilgisi alınmıştır. Zorbalığa maruz kaldığını söyleyen katılımcılardan %56.4’ü
kişisel özellikleriyle ilgili, %43.6’sı ise işle ilgili sebeplerle mağduriyet yaşadıklarını belirtmiştir. Batı
ülkelerinde ve Türkiye’de işyeri zorbalığının en fazla görüldüğü sektörlerden birinin eğitim sektörü
olduğu vurgulanmaktadır (Erçetin ve ark, 2008; Koç ve ark.,2009; Leymann,1993:22). Ayrıca işyerinde
ayırımcı tutumlara sahip olma ile yükseköğrenim görmüş olma arasında pozitif yönde bir ilişkinin
olduğu belirtilmektedir. Bu özelliğe sahip çalışanlar arasında finansal ve kariyer hedefleri nedeniyle
rekabettin yarattığı gerginliğin daha yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca katılımcıların tümünün kamu
sektöründe görev yaptığı göz önüne alınmalıdır. Kamu sektöründe zorbalık davranışlarının yönetici ve
çalışanların oluşturduğu kalabalık bir grup ile sergilendiği bununla birlikte özel sektöre göre
ayrımcılığın daha fazla görüldüğü ifade edilmektedir (Žukauskas & Vveinhardt, 2009). Kamu
personelinin maruz kaldığı zorbalığın hiyerarşi süreçlerinden kaynaklandığı; amirin atama yükseltme
işlemlerini yapma, görev yerini değiştirme, disiplin cezası verme, emir verme gibi yetkilerini kimi
zaman kötüye kullanabildiği belirtilmektedir (Kasapoğlu Turhan, 2013). Bu nedenle kamu sektöründe
iklimsel bir iyileşmenin sağlanması için uzun süreli bir modernizasyon stratejisinin gerekli olduğu
söylenmelidir (Skietrys ve ark.,2008).
Katılımcıların çoğunluğunun (%59.4) online/uzaktan çalışma koşullarına adapte olmadığını
görülmektedir. Katılımcıların %40.7’sinden esnek çalışma saatinin talep edildiği görülmektedir.
Karantina süreci global anlamda kişilerin yaşama ve çalışma stillerini radikal biçimde değiştirmiştir.
İşyerlerinin alışıldık çalışma pratikleri ve organizasyonel iletişim biçimleri de bu süreçte değişmeye
başlamıştır (Stephens ve ark.,2020). Ani tedbirlerin alınmasını gerektiren pandemi sürecine eğitim
sektörü de hazırlıksız olarak yakalanmış ve uzaktan çalışma sürecinin organizasyonda yarattığı
etkilerden (Bozkurt & Sharma, 2020; Floresa & Gagob, 2020) birinin esnek çalışma talebinin olduğu
görülmektedir.
Katılımcıların %13.4’ünün evde bakım vermekle yükümlü (hasta, yaşlı, engelli) oldukları birinin
olduğu saptanmıştır.
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Katılımcıların %13.4’ünün karantina döneminde fiziksel bir hastalık yaşadığı; %46.6’sının ise
psikolojik sorun yaşadığı saptanmıştır. Tüm katılımcıların %25.9’u ise yaşadıkları psikolojik sorunun
günlük işlerini yapmasını engelleyecek nitelikte olduğunu ifade etmiştir. Çin’de başlayıp 114 ülkede
yüzbinlerce kişiyi enfekte eden, on binlerce kişinin de ölümüne yol açan Covid 19 virüsü nedeniyle pek
çok devlet vatandaşları üzerinde sıkı tedbirler almak durumuna kalmış ve insanların yaşam biçiminde
radikal değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle karantinada kalmış kişilerde sıkıntı, kızgınlık,
yalnızlık gibi süreçlerin deneyimlenmesi muhtemeldir (Shah ve ark.,2020). Dünyada ilk kez görülen ve
tedavisi henüz bulunmamış olan bulaşıcı bir hastalığa karşı korku duyulması normaldir. Korku duygusu,
insanın tehdit edici olaylar ya da durumlara karşı hayatta kalmaya yönelik adaptif bir özelliğidir. Ancak
korku sürekli bir hale geldiğinde zararlı olup ve birtakım psikiyatrik bozuklukların gelişimine meydan
verebilir (Garcia,2017). Pandemi döneminde korku kişilerin anksiyete ve stres seviyelerini arttırarak
diğer psikiyatrik bozuklara zemin hazırlayabilir (Shigemura ve ark.,2020). Ölüm korkusuna ek olarak
aile organizasyonundaki değişimler, okulların kapanması, iş rutinlerindeki değişiklikler, halka açık
yerlerdeki düzenlemeler, izolasyon gibi süreçler kişilerde çaresizlik ve terk edilmişlik hislerine yol
açabilir (Ornell ve ark.,2020). Bu bağlamda pandemi döneminde özellikle anksiyete bozuklukları,
depresyon, madde kötüye kullanımı gibi bozukluklarda önemli artışlar beklenmektedir (Galea ve
ark.,2020). Hatta tarihteki trajediler, ruh sağlığı üzerindeki etkilerin pandeminin kendisinden daha uzun
sürebileceğini ve daha fazla yaygınlığa sahip olduğunu göstermiştir (Ornell ve ark.,2020).
Katılımcıların iş odaklı siber zorbalık algısının cinsiyete, yaş gruplarına, zamansal mesleki tecrübeye,
medeni duruma, mesai saatlerinde esneklik talebine, evde bakım vermekle yükümlü kimselerin varlığına
göre anlamlı olarak farklılaşmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ancak Covid-19 süreci öncesinde işyerinde
zorbalık yaşadığını söyleyenlerin iş odaklı siber zorbalık algısında anlamlı bir farklılaşma olduğu
saptanmıştır. İşyerinde kısa süreli zıtlaşmalar, öfke gösterisi ya da iletişim problemleri zorbalık olarak
adlandırılmaz. Sistematik, sürekli ve uzun süreli meydana gelen şiddet davranımları işyeri zorbalığının
kriterlerindendir (Einarsen ve ark.,2003). Bu sebeple önceden varolan işyeri zorbalığı olgusu uzaktan
çalışma döneminde de devam ediyor olabilir.
Online/uzaktan çalışmaya adapte olamayanların, karantina döneminde fiziksel ve psikolojik rahatsızlık
yaşayanların iş odaklı siber zorbalık algısında anlamlı bir farklılaşma olduğu saptanmıştır. Bu kişilerin
siber zorbalık algısı diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksektir. Pandemi nedeniyle iş ve aile düzeni,
yaşam biçimindeki radikal değişimler, hastalık korkusu, izolasyon ve belirsizlik gibi faktörler psikolojik
iyi oluşu olumsuz yönde etkilerken (Galea ve ark,2020) adaptasyon güçlükleri çalışanlarda stresi
arttırmış olabilir. Yoğun kaygı, stres ya da korku kaynaklı problemler çalışanların gelişen olayları daha
tehditkâr algılamalarına neden olabileceği gibi tehditkâr süreçlerin varlığı nedeniyle de kaygıları artıyor
olabilir. İki değişken arasındaki ilişkiyi açıklamak için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
İşyerinde birey odaklı siber zorbalık algısının erkek cinsiyetindekilerde, Covid-19 süreci öncesinde
işyerinde zorbalık yaşadığını söyleyenlerde, evde bakım vermekle yükümlü kimsesi olanlarda, karantina
döneminde fiziksel ya da psikolojik rahatsızlık yaşayanlarda anlamlı biçimde farklılaştığı görülmüştür.
Yapılmış bazı araştırmalar işyeri zorbalığı mağduriyetinde erkek ve kadın cinsiyetleri arasında önemli
bir risk oranı ayırımı bulunmadığını işaret ederken (Deniz, 2007:34; Leymann, 1996) farklı araştırmalar
kadın cinsiyetinde olmanın zorbalığa maruz kalmada önemli bir risk unsuru olduğunu vurgulamaktadır
(Zapf & Warth, 1997; Lewis & Orford, 2005; Melchior ve ark, 2007). Bizim araştırmamızda işyeri
zorbalığı algısı literatürden farklı olarak erkek cinsiyetinde daha yüksek olarak saptanmıştır. Yapılan
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işin niteliği açısından fiziksel iş taleplerinin yerine psikolojik taleplerin artması erkeklerde psikolojik
zorlanma yaratıp kaygıyı arttırabilmektedir (Melchior ve ark.,2007). Uzaktan çalışma döneminde erkek
çalışanlar yeni/farklı iş taleplerini ya da iletişim biçimlerini karşılarken fiziki değil de psikolojik emek
harcadıklarını düşünmüş olabilirler. Ayrıca gerek kişisel sağlık gerekse aile üyelerinin sağlığında
problemler olan öğretmenlerin iş organizasyonu düzleminde zorbalık algılarının olması, çalışanların
uzaktan çalışma döneminde bireysel sağlık, süreç ve bağlamlarına dair yaşadıkları zorlukların daha
titizlikle gözetilmesi; dezavantajlı olan çalışanların özellikle desteklenmesi hususunu ortaya
çıkarmaktadır. Önceden süregelen ve pandemide devam eden zorbalık yaşantıları haricinde uzaktan
eğitim sürecinde öğretmenlerin bireysel ihtiyaç ve sorunlarının kurumsal olarak gözetilmediği hallerde
de siber zorbalık algısının meydana geldiği söylenebilir.
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Роль психологической службы на
развитие качества обучения в
дошкольных
образовательных
организациях
С. Р. КАМАЛОВА1

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития психологической службы в дошкольных
образовательных организациях, а также влияние психологической службы на качество
обучения. Раскрыты основные направления работы психологической службы по
повышению качества обучения в дошкольных образовательных организациях.
Кючевые слова: психологическая служба, система дошкольного обучения, качество
обучения, ресурсообеспечение, интеллектуальное и нравственное развитие, социализация,
адаптация, модуль.

Annotasiya
Maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida psixologik xizmatni rivojlantirish muammolari,
shuningdek, psixologik xizmatning ta'lim sifatiga ta'siri kursatilgan. Maktabgacha ta'lim
muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan psixologik xizmatning asosiy yo'nalishlari
ochib berilgan.
Kalit so'zlar: psixologik xizmat, maktabgacha ta'lim tizimi, ta'lim sifati, resurs bilan ta'minlash,
intellektual va axloqiy rivojlanish, ijtimoiylashuv, moslashish, modul.

Abstract
The article discusses the problems of the development of psychological services in preschool
educational organizations, as well as the impact of psychological services on the quality of
education. The main directions of the psychological service to improve the quality of education
in preschool educational institutions are disclosed.
Keywords: psychological service, system of preschool education, quality of education, resource
supply, intellectual and moral development, socialization, adaptation, module.
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Главной задачей государственной образовательной политики Республики Узбекистан в условиях
модернизации системы образования является обеспечение качества образования, в том числе и
дошкольного.
Качество дошкольного образования, так же как и качество образования, в целом является
многомерным понятием, в связи с чем существуют различные подходы к его определению. Л.В.
Поздняк и Н.Н. Лященко представляют качество образования в виде четырех блоков:






качество образовательного процесса (элементами которого являются содержание,
организация, дети, педагоги, взаимодействие педагогов и детей);
качество ресурсообеспечения (ресурсы и условия, необходимые для образовательного
процесса);
качество управления;
качество результатов работы образовательной системы в дошкольном учреждении [2,
с.14].

Одним из оснавных факторов влияющих на качество дошколного образования являестя
деятельность психологической службы. Постоянно возрастающая потребность психологов со
стороны педагогической практики, расширение профессионального поля их деятельности,
включает их взаимодействие всех без исключения субъектов образовательного процесса,
требуют большего внимания
к решению организационно-управленческих вопросов,
регламентирующих деятельность как отдельных психологов, так и психологической службы в
целом.
Работа с детьми дошкольного возраста требует специальной подготовки, предполагающей как
специальные знания, так и опыт работы с детьми дошкольного возраста. Всё это делает крайне
актуальным развитие психологической службы для детей дошкольного возраста.
В психологической службе работают практические психологи. Если мы говорим о
психологической службе в системе дошкольного образования, то должны иметь в виду, что она
– лишь один из элементов этой системы. [1, с. 312] Ее деятельность, как и деятельность других
служб данной системы (педагогической, управленческой, социальной, медицинской,
юридической, службы питания и гигиены и пр.), осуществляется в смысловом контексте
решения проблем обучения и воспитания молодого поколения страны. Эффективность
целостной системы образования обеспечивается четкой определенностью функций всех этих
служб, проработанностью задач, прав, обязанностей специалистов, действующих в них. Это
позволяет всем им позитивно взаимодействовать между собой и сотрудничать во имя реализации
основных целей современного образования. Но при этом каждая из них, в том числе и
психологическая служба, имеет свою конкретную цель в общей целевой перспективе
образования и свои конкретные задачи, которые решают профессионально подготовленные
специалисты. В психологической службе дошкольного образования такими специалистами
являются психологи.
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Психологи дошкольной организации – это практические психологи, психологи-практики
системы образования. Известно, что практик – специалист, который применяет и закрепляет на
деле знания, полученные теоретическим путем. Следовательно, теоретические, научные знания
являются основой, фундаментом любой практики. [6, с. 43 – 48]
Основные направления деятельности психологической службы образования: эффективное
обеспечение интеллектуального и нравственного развития личности с учетом возрастных,
психологических и гендерных особенностей участников образовательного процесса, интеграция
в образовательном пространстве всех ступеней образования линий личностного, культурного,
социального и профессионального развития. [3, с. 28]
К основным задачам психологической службы относятся:
- формирование и организация позитивной социальной ситуации развития для субъектов
образовательного процесса в образовательных учреждениях различного вида и типа в
системе общего, среднего профессионального и высшего образования;
- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей, подростков, молодежи
на каждом возрастном этапе, формирование у них потребности и способности к
самовоспитанию и саморазвитию;
-содействие гармонизации социально-психологического климата в образовательных
учреждениях;
- подготовка и создание условий психолого-педагогической преемственности при
переходе со ступени на ступень в процессе непрерывного образования;
- осуществление психолого-педагогического анализа образовательных программ с целью
соотнесения их содержания и способов освоения с познавательными возможностями,
возрастными и личностными особенностями детей и учащихся, с перспективами их
социального, профессионального и жизненного самоопределения;
- обеспечение индивидуального подхода к каждому участнику образовательного
процесса на основе психолого-педагогического изучения их особенностей; - оказание
помощи не только педагогу в понимании индивидуальных особенностей детей и
школьников, но и учащимся – в умении разбираться в себе самом, в своих желаниях,
возможностях, поступках, отношениях;
- профилактика, выявление и преодоление различных психологических причин
трудностей личностного, социального и познавательного развития детей, подростков,
учащейся молодежи;
- оказание своевременной психологической помощи и поддержки как детям разного
возраста, так и их родителям, воспитателям;
- инициирование и укрепление культурного взаимодействия педагогов (воспитателей,
учителей) и родителей как необходимое условие нормального развития растущего
человека.
- постоянное участие в работе педагогических советов, методических объединений,
педагогических консилиумах, выступления с лекциями, проведение индивидуальных и
групповых консультаций для педагогов и родителей. Тем самым психологи участвуют в
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повышении квалификации учителей, воспитателей, администрации образовательного
учреждения в области возрастной, педагогической, социальной психологии, в
приобщении всех субъектов образовательного процесса к психологической грамотности
и психологической культуре личности. [4, с. 140]

Для реализации задач повышения качества обучения в дошкольной организации мы предлагаем
использовать систему модульного сопровождения ребенка. Она включает в себя четыре блока.
1.Информационный модуль. Данный блок включает в себя все мероприятия, связанные с
информированием родителей, а также сбор информации о ребенке.
2.Адаптационный модуль. Содержит мероприятия, направленные на создание
психологического комфорта для детей, условий для полноценного развития ребенка.
3.Модуль методического обеспечения. Включает в себя: повышение профессионального
уровня воспитателей, их психологического просвещения с помощью традиционных и
новых методов обучения.
4.Модуль мониторинга. Полученная в процессе мониторинга информация позволяет
выработать систему мер по коррекции действий педагогов и других специалистов.

Эффективность образования, а следовательно, и психического развития зависит от следующего:




насколько средства, содержание, методы обучения и воспитания разрабатываются с
учетом психологических закономерностей возрастного и индивидуального развития;
в какой степени эти средства опираются не только на уже имеющиеся возможности,
способности, умения детей, но и задают перспективу их дальнейшего развития;
насколько взрослые в работе с детьми разного возраста акцентируют внимание на
формирование у них интереса к окружающей жизни, интереса и умения учиться,
способности к самостоятельному добыванию знаний, потребности в активном
отношении к той деятельности, в процесс которой они включаются. [5, с. 153-158]

Итак, мы видим, что полноценное развитие ребёнка дошкольного возраста требует адекватной и
квалифицированной психолого-педагогической поддержки. Внимательное и грамотное
отношение к ребенку с первых дней посещения детского сада позволит повысить качество
обучения в дошкольном образовательной организации.
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Uzaktan Eğitim ve Geleneksel Eğitimin
Karşılaştırılması

Evrim AVCI1

Öz
Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin karşılaştırılması, avantajların ve
dezavantajların göz önünde bulundurulması. Koruna virüs salgını hayatımızın her alanına etki
yaptı. Bu etkilerden en önemlisi eğitim öğretimimize oldu. Bu salgından dolayı okullar tatile
girince doğal olarak öğrencilere bilgi verme noktasında çözüm olarak uzaktan eğitim görüldü.
Uzaktan öğretmek örgün eğitime bir alternatif olarak görüldü ve uygulandı. Fakat uzaktan
eğitimin eksikliklerinde ortaya çıktı. Uzaktan eğitim ne kadar verimliydi? Gerçekten eğitim
eşitliği oldu mu? Bunlar tartışmaya açık konular. Bunlar sosyo-ekonomik durumu eşit olmayan
ailelerde daha çok kendini gösterdi. Bu makalemde derleme ile literatüre bir katkıda bulunmak
istedim. Sonuç olarak yüz yüze eğitim uzaktan eğitimden daha verimlidir. Ancak yüz yüze
eğitimle birlikte uzaktan eğitimi birlikte yaparsa verimimiz daha da artacaktır. Bu sayede öğrenci
okula gelemediği günleri telefi edebilecektir. Fakat mesleki derslerde yüz yüze eğitim şart.
Anahtar Kelimeler: Kovid-19, Uzaktan Eğitim, Yüz yüze Eğitim, Eğitim Eşitliği

1. GİRİŞ
Geleneksel Eğitim öğretmenin liderliğinde soru- cevap, düz anlatım, tartışma gibi öğretim yöntemlerinin
kullanıldığı, ders akışı, ölçme- değerlendirme yöntemlerine öğretmenin karar verdiği eğitim şeklidir.
Öğretmen öğrenciye bilgi aktarımından sorumlu olup öğrencinin sorgulaması, araştırma yapabilmesi ve
bilgi üretebilmesi söz konusu değildir (Gürses, 2010). Geleneksel eğitimde çoğunlukla sınıf olarak
öğrenme esastır. Her bir öğrencinin eşit niteliklere, eşit öğrenme sürelerine, aynı bireysel özelliklere
sahip oldukları varsayılır. Aynı konunun belli süre içerisinde öğrenileceği düşünülür (Duruhan, 2004).
Uzaktan eğitim kısaca içinde bulunulan çağın iletişim teknolojilerinin öğreten ve öğrenen arasında
iletişim kanalı görevi görerek sürece dâhil olması ve farklı ortamlardaki bireylerin etkileşimiyle
gerçekleştirilen öğrenme öğretme etkinlikleridir. 1728 yılında posta yoluyla eğitim öğretim yapılmasıyla
başlayan uzaktan eğitim süreci gelişen teknolojilerin katılmasıyla çeşitlenmiştir. Günümüze kadar geçen
1
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sürede mektup, radyo, televizyon, CD-Rom, interaktif video gibi ortamlar kullanılmıştır. İnternetin
eğitim aracı olarak kullanılmasıyla uzaktan eğitimde yeni bir dönem başlamıştır (İşman, 2011).
İnternetle birlikte var olan çevrimiçi öğrenme ortamları uzaktan eğitimde hızlı bir yükselme sağlamıştır.
Türkiye’de üniversiteler ve pek çok eğitim kurumu, eğitimlerini internet üzerinden gerçekleştirmektedir.
Kurumlar için hizmet içi eğitimler, kişisel gelişim kursları ve akademik amaçlı eğitimler internet
altyapısı kullanılarak sunulan uzaktan eğitim sistemleri ile verilebilmektedir. Türkiye’de 2018 yılında
devlet ve özel 31 meslek yüksekokulunda 106 bölüm, 4 fakültede 14 bölüm (2018 YKS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2018) uzaktan eğitim programı bulunmaktadır.
İletişim ortamlarının internet ile çeşitlenmesi insanların iletişim türlerinde de değişimlere neden
olmuştur. Sanal ortamın günlük işlerin yerini almasıyla kişilerin iletişim ihtiyaçları eşzamanlı ve
eşzamansız gerçekleşen e-posta veya çevrimiçi sohbet gibi internet hizmetleri ile giderilmektedir.
İletişim ortamlarının zenginleşmesi ile geleneksel iletişimin zaman ve mekân sınırı ortadan kalkmış,
görüntülü ve görüntüsüz çoklu ortam öğelerinin kullanıldığı iletişim mümkün olmuştur (Dursun, 2011).
İnsanoğlu icat ettiği ve kullanmaya başladığı her yeniliği bir süre sonra kendine eklenen bir eklenti
durumuna dönüştürmüştür. Günümüzde bu durum siber ortamlarda da görülmektedir. Farklı özellikteki
katılımcıların dahil olması ile sürekli gelişen ve güncellenen siber ortamlar, gelişmiş bir teknoloji ürünü
olmasının yanında kendine özgü kuralları, dilleri, alışkanlıkları olan bilişsel ve sosyal bir uzam olarak
karşımızdadır. Sanal ortamlarda oluşturulan kimliğin gerçek dünyadan farklı olduğu görülmektedir.
Sanal kültür ile gerçek kültür arasındaki kopukluk bazen birbirini anlayamayacak kadar ileri
gidebilmektedir. Sanal kültür gerçek yaşama ait alışkanlıkları da etkilemekte ve yüz yüze iletişim kurma
biçimlerimizi ortadan kaldırmakta ya da değiştirmektedir (Özdemir, 2012).
Sosyal ağ sitelerinin ortaya çıkmasıyla internet iletişimin temel araçlarından biri olmuştur. Sosyal
ağlarda milyonlarca kullanıcı her türlü bilgiyi özgürce paylaşmaktadır. Bu ortamlardaki ilişki bağları
akrabalık, iletişim, arkadaşlık ve otorite şeklinde sayılabilir. Sosyal ağlarda amaç sanal bir topluluk
oluşturup beraber hareket etme, fikirleri paylaşma, yeni çözümler üreterek benzer çalışmalar yapmaktır.
Sosyal ağlar eğitim amaçlı da kullanılabileceği gibi profesyonelce kullanılması insanları etkileşim, ilişki
ve paylaşılan bilgi aracılığıyla birbirine bağlayacaktır. Toplumun değişen iletişimci yapısı ile bireyler
hızlı yaşanan kopuk ilişkiler içerisinde sosyal paylaşım ağları yardımıyla sosyal ilişki kurma ve var olan
ilişkileri devam ettirme şansı yakalarlar. Sosyal paylaşım ağları toplumun gittiği yönde sosyal olarak
bireyleri tamamlamasıyla karşımızdadır (Özmen, Aküzüm, Sünkür ve Baysal, 2011).
Eğitim amaçlı olarak internete olan ihtiyaç her geçen gün artmakta ve internet kullanılarak gerçekleşen
eğitim hizmetlerinin maliyeti düşmektedir (Kenny, 2000). Öğretim materyallerinin artık kitaplar yerine
yer kaplamadan daha kolay taşınabilir olan elektronik ortamlarda saklanmasının tercih edilmesi,
internete ve bilgisayara olan ihtiyacı artırmıştır. Bu tercih yazılı ve basılı öğretim materyallerinin
maliyet durumunu da etkilemektedir. Bunun dışında WTUE faaliyeti Geleneksel Eğitime göre çok
büyük farklılıklar göstermektedir. Sanal ortamda gerçekleşmesinden dolayı fiziksel ortama, sıra, masa,
yazı tahtası, kalem v.b. araç gereçlere ihtiyaç olmaması, Geleneksel Eğitimde daha fazla öğretmene
ihtiyaç olması maliyete etki eden faktörler arasındadır. Buna karşın her bir kullanıcının bilgisayar sahibi
olması, eş zamanlı ve eş zamansız eğitim için güçlü sunucu bilgisayarlara ve yazılımlara ihtiyaç olması
da WTUE için gereklilikler arasında yer almaktadır. Geleneksel Eğitim ile WTUE maliyet yönü ile
karşılaştırıldığında, uzun süreli kullanıldığında WTUE'nin daha hesaplı olduğu genel görüşü hâkimdir
(Şahin,2014).
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Web Tabanlı Öğrenme'nin doğru şekilde kullanılması için öğretmenlerin teşvik edilmesi, web
teknolojileri kullanılarak geleneksel eğitimden geçişin başarılı şekilde sağlanması gerekmektedir (Wang
ve Wang, 2009). Geleneksel Eğitimin uzun yıllardan beri kullanılıyor olmasından dolayı öğretmen ve
öğrenciler bu eğitime alışkındırlar (Akpınar, 2005). WTUE ise çok uzun bir geçmişe sahip değildir ve
belli bir düzeyde teknik bilgi de gerektirmektedir. WTUE sistemleri Avrupa ve Amerika'daki
üniversitelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler sadece bir diploma programının
tamamlanmasının yanında öğrencilerin performansını artırıcı etkinliklerde, çalışanların mesleki bilgi
düzeyinin artırılmasında da kullanılmaktadır (Federico, 2000). Ülkemizde de son yıllarda WTUE
sistemlerinin özellikle üniversiteler tarafından kullanımında artış görülmektedir. İnternetin iletişim aracı
olma özelliğinden başka sanal dünyalara dönüştürülmesi ve bu dönüşüm sonucu insanların
davranışlarında değişikliklere neden olabilmektedir.İnsanlar beğenilebilmek için yaptıkları herşeyi
paylaşmaktadır ve farklı bir kişiliğe bürünmektedirler.hayali kişiliklere bürünmektedirler.Tek amaç
takipçileri tarafından beğenilmek.Bunun sonucunda bunları yaparken hayatlarını yitiren bireylerde
bulunmaktadır.Yani inteneti kullanım amacı çok önemlidir.Eğer iyi yönde kullanılırsa çok faydalı
olabilmektedir. Gelişimi hızlandırabilecektir (Demircioğlu). İnsanlar iyi yönde kullandığında bilgi
alışverişinde bulunarak bilimde gelişmeleri sağlayacaklar ve bunu hızlandıracaklardır. İnterneti
kullanma amacı çok önemlidir.

2. KAVRAMSAL ÇERCEVE
2.1. Uzaktan Eğitim Nedir?
İlk olarak Wisconsin Üniversitesi’nin 1892 Yılı Kataloğunda geçmiş olan “uzaktan eğitim” terimi
(Distance Education), yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi William Lighty tarafından 1906 yılında
yazılan bir yazıda kullanılmıştır. Daha sonra bu terim (Fernunterricht), Alman eğitimci Otto Peters
tarafından 1960 ve 1970’lerde Almanya’da tanıtılmış ve Fransa’da uzaktan eğitim kurumlarına verilen
isim’’Teleenseignement’’dir. Uzaktan eğitim;Belirli merkezlerden yürütülen, bireyin kendi kendine
öğrenmesini amaçlayan,eğitsel içeriklerin öğrenenlere özel olarak hazırlanmış araçlarla ve çeşitli
ortamlar yoluyla sağlandığı bir öğretim yöntemidir (Banar ve Fırat, 2017, s. 17). Ayrıca uzaktan eğitimin
Alkan (1997) tarafından yapılan en bilinen ve en eski tanımı, “öğretici ve öğrenenin fiziksel olarak farklı
mekânlarda olduğu, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak, eğitim teknolojilerinden
yararlanarak, verimli ve kaliteli bir şekilde öğrenme-öğretme etkinliklerini sürdürebilecekleri bir eğitim
sistemidir” şeklindedir. Öğrenci merkezli bir eğitim yöntemi olan uzaktan eğitimde amaç, öğrencinin
kendi kendine öğrenmesini sağlayacak bir ortam oluşturmaktadır. Uzaktan eğitimin hayat boyu
öğrenime, insanın gelişimine ve ekonomiye katkılar sağladığı görülmektedir (Özyürek, Bedge, Yavuz
ve Özkan, 2016, s.593).
Uzaktan eğitim ülkemizde yıllardır var. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Üniversitesi
yıllardır uzaktan eğitim vermektedir. Pandemi sebebiyle de uzaktan eğitime yönelmiş bulunmaktayız.
Eğitimin sekteye uğramaması için bu yola başvuruldu. Öğrencilerin eğitimine devam etmek ve aynı
zamanda öğrencilerin okuldan kopmalarını engellemek amaçlı uzaktan eğitime başlanmıştır.
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2.2. Yüz Yüze Eğitim Nedir?
Eğiticilerin, örgün eğitim kurumlarında, öğrencilerle belirli bir zaman diliminde, aynı ortamda
bulunarak, birebir iletişim kurabildikleri öğretim çalışmalarına denir. Yüz yüze eğitimde öğrencilerin
ve eğitimcilerin aynı ortamda bulunma zorunluluğu olduğundan yardım almadan ve tek başına
öğrenebilme alışkanlığı olmayan öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmaktadır (Çetin&Özdemir,2018).
Yüz yüze eğitim; Öğretim amaçları, öğretmenlerin etkinliği, konu alanı, yaş düzeyi, öğrenci öğretmen
etkileşimi olan, anlık dönüt alınabilen, öğretmen ve öğrenci burada birbirlerini tanımaktadır ve nasıl
tepki vereceğini bilmektedir. Ders daha etkili ve daha aktif geçmektedir.

2.3. Uzaktan Eğitimin Yararları ve Sınırlılıkları
Yapılan uzaktan eğitim tanımlarından böyle bir eğitimin çeşitli olanaklar sağladığı anlaşılmaktadır.
Bunlardan bazıları şöyle özetlenebilir:


















İnsanlara değişik eğitim seçeneği sunma.
Fırsat eşitsizliğini en aza indirme.
Kitle eğitimini kolaylaştırma.
Eğitim programlarında standart sağlama.
Eğitimde maliyeti düşürme.
Eğitimde niteliği arttırma.
Öğrenciye serbestliği sağlama.
Öğrenciye zengin bir eğitim ortamı sunma.
Öğrenciyi sınıf ortamında öğrenim görmeye zorlamama.
Bireysel öğrenmeyi sağlama.
Bağımsız öğrenme sağlama.
Bireye öğrenme sorumluluğu kazandırma.
İlk kaynaktan bilgi sağlama.
Uzmanlardan daha fazla kişinin faydalanmasını sağlama.
Başarının eşit koşullarda olmasını sağlama.
Eğitimi bir taraftan kitleselleştirebilirken, diğer taraftan bireyselleştirebilme.
Belli bir zamanda diliminde ve belli bir kapalı alanda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırma.
Yani öğrenci uygun olduğu zamanda ve uygun olduğu mekânda ders izleyebilmektedir. Bu
durum çalışanlar için çok uygundur.

Görülüyor ki uzaktan eğitim birçok yönden önemli olanaklar sağlamaktadır. Birçok yönlerden önemli
olanaklar sağlayan uzaktan eğitimin bazı yönlerden sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bunlar da şu şekilde
özetlenebilirxlii.
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Yüz yüze eğitim ilişkilerinin kolay sağlanamaması.
Öğrencilerin sosyalleşmelerini engellemesi.
Yardımsız ve kendi kendine öğrenme alışkanlığı olmayan öğrencilere yeterince yardım
sağlayamama.
Çalışan öğrencilerin dinlenme zamanını alma.






Uygulamaya dönük derslerden yeterince yararlanamama. Uygulama derslerinde öğrenci
yalnızca izleyebilmekte. Kendisi uygulama yapamamakta. Bu meslek okullarında ve sağlık
bölümlerinde kısıtlamalar getirmektedir.
Beceri ve tutuma yönelik davranışların gerçekleştirilmesinde etkili olamamaktadır.
Ulaşım olanaklarına ve iletişim teknolojilerine bağımlı olmaktadır.

3. SONUÇ VE TARTIŞMA
Koruna virüs salgını hayatımızın her alanına etki yaptı. Bu etkilerden en önemlisi eğitim öğretimimize
oldu. Bu salgından dolayı okullar tatile girince doğal olarak öğrencilere bilgi verme noktasında çözüm
olarak uzaktan eğitim görüldü. Uzaktan öğretmek örgün eğitime bir alternatif olarak görüldü ve
uygulandı. Uzaktan bilgi verme uygulaması halihazırla zaten uygulanan bir sistemdi. Üniversitelerin
açık öğretim bölümleri yıllardır uzaktan dersler (UZEM) vermektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, açık
öğretim sisteminde ve EBA projesi ile internet üzerinde öğrencilere bilgi sunumu yapmaktadır. Birçok
özel kurum, mesleki eğitimlerle ilgili uzaktan öğretim yapmaktaydı. Fakat uzaktan eğitimle örgün
eğitim mesleki bölümlerde birbirinin eksiğini tamamlıyordu. Şu anda sadece uzaktan eğitimle devam
edilmektedir. Yani uzaktan eğitim öğretim hayatımıza girmişti zaten. Ancak, pandemi ile ilgili
önlemlerden dolayı uzaktan öğretim sistemi toplumun her kesimini ilgilendirmeye başladı. Anne
babalar, bu sistem ile ilgili doğal olarak bu yeni eğitim sistemini sorgulamaya başladılar. Millî Eğitim
Bakanlığı hem internet üzerinden hem de televizyonlardan ders verme kararı aldı ve bu kararları
uyguladı.
Uzaktan eğitim öğretim ile yüz yüze eğitim öğretim arasında ne gibi farklar, avantajlar ve dezavantajlar
var? Bunlar nelerdir? Uzaktan eğitim öğretim, günümüzde iki şekilde yapılmaktadır. Uzaktan eğitim
öğretim senkron ve asenkron olarak dersler işlenmektedir. Asenkron dersler ödevler ve projelerle
olmaktadır. Senkron derslerde ise genelde uygulanan şekli, derslerin video, etkinlik, soru çözme
şeklinde olanıdır. Ancak son zamanlarda canlı yayınlarla, öğrencinin o an katılım yapıp soru sorabildiği
uygulamalar da yapılmaktadır. Fakat bunlarda da internet bağlantı sorunu yaşanmaktadır. Ancak bu
dersler kayda alındığı için öğrenci uygun olduğu zaman bu dersi izlemektedir. Uzaktan öğretim bazen
avantajı olsa da bazen dezavantajlıdır. Bu yüzden uzaktan öğretim yapan üniversite ve kurumlar zaman
zaman yüz yüze öğretim ve yüz yüze danışmalık da yapmaktadır. Avantajlı yönü ise yüz yüze eğitim
öğretimin mümkün olmadığı zamanlarda kullanılması ve aynı anda birçok öğrenciye ders
verilebilmedir. Yani daha çok öğrenciye ulaşabilmektedir.
Kabul etsek de etmesek de gelecekte uzaktan eğitim öğretim yüz yüze eğitim öğretimin alternatifi
olacaktır. Uzaktan öğrenme ile yüz yüze eğitim öğretim arasındaki temel farklara baktığımızda en
önemlisi öğrenci ile öğretmeni ayırmasıdır. Diğer farklar ise kullanılan araçların farklı olması, uzaktan
eğitimin daha geniş kitlelere hitap etmesi, uzaktan eğitimin teknoloji ile daha fazla ilişkili olması,
değerlendirme sistemlerinin farklı olması, yer ve zamandan bağımsızlığın sağlanması olarak
sıralanabilir. Uzaktan öğrenmenin sınıfta öğrenmeye göre bazı avantajları da vardır: Sağlanan imkânlar
nedeniyle uzaktan eğitimin daha kolay sürdürülebilir olması, yüz yüze öğrenme imkânı bulunmayan
öğrencilere erişilmesi, eğitim giderlerinin azalması, daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle
eğitimde kalitenin artması, teknolojik gelişmelerin daha hızlı transferine imkân sağlaması, tüm
bireylerin eğitimden eşit yararlanmasının sağlanması. Bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve
mevcut eğitim sisteminin bunu karşılayamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek bireysel,
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bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin sağlanması, geleneksel eğitim uygulamalarındaki aksaklıkları
giderici yeni seçenekler yaratılması, mevcut eğitimin dışında kalan bireylere eğitim olanağı yaratan yeni
modeller yaratılması, dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimciler aralarında etkili
iletişim kurma fırsatı sağlaması, öğrencilerin uzaktan eğitim ile dünyanın değişik ülkelerinde bulunan
üniversitelerin eğitim imkânlarından yararlanabilmesi, psikolojik sorunlar yaşayan öğrencilere rahatlık
sağlaması (örneğin sosyal fobi), olarak düşünülebilir.
Uzaktan öğretim sisteminin dezavantajlarına gelince uzaktan eğitimin başarısı, kullanılan araçlarda
çıkabilecek muhtemel problemler ile yakından ilgilidir. Kullanılan araçlarda çıkabilecek problemlerin
geniş etkiye sahip olması, öğrencilerin bir kısmının gerekli olanaklara erişememesi, iletişim
yöntemlerindeki değişikliğin olumsuz etkileri, altyapı değişikliklerinin eğitim planlarını doğrudan
etkilemesi, öğretmenin sorumluluk alanını etkilemesi sebebiyle ek yük getirmesi, öğrenme ortamlarında
önemli görülen yüz yüze etkileşim ortam ve olanakları, öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme
güçlüklerinin anında çözülememesi ve bu durumun ardından gelişebilecek sıkıntılar, anında yardım
görememe ve sorunun giderilmemesinden kaynaklanan davranışların gelişimi, kendi kendine çalışma
alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu, çalışan bireylerin
kendine ayıracakları vakitte ders çalışma zorunluluğu, laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı
konuların işlenmesindeki sınırlılıklar, öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile iletişimdeki sınırlılıklar.
Ne olursa olsun uzaktan öğretim sistemi, sınıfta eğitim öğretimin yerine geçmemelidir. Destekleyici bir
sistem olarak kullanılmalıdır. Okula gidemeyen, çalışan ya da daha çok bilgi sahibi olmak isteyenler
için kullanılması gereken bir sistemdir. Eğitim öğretimin en iyi olanı yüz yüze olandır. Çünkü yaşı
gereği somut dönemde olan öğrenciler var. Eğer mesleki eğitim olacaksa bu yüz yüze olmalıdır ve
uzaktan eğitimden de destek alınmalıdır. Yani birbirini tamamlayıcı olmalıdır. Uzaktan öğretimin
kullanılması zorunlu ise etkileşimli olmalıdır. Yani öğrencilerin dersi canlı dinlediği, soru sorabildiği
ve derse katılabildiği bir teknoloji kullanılmalıdır.
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Ещё Раз Об Образах Паурвы и
Траетаоны в Яштах Авесты

УРАЗОВА Раъно Ташпулатовна1

Annotation
In this article discussed questions about the essence of the character of mythologic hero Traeton,
god and Human being in the sacred book of zoroastrism of Avesta. In the context a legend about
Paur in the anthem Ardv Sur Anakhit is revealed little knawn visible function of this god in the
capacity of Sunrise Colors. In addition, interrelation between Paurva and Thraetaona ought to
look throngh the fight between unbelieving moral evil, to the first truth “the best faith” in Ahura
Мazda, protecting the second.
Keywords: Gathas, Ahura Mazda, Yashts, Yasna, Ardvi Surah, Ashi, Spenta Armaiti, Paurva,
Haurvatat, Ameretat, Ashah, Mitra, Vahumana, Good Intention.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о сущности образа мифического героя Траетаоны,
божества и человека в священной книге зороастризма Авеста. В контексте сказания о
Паурве в гимне Ардви Суре Анахите открывается малоизвестная видимая функция этой
богини в качестве Утренней Зари. Кроме того, во взаимоотношениях между Паурвой и
Траетаоной следует рассматривать борьбу между моральным злом неверия первого и
защищаемой истинной («наилучшей) верой» в Ахуру Мазда – второго. Статья посвящена
своеобразному распределению функций между богами и богинями зороастрийского
пантеона в религиозных ритуалов, повседневных бытовых и духовных обрядов.
Ключевые слова: Гаты, Ахура Мазда, Яшты, Ясна, Ардви Сура, Аши, Паурва, Спента
Армаитий, Хаурватат, Амеретот, Ашах, Митра, Вахуман, Благая мысль.
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Среди мифологических сюжетов Авесты особое место занимает образ Траетаоны, одолевшего
злого Ажи Дахаку. Судя по содержанию памятника, Траетаона является представителем
известного рода праведных зороастрийцев Атвйа. Однако часто, образ Траетаоны
рассматривается как божество, предтеча царя Фаридуна2. Его появление в роду Атвйа Авеста
связывает с глаголом zayata, переведенным как причастие прошедшего времени
«принесенный»3.
Действительно, глагол zayata можно связать с основой zā(у) – «оставлять», «покидать»,
«доставлять». В таком случае Траетаону можно рассматривать как воспитанный в роду Атвйа
подкидыш. Однако, судя по параллелям Траетаона Авесты и Трита Ригведы, выступают как
божественные сущности4. Так, в сказании о Паурве, принимая облик хищной птицы Кahrkāsa,
спускается с небес Траетаона и спасает тонущего в водах священной реки Ранха лодочника
Паурвы и уносит его в небо5. Давая такие толкования данному сюжету, в то же время
М.Н.Боголюбов сам выражает недоумение. Дело в том, что авестийское выражение vifrō navazō
исследователи объясняли как «вдохновенный лодочник». При этом, оставался неясным акт
Траетаоны по отношению к Паурве: «унес высоко в небо», вследствие чего последний не смог
спускаться на землю, вернуться в дом свой. Остается не ясным причинно-следственный аспект
данного события. Если судить по тому, что Паурва рано утром на третий день пребывания в
небесах, наконец устремляется навстречу к ипостаси Ардви Суры Анахиты в виде сияния
утренней зари и молитвой обращается к ней, просит ее о помощи, чтобы вернуться на землю.
Между тем, в данном сюжете нет столь важного элемента, объясняющего – почему Паурва был
унесен в небеса? Почему разбило его лодку? Почему грозило ему гибелью? И тут прав
М.Н.Боголюбов, выражая свое недоумение: «Поступок бога Траетаоны …выглядит странным и
неоправданным»6. Не ясно, в каком положении Паурва: в положении несущего наказания? Если
нет, то остается другой вариант ответа. Его унесение в небесные дали совершено лишъ за тем,
чтобы показать милость Ардви Суры, которая не отказывает праведным в их просьбах. То суть
данного сюжета раскрывается лишь частично. Далее остается искать истинную причину
трехдневного безвыходного положения Паурвы в небесах.
Обращает внимание мнение М.М.Исхакова по поводу данного сюжета, высказанное в
комментариях к его же переводу на узбекский язык Обон Яшта (гимна Ардви Суре Анахите). Вопервых, как полагает М.М.Исхаков, образ Паурвы, по сути своей негативный7. Скорее всего он,
если не враг Мазда Ясны, т.е. зороастризма, то скорее просто был неверующим. Разбитая лодка
на реке Ранха и угроза гибели, нависшей над Паурвой – все это должно рассматриваться как
наказание за неверие. Вот тут-то и появляется Траетаона и уносит его в небеса, чтобы доказать
ему благость религии Мазда Ясна. Трехдневное пребывание в небесах было своеобразным чудом
для Паурвы и он убежденный в правоте Мазда Ясны, спешит молить о помощи Ардви Суру
Анахиту, всегда исполняющей желания праведных.
Боголюбов М.Н. Труды по иранскому языкознанию. Избранные. – М.: Восточная литература, 2012. – C.
457.
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Кроме вышеизложенного толкования сюжета о Паурве и Траетаоне, допустимо еще одна его
интерпретация. Для этого мы должны мысленно отойти от известного объяснения отрывка из
“Обон Яшта”, где сохранился эпизод о лодочнике Паурве. По мнению М.Н.Боголюбова,
сущность Траетаоны божественна и он, Траетаона, обладает особой способностью
перевоплощаться в человека, птицу и т.д. В рассматриваемом эпизоде Траетаона спускается с
небес в виде хищной птицы и уносит Паурву в небеса. Для подтверждения спосбоностей божеств
перевоплощаться М.Н. Боголюбов приводит несколько параллелей, типа принятия Тиштрией
облика то пятнадцатилетнего юноши, то быка с золотыми рогами, то белого жеребца,
вступающего в противоборство с злым демоном засухи Апаошей; перевоплощения бога победы
Веретрагны в птицу, кабана, двугорбого верблюда, стремящегося к своей паре, быстрого коня,
овцу, птицу, человека и т.д; Богиня Ардви Сура Анахита превращется в прекрасную молодую
девушку и др.
Божественная сущность Траетаоны, судя по духу данного мифологического материала, можно
ставить под сомнение. Во-первых, этот герой Авесты считается представителем рода Атвйа. Вовторых, в поэтической традиции Траетаона является царем из династии кеянидов.
Следовательно, его присутствие в сюжетах больше всего относится к легендарной истории
доахеменидского царства. Однако, борьба между Фаридуном и Ажи Дахакой, завершившийся
победой первого, уже смешивается с древнейшими мифологемами. Такая неопределенность
границ между мифом и религиозными представлениями является своеобразной
закономерностью сложения религиозных систем в целом8.
Что касается рассматриваемого сюжета о Паурве из гимна Ардви Суре, то здесь выступает
промежуточное представление об образе Траетаоны. То есть, по первому плану Траетаона
является самым победоносным человеком, одолевшим Ажи Дахаку, борцом за религию Мазды,
а по второму - божеством, ипостасью которого выступает птица Kahrкāsа, которая, якобы,
уносившего Паурву в небеса.
Авестийский Траетаона, судя по данным Ригведы, соответствует божеству Трита Аптья. Однако
в Авесте, в том же гимне Ардви Суре (глава IX) определенно выступает как представитель
вышеназванного рода Атвья. В данном эпизоде Траетаона выступает молящимся Ардви Суре с
просьбой о помощи в одолении трехглавого злого Ажи Дахаки. В главе XVI появление
Траетаоны внезапное. При этом нет предваряющих пояснений. По мнению М.Исхакова, этот
эпизод связан с миссией Траетаоны, борца за истину, призванного повернуть еретические мысли
Паурвы в сторону праведной религии Мазды. И вот, могучий герой Траетаона появляется перед
Паурвой, вступает с ним в двоеборье, бросает его в небеса, чтобы доказать могущество божьей
Истины. В данном случае на перывй план поднимается роль Ардви Суры, которой жалобно
молится Паурва, чтобы помогла она ему вернуться в дом свой, на землю, созданной Ахурой
Мазда. И это не случайно. Как мы полагаем, гимн этой богине в составе Младоавесты имел
глубокие корни, и введен в Авесту без особой редакции из-за прочности традиционных взглядов
на образ этой богини.
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Авестийский эпизод с лодочником Паурвой в какой-то степени выглядит странным9. Дело в том,
что авестийское словосочетание vifrō navāzō авестологи раньше понимали как «вдохновенный
певец лодочник». Если так, как было сказано выше, то за что был «наказан» этот лодочник –
оставалось не понятным. Теперь, после публикаций специальной статьи М.Н. Боголюбова,
посвященной этому вопросу, ситуация получила должного толкования. Тем более,
М.Н.Боголюбов, ссылаясь на объяснение П.Тиме значение слова navāzа, как «крушение лодки»,
становится очевидным, что это случилось как наказание за грешные суждения Паурвы, которые
выражались в его песнях. При этом П.Тиме исходил из соображения о том, что слово vip/fra в
Ригведе означает «певец-бард».
Рассматриваемый мифологический сюжет М.Н.Боголюбов объясняет так: «…певец-поэт Парва,
дом которого близ реки Ранха, пускается в путь по реке на лодке. Лодку разбило, и Парве грозит
гибель. Увидев тонущего, бог Трайтавна, обернувшись хищной птицей, спешит на помощь.
Спасает тонущего, унося его выско в небо…». При таком толковании все же остается не ясным
причинно-последовательные аспекты события. Было бы справедливым в данном случае внести
в толкование ситуации мотив наказания Паурвы за его грешные мысли. Однако, обрывчатый
характер эпизода оставляет место и для других суждений.
Из вышеизложенного можно делать следующие выводы:
1. Траетаона эпический герой утерянной древней поэмы о Паурве и Траетаоне, лишь
следы которой сохранились в авестийском гимне Ардви Суре Анахите.
2. Перевоплощение Траетаоны в птицу Кahrkāsa, уносившую Паурву в небеса придаёт
ему значение божественной сущности. Следовательно, Траетаона – божество.
Траетаона – Фаридун, т.е. мифический образ человека, героя, понятия разных
уровней, истории мифической династии кеянидов, относяшиеся к границам перехода
от мифосистемы к религиозному переосмыслению прошлого.
3. В эпизоде с лодочником Паурвой проявляется ещё одна функция или вторая
сущность богини Ардви Суры: она была нетолько богиней вод, соответствовавшей
ведийской Харахвати (Сарасвати), но и отождествлялась с богиней утренней зари
Uš(ah)10.
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Аннотация
Ушбу мақолада мактабгача таълим ташкилотлари ёш мутахассисларининг касбий
адаптацияси ҳақида сўз боради. Касбий адаптациянинг тўғри ташкил этилиши, кадрлар
қўнимсизлиги муаммосига ечим бўлиб, тарбия жараёнини такомиллаштиришнинг бир
йўналиши сифатида кўриб чиқилган.
Калит сўзлар: узлуксиз таълим-тарбия, мактабгача таълим ташкилотлари, таълимтарбиядаги ислохотлар, ёш мутахассислар, касбий адаптация.

Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы профессиональной адаптации молодых
специалистов в дошкольном образовании. Правильная организация профессиональной
адаптации рассматривается как решение проблемы текучести кадров и как одно из
направлений совершенствования воспитательного процесса.
Ключевые слова: непрерывное образование, дошкольные образовательные организации,
образовательные реформы, молодые специалисты, профессиональная адаптация.
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Abstract
This article discusses the issues of professional adaptation of young specialists in preschool
education. The proper organization of professional adaptation is considered as a solution to the
problem of staff turnover and as one of the directions for improving the educational process.
Keywords: continuing education, preschool educational organizations, educational reforms,
young specialists, professional adaptation.

Жисмонан соғлом, маънан етук, мустақил фикрлайдиган, чуқур билим ва замонавий
дунёқарашга эга Ватанимизнинг тақдири ва келажаги учун масъулиятни ўз зиммасига олишга
қодир бўлган баркамол ёш авлодни тарбиялаш ҳамда вояга етказиш учун мамлакатимизда кенг
кўламли ишлар олиб борилмоқда. Узлуксиз таълим-тарбия жараёнининг фундаментал бўғини
бўлмиш, мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш, илғор хорижий тажрибаларни
ҳисобга олган ҳолда самарали таълим ва тарбия шакллари ҳамда усулларини жорий этишга
қаратилган инновацион ёндошувни ташкил этиш бўйича кенг кўламли ислоҳотлар амалга
оширилмоқда.
Республикамиз Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий
сиёсатда мамлакатимиз ҳаётининг барча жабҳаларини ривожлантиришга, айниқса, шу кунга
қадар деярли эътибор қаратилмаган мактабгача таълим сохасига жуда катта эътибор берилмоқда.
Бугунги кунда мактабгача таълим тизимида қатор ислоҳотлар ўтказилмоқда, уларнинг бари
болалар ва педагоглар манфаатлари йўлида хизмат қилишига, шунингдек мактабгача таълим
сифатини яхшилашга қаратилган. Ҳозирги кунда таълим-тарбия олаётган ёшлар ватанимиз
келажагидир. Бу шарафли вазифани бажариш педагоглар зиммасига тушади. Шу сабабли
узлуксиз таълим тизимининг барча бўғини учун юксак малакали мутахассислар тайёрлаш
масаласига катта эътибор қаратилмоқда. Мактабгача таълим муассасаларида педагогик жараён
самарадорлигини ошириш, моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, мактабгача таълим
муассасалари тармоғини кенгайтириш, малакали педагог кадрлар билан таъминлаш, болаларни
мактаб таълимига тайёрлаш даражасини тубдан яхшилаш, таълим-тарбия жараёнига замонавий
таълим дастурлари ва технологияларини татбиқ этиш, болаларни ҳар томонлама интеллектуал,
ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш мақсадида қатор
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди, ҳамда комплекс чора-тадбирлар амалга оширилди.
Мактабгача ёшдаги болага сингдирилган билим ва қадриятлар унинг бутун келгусидаги ҳаётини
белгилаб бериши сабабли мактабгача таълим уйғун ривожланган шахсни шакллантиришда
муҳим аҳамиятга эга.
Республикамизда ушбу соҳада соғлом ва ҳар томонлама ривожланган ўсиб келаётган авлодни
тарбиялашга салмоқли ҳисса қўшиб келаётган 57 мингдан ортиқ мутахассислар меҳнат
қилмоқда.
Шу билан бирга, мактабгача таълим соҳасида давлат сиёсатини тўлиқ амалга оширишга айрим
тизимли камчиликлар тўсқинлик қилмоқда.
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Мактабгача таълим муассасалари инфратузилмаси ва моддий-техник базасининг ҳозирги ҳолати
болаларни мактабгача таълим билан тўлиқ қамраб олишни таъминлашга имкон бермаяпти.
Мактабгача таълим муассасалари ходимларини моддий рағбатлантиришнинг паст даражаси
болаларни тарбиялаш ва ҳар томонлама ривожлантириш масалаларини профессионал даражада
ҳал этишга қодир малакали мутахассислар билан таъминлай олмайди.
Шу билан бир қаторда, сифатли мактабгача таълимни ташкил этишга давлат талаблари, шу
жумладан, мактабгача ёшдаги болаларни уйғун ривожлантириш соҳасидаги илғор хорижий
тажрибани ҳисобга олган ҳолда қайта кўриб чиқилади.
Шу каби муаммоларни ечими сифатида бир қатор давлат миқёсида янгиликлар жорий этилмоқда.
Масалан, Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш
концепциясида «мактабгача таълим тизимига инновацияларни, илғор педагогик ва ахбороткоммуникация технологияларини жорий этиш, мактабгача таълим тизимига мактабгача таълим
тизими ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш, малакасини ошириш, танлаб олиш ва
ривожлантиришга мутлақо янги ёндашувларни жорий этиш» 1 каби устувор вазифалар
белгиланган. Бу вазифаларни амалга ошириш учун бир қатор тадбирларни жорий этиш мақсадга
мувофиқ. Жумладан, халқаро талабларга жавоб берадиган ягона кўп даражали узлуксиз таълим
тизимини яратиш;
таълим ва амалиётни интеграциялаштирган ҳолда халқаро таълим
стандартлари, ўқув-методик режа ва дастурлар, интерактив ва муаммоли-вазиятли ўқитиш
усуллари ва тренинглари, илғор ахборот-коммуникация технологияларини ишлаб чиқиш;
ўзларига юклатилган хизмат вазифаларини энг юқори профессионал даражада бажара оладиган,
юқори интеллектуал қобилият ва ахлоқий хислатларга, чуқур касбий билимларга эга энг малакали ходимларни саралаб олишда рақобат муҳитини таъминлайдиган кадрларни шаффоф
танлов асосида танлашнинг янги механизмларини кўриб чиқиш; мактабгача таълим тизими
ходимларини моддий рағбатлантириш ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш дастурларини яратиш;
мактабгача таълим муассасалари ходимларига зарурий касбий компетенциялар рўйхатини ўз
ичига олган талабларни белгилаш, сертификатлаш тизимини жорий этиш. Ушбу тадбирларни
амалга ошириш албатта, мактабгача таълим ташкилотлари педагог-ходимларига катта маъсулият
юклаши билан бирга, юқори даражадаги касбий компетенликни талаб этади5. Айрим холларда
тажрибасиз ёш мутахассисларнинг янги иш жойига адаптация жараёнида турли
тушунмовчиликларни ва ўзига бўлган ишончни пасайишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида,
ёш мутахассисларга эҳтиёжи юқори бўлган сохада кадрлар қўнимсизлиги ҳамда дезадаптация
каби салбий холатларни келтириб чиқариши мумкин. Бундан келиб чиқиб айтиш мумкинки,
республикамизда мактабгача таълим тизимида олиб борилаётган ислохотларни натижавийлиги
ёш мутахассисларнинг тўғри адаптациясига ҳам боғлиқ.
Адаптация - тирик организмларнинг ҳаракатчан тизимлари шароитнинг ўзгарувчанлигига
қарамай, мавжуд бўлиш, ривожланиш ва кўпайиш учун зарур бўлган барқарорликни сақлаб
турувчи фаол жараён ҳисобланади. «Адаптация» атамасининг маъноси ҳаддан ташқари кенг
бўлиб, турли фан соҳаларида қўлланилади. Психологларнинг фикрига кўра индивиднинг
ижтимоий муҳит шароитларига мослашуви ва бу жараённинг натижаси адаптациядир[2].
Касбий адаптация – бу шахс ва меҳнат муҳити бир-бирига фаол таъсир кўрсатадиган ва
мослашувчи-мослаштирувчи тизимлари бўлган, шахс томонидан янги иш шароитини
ўзлаштирадиган ижтимоий жараён[3].
Ишнинг дастлабки йиллари кўп жиҳатдан ёш
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мутахассисларнинг касбий ривожланишига таъсир ёкилади, чунки айнан ушбу давр
мутахассиснинг ижтимоий ва касбий муҳитдаги мақеини белгиловчи ўзига хос зига хос зига хос
«синов даври» ҳисобланади. Касбий адаптация жараёни танишув босқичи, мослашув босқичи,
ассимиляция ва идентификация босқичларини ўз ичига олади. Ушбу жараённинг бориши, вақти,
суръати ва натижаларига таъсир этувчи шароитлар ичида, ёш мутахассисга янги иш жойида
тажрибали педагог томонидан маслаҳат, амалий ёрдам каби тадбирларни амалга ошириш яъни
устоз-шогирд тизимини жорий этиш ниҳоятда муҳимлиги тадқиқотда олиб борилган сўровнома
натижасида аниқланди. Ёш мутахассиснинг касбий салоҳияти: ўзига ишонч, мулойимлик,
объективлик, касбини ва болаларни севиши ва б., ҳам адаптация жараёнига таъсир этиши
маълум бўлди.
Ёш мутахассисларни касбий адаптацияси республикамиз ҳукумати томонидан мактабгача
таълим тизимида олиб борилаётган ислохотларни амалга ошириш жараёнидаги муҳим
масаларидан биридир. Ёш педагогларни мутахассислиги бўйича етарли тажрибага эга эмаслиги,
олинган билимларни доим ҳам амалиётга мос келавермаслиги ушбу масаланинг ечимини
кутаётган томонларидан биридир.
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак:
- ходимнинг адаптация жараёнида тажрибали мутахассиснинг касбий кўмаги даркор;
- ижобий адаптация жараёнига ёш мутахассиснинг касбий салоҳияти ҳам аҳамиятли;
- мактабгача таълим ташкилотларининг деярли барча ёш мутахассислари адаптация
жараёнида ота-оналар, кичик мактаб ёшидаги болалар, жамоа билан муносабатларда
муаммоларга дуч келган.

Келтирилган хулосаларга асосланиб мактабгача таълим ташкилотлари ёш мутахассилари
адаптация жараёнини енгиллаштириш юзасидан бир қанча таклифлар ишлаб чиқдик:
- адаптациянинг барча босқичларида семинар-тренинглар ўтказиш;
- мактабгача таълим ташкилоти раҳбарияти бўлажак ходимни соханинг
психологик мезонлари асосида пухта танлаш;

педагогик-

- мавжуд таълимий тренинглар сонини ошириш;
- «Устоз-шогирд» тизимини ҳужжатда эмас, амалда жорий этиш;
- тажрибали педагоглар томонидан маҳорат дарслари, мастер класслар ўтказиш.

Бу тадбирлар ёш мутахассисни касбий адаптациясига ижобий таъсир ўтказиб, кадрлар
қўнимсизлиги муаммосини олдини олади. Бунинг натижасида, мактабгача таълим тизими
махоратли кадрлар қидириш муаммосига ечим топиб, асосий эътибор энг муҳим масала бўлмиш
ўсиб келаётган авлодни муносиб тарбиялашга қаратилади.

257

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги ПҚ–4312-сон
“Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари
тўплами. - Т., 2019.-Б.39.
2. Дмитриева
СПб.:Питер,1991.

М.А.

Психологические

факторы

профессиональной

адаптации,

3. Зеер Э.Ф. Психология профессий, М.,«Академический проект», 2006.
4. Давлетшин М.Г. «Методология и методы психолого-педагогических исследований»:
Учебно-методическое пособие/ Т.,2002
5. Хайдарова Р.А. Рақамли технологиялар – мактабгача таълим соҳаси ислохотларининг
асосий компоненти. \\ Халқаро илмий-амалий конференция материаллари (Замонавий таълимда
рақамли тизмимларни қўллаш: Филология ва педагогика соҳасида замонавий тенденциялар ва
ривожланиш омиллари) Т.:Тадқиқот, 2020.-321б.

258

Cooperation of the Republic
Uzbekistan with Malaysia

of

Guzal Usmanbekovna SHARIPOVA1

Abstract
The article deals with the formation of legal foundations of interstate mutually beneficial
relations, as well as comprehensive cooperation of our country with the state of Southeast Asia
Malaysia.
Keywords: integration, globalization, formation, foreign policy.

INTRODUCTION
The formation of the system of newly independent states after leaving the USSR dates back to the end
of the XX century and the beginning of the XXI century. The beginning of the new epoch differs from
the previous scale in the intensity of political, economic, social, cultural and legal processes of world
development, but not all new republics managed to join it simultaneously. We have witnessed largescale changes that have taken place in the shortest possible historical time.
One of the most important directions in achievement of the purpose of integration of Republic
Uzbekistan in global processes of world development is expansion of cooperation with foreign countries
partners.
In a short period of time our country has done a significant amount of work aimed at developing and
shaping the legal framework of interstate relations and cooperation.

MAIN PART
The main goal of foreign policy activities of the Republic of Uzbekistan is to consolidate the
independence and sovereignty of the state, strengthen its place and role in the international arena, create
a zone of security and stability around the country, actively promote the foreign economic interests of
the republic [1].
1

VOSIQ International school and Kindergarden. UZBEKISTAN. E-mail :guzal.5haripova@yandex.ru

259

Today our republic has already defined the key priorities and areas of cooperation with foreign partners,
for the active promotion of which we are ready to make every effort.
Formation of the legal basis for interstate mutually beneficial relations. They allow us to expand
political, economic, social, cultural and legal ties.
The achieved level of comprehensive cooperation between our country inspires great optimism. Of
course, its real potential is much higher. The most important thing is a firm political will to achieve even
higher borders, which certainly and fully meets the interests of our people.
On March 2, 1992, the Republic of Uzbekistan became a full member of the United Nations for the first
time in its history. In February 1993, a representative office of the United Nations (High Commissioner
for Refugees, World Health Organization, etc.) began its work in Tashkent. Uzbekistan is also a member
of authoritative international organizations in the field of science, technology and culture (World Bank,
International Monetary Fund, European Bank for Reconstruction and Development, International
Olympic Committee, etc.).
As an independent state, Uzbekistan has signed a number of conventions and protocols of the UN, OSCE
and CIS. Over the years, the country's foreign policy has focused on the development of Europe, the
Americas and Asia. This proves once again that our republic is interested in integration.
No less attention is paid by the republic to the countries of Pacific basin, Australia and South-East Asia,
particularly Malaysia.
Modern Malaysia is a country that has mastered the most advanced technologies, a country with a huge
number of firms and companies operating in the field of computer technology. Currently, this country
holds the presidency of the most authoritative organization in Southeast Asia - ASEAN. Moreover, it
was the initiator of the establishment of ASEAN.
Hence, cooperation with Malaysia opens the way for Uzbekistan to develop relations with countries of
this vast region.
Decree of the President of Uzbekistan dated May 19, 2017. "On measures for further friendly
international cooperation with foreign states" envisages the establishment of the Committee on friendly
international cooperation with foreign states. This organization will accompany the further
strengthening of friendly relations of Uzbekistan with other countries through culture, traditions, rites,
customs, science, art and sports. International friendship is the key to a prosperous life [2].

CONCLUSION
And also the resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to further expand
cooperation with the leading states and regional organizations of South and Southeast Asia" [3]. It will
allow to activate the whole complex of political, trade and economic, investment and humanitarian
relations with the leading states and regional organizations of South and South-East Asia.
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Наманган Вилоятида Туризм Тарихи

История Туризма в Наманганской Области
History of Tourism in Namangan Region
Э. АБДУЛЛАЕВ1

Аннотация
Наманган вилоятида туризм соҳасидаги ислоҳатлар, тарихий-маданий туризм, эко туризм
имкониятлари архив хужжатлари асосида таҳлил қилинган.
Калит сўзлар: рекрацион туризм, маданий туризм, очиқ эшиклар сиёсати, тур маршрут.

Аннотация
В статье освещены возможности рекреационного туризма природы Наманганской области,
наряду с развитием культурного, оздоровительного и эко туризма, а так же сравнительный
анализ Республики Узбекистан с другими туристическими зонами на основе архивных
документов.
Ключевые слова: рекреационный туризм, культурный туризм, политика открытых
дверей, сувениры, рентабельность, культурное наследие, туристический маршрут.

Abstract
In this paper the possibilities of recreation tourism of Namangan region nature alongside with the
development of cultural, health-improving and ecotourism and comparative analysis of the
Republic of Uzbekistan with other touristic regions on the basis of archival documents are
enlightened.
Keywords: recreational tourism, cultural tourism, “open doors” policy souvenirs, profitability
cultural heritage, touristic route.
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КИРИШ
“Буюк Ипак Йўли” бренди доирасида Фарғона водийсидаги Буюк Ипак йўли чорраҳасидаги
шаҳарларда туризм ривожлантириб борилмоқда. БТТ Бош котиби Талеб Рифаи “Ўзбекистон
ҳудудида 7 мингдан ортиқ тарихий ёдгорликлар ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси рўйхатига
киритилган” лигини таъкидлади. Ўзбекистонда асосан маданий туризм бошқа туризм турларига
қараганда кўпроқ ривожланган. Ўзбекистонда маданий туризм таклиф этаётган рентабеллик
кўрсаткичлари рекрацион туризм таклиф этаётган минтақаларга нисбатан кўпроқ. Ўзбекистон
маданий ёдгорликларига асосан Европа мамлакатлари, Япония ва Туркиядан келаётган сайёҳлар
қизиқишмоқда. “Ўзбекистон дунё халқлари учун очиқ” шиори асосида қадимий шаҳарларимизда
“очиқ эшиклар сиёсати” олиб борилаётганлиги халқаро туризмнинг ривожланишига сабаб
бўлмоқда.[1.17Б]

АСОСИЙ ҚИСМ
Ўзбекистонга келувчи сайёҳларнинг 85 фоизи МДХ мамлакатларидан келса, қолганини
Германия, АҚШ, Жанубий Корея, Франция, Япония, Туркия, Буюк Британия каби давлатлардан
келувчилар ташкил этмоқда. Туризм жозибадорлигини ошириш ва сайёҳларни мамлакатимизга
янада кўпроқ жалб этиш мақсадида, бугунги кунда туризмни ривожлантиришда асосий
рақобатчиларимиз Марказий Осиё давлатлари ва Хитой, Эрон, Ҳиндистон ва Туркия тажрибаси
қандайлигига эътибор қаратиш ҳам муҳим аҳамиятга эга.[2.16Б]
Ўзбекистонга сайёҳлар ўлка ва унинг одамлари билан танишиш истаги-да бўлганлар 31,92
фоизни, сувенир буюмлар сотиб олиш, меваларни татиб кўриш учун 31,25 фоизи, қадимий
ёдгорликларни ва экзотикани кўриш учун 72,88 фоиз сайёҳлар ташриф буюради. Бу ўз навбатида
сайёҳларни ўзга ҳалқларнинг маданияти ва қадриятларга, миллий бойликларга қизиқиш юқорилигини кўрсатади. Айни дамда шарқ маданиятининг бетакрор қиёфасини акс эттирувчи хамма
“майда – чуйдалар” туризмни ривожлантиришда қўл келиши мумкин.[3.108,109,135,137Б]
Туризм мустақил билим орттириш, халқлар ва маданиятлар ўртаси-даги хилма хилликни билиш
ва толерантлик факторига айланмоқда. Бу ўз навбатида, “Буюк ипак йўли” га бўлган
қизиқишнинг йилдан – йилга ортиб боришига сабаб бўлмоқда. Бироқ туризмни ривожланишида
хизмат кўрсатиш даражаси ва сифати муҳим аҳамиятга эга бўлиб 1992 йилда Ўзбекистонда
туристларга атига 27 хил хизматни кўрсатган бўлса, 2001 йилга келганда эса хизмат турлари 100
тага етган. Европада эса шу даврда 250-400 хил хизмат турлари мавжуд бўлган.[4.38Б]
Фарғона туристик минтақасида спорт соғломлаштириш туризмини ривожлантириш имконияти
катта бўлиб, республикага келган туристларнинг 15 - 20 фоизи ушбу йўналишлар бўйича
туристик саёҳатларда бўлишни ҳохлашади. Бунинг учун Фарғона, Андижон, Наманган
шахарларида тезда туризм тармоқлари бўйича инфратизимни ривожлантириш зарур. [4.93Б]1999
йилда Япониялик ва Италиялик туристлар орасида ўтказилган сўровларга кўра, уларнинг 74
фоизи қадимий шахарларда кўнгил очиш муассасалари талабга жавоб бермаслигидан, чет эллик
туристларнинг 73 фоизи саёҳатдан олдин овқатланиш объектларининг сервис хизматлари билан
яхшироқ танишмаганидан афсусланишган.[4.94Б]
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Шуни эътиборга олиш керакки, Фарғона водийсида янги туристик марказларнинг пайдо бўлиши
ва ривожланиши асосий туристик марказ Самарқанд, Бухоро, Хива, Тошкент туристик
марказларида туристлар оқимининг камайишига ва даромаднинг тушиб кетишига олиб
келади.[4.96Б] Бу ўз навбатида туристик минтақалар ўртасида кескин рақобатни келтириб
чиқариши табиийдир. Рекреацион туризм ривожлантириш имкониятлари кучли бўлган Фарғона
водийси умумий рентабеллиги охирги йилларда 10 фоиздан ошмаган бўлса, маданий туризм
ривожланган минтақаларда туризм бўйича эришилаётган рентабеллик кўрсаткичи 20 фоизни
ташкил этмоқда. Ўзбекистонда туризмнинг маданий турини ривожлантириш даромадлироқ,
негаки, туризмнинг бошқа турлари учун яқин орада ўзига сарфланган маблағларнинг қоплаши
қийинроқ – маданий туристик маҳсулот таклиф этилаётган вилоятларда эришилаётган
рентабеллик кўрсаткичлари рекреа-цион туризм таклиф этилаётган вилоятлардагига нисбатан
йирикроқдир.
Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлантириш қўмитаси давлат реестридан ўтган халқаро
аҳамиятга эга туристик маршрутлар тизимида Фарғона минтақасида мавжуд маршрутлар сони
35 тани ташкил этса, тўғри-дан тўғри Фарғона водийси бўйлаб туристик маршрутлар сони 16
тани ташкил этади ҳолос.[5.135,136,137.]
Наманган вилояти географик жойлашуви, жозибадор табиати, ер остидан чиқаётган менерал
сувлари, маданий мерос объектлари борлиги билан улкан туризм салоҳиятига эга бўлиб,
маданий, зиёрат, экологик, гост-рономик, агротуризм ва соғломлаштириш спорт каби
туризмнинг турларини ривожлантириш бўйича етарли ресурслар мавжуд. Жумладан, мазкур
худуд-да 283 та маданий мерос объектлари, шундан 140 та архитектура ва 136 та археология
ёдгорликлари, 7 та махобатли хайкаллар, шунингдек вилоятнинг Поп, Косонсой, Чортоқ,
Янгиқўрғон, Чуст, Норин, Наманган туманларидаги шифобахш табиий неъматларини ўзида
жамлаган соғломлаштириш объектлари мавжуд.

МУҲОКАМА
Халқаро туризмни ривожлантириш ва хорижлик сайёҳларни жалб этиш мақсадида вилоят
хокимининг 1995 йил 7 июн куни 071/197 сонли қарор қабул қилинди.[6.7Б] Поп, Чуст,
Учқўрғон, Косонсой тумани ва ёшлар саёҳат бўлимлари 1995 йилда хусусийлаштирилди. 1996
йилда 20 мингдан зиёд фуқаросига туристик хизмат кўрсатилиб, хорижий фирмалар билан 20
дан зиёд шартномалар тузилди. Шунингдек, 13 минг сайёҳларга хизмат кўрсатилди.[7.9Б]
Сайёҳлар Наманган шахри, Поп, Уйчи, Учқўрғон туман-ларида туристлар ташриф буюрадиган
тарихий обидалар, зиёратгоҳ жойлар ва дам олиш масканларини таъмирланди. Жумладан, Мулла
Бозор Охунд мақбараси қад кўтарди. Боборахим Машраб номли миллий боғда шоирнинг уй
музейи ва Поп шахрида “Мунчоқтепа” маданий ёдгорликларни экспонатларни ўзида мужассам
этган музей ташкил этилди.[8.10Б]
“Намангантревел” ҳиссадорлик жамияти Наманган вилоятида халқаро туризмни
ривожлантириш Фарғона водийси маданият тарихини туризм орқали жахонга тарғиб этиш,
жахонга таништириш мақсадида 1995 йил бошларида Наманган тарихий обидалари бўлмиш
Мулла Бозор Охунд мақбараси Мулла Қирғиз мадрасаси, Хўжамнинг қабри мақбараси,
Мунчоқтепа, Ахсикент қазилма ёдгорликлари, гўзал табиати урф – одатларини ўз ичига олган
турли йўналишлардаги туристик маршрутлар ишлаб чиқилди.[9.1Б] 1995 йил давомида Англия,
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Япония, Италия, Германия ва бошқа хорижий давлатлардан 98 сайёҳ республикамиз
вилоятларидан 11278 сайёҳларни қабул қилди. Фарғона водийсининг қадимий собиқ маркази
бўлмиш Ахсикент, Наманган, Тўрақўрғон, Уйчи туманлари худудидан Буюк Ипак йўллари
ўтганлиги аниқланди.[10.2Б]
Косонсойда сайёҳлар учун Муғ қалъа манзилгоҳи, Улкан Чинор ва бошқа тарихий
ёдгорликларни, шойи газламалар фабрикасини, соғломлаштириш санаториясига Италия билан
ҳамкорликда сайёҳларни жалб қилиш мақсадида шартномалар тузилди.[11.63Б] Шунингдек,
БАА, Малайзия, Саудия Арабистони, Ҳиндистон, Покистон, Эрон, Туркия, Исроил, Миср,
Германия саёҳат ва тижорат фирмалари билан сайёҳлик алоқалари тикланди.[12.4Б] Натижада
Янгиқўрғон тумани Нанай қишлоғи тоғ ёнбағрида жойлашган Кўксарой туристик базада
хорижлик сайёҳлар учун 300 ўриндан иборат сиҳатгоҳ ташкил этилди. Хавосининг мусаффолиги
ва шифобахшлиги ҳамда иқлим шароити дам олиш ва саломатлигини тиклашни ҳоҳлаган
хорижлик сайёҳларни эътиборини тортди.[13.13Б]
“Намангантревел” акционерлик жамияти 1999 йил 27 сентябр “Халқа-ро туризм” куни ва “Орзу”
мехмонхонасини 10 йиллигини нишонлаш муно-сабати билан Орзу мехмонхонаси
ободонлаштирилди.[14.9Б] Минтақавий туризм-ни самарадорлигини ошириш учун ўрганиш ва
тахлил қилиш мақсадга муво-фиқдир[15.21Б] Шунингдек, туризмни ривожлантиришда сайёҳлар
билан ишлаш-нинг эскирган шаклларидан воз кечиш, янги шароитларга мослашиш[15.27Б]
зарур.
“2016-2017 йилларда Наманган вилоятида туризм соҳасини ривожлантириш тўғрисидаги дастур
доирасида 19 та меҳмонхона, ресторанлар, 22 та тарихий, маданий обидалар таъмирланди. 62 та
лойиҳа амалиётга жорий этилди. Лойиҳалар учун 69 миллиард 884 миллион сўм маблағ
сарфланди. 2016 йилда вилоятдаги мавжуд 16 та туризм субъектлари томонидан 5 мингдан зиёд
сайёҳга 586 миллион сўмлик туристик хизмат кўрсатилди. 2016 йилдан Қамчиқ довони орқали
Ангрен Поп йўналишида поезд қатновини йўлга қўйилиши оқибатида туризм хизматлари хажми
кўпайиб ички туризмни ривожлантириш учун янги имкониятлар яратилди.

ХУЛОСА
Хулоса ўрнида шуни айтиб ўтиш керакки, Наманган вилояти рекра-цион туризм ривожлантириш
имконияти маданий туризм имкониятларидан юқори бўлсада, бироқ маданий туризм
ривожлантиришда ҳам етарли салоҳиятга эга ҳудуддир. Маданий туризмни ривожлантириш
мақсадида Чуст ва Наманган шаҳарларида “очиқ осмон остидаги ҳунармандчилик марказлари”
ташкил этиш, Тўрақўрғон тумани Шаҳанд қишлоғида гострономик туризм марказини ташкил
этиш ҳам мумкин.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
Toplumsal
Cinsiyet
Eşitliği
Perspektifinden Bir Analiz
Türel Özer ÖKSÜZOĞLU1
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI2

Öz
Günümüzde, toplumun cinsiyete biçtiği role ve bundan beklenti içerisinde olmasına bağlı olarak
toplumun cinsiyet ayrımı yapması pek çok konuda eşitsizliği ve olumsuz sonuçların meydana
gelmesine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hane Halkı İşgücü Araştırması’nın 2014 –
2018 yılları arasındaki sonuçlarının, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile gözden geçirilmesi
ve önerilerin geliştirilmesi perspektifinden incelenmesidir. Araştırmada, iki aşamalı tabakalı
sistematik küme örneklemesi yöntemi kullanılarak toplamda 4,032 Hane ziyaret edilmiş ve yüz
yüze görüşme yöntemi ile anketler doldurulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında,
istihdam olanakları, sağlık, eğitim hizmetleri ve karar alma süreçlerinden kadınlar uzak kalarak
veya uzak bırakılarak sosyal dışlanmaya uğradıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Hane halkı, Eşitsizlik, Kuzey Kıbrıs

GİRİŞ
Son yıllarda, dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini önemini vurgulamak için yapılan çalışmalarda,
kadınların sosyal ve ekonomik unsurlarına ilişkin faktörlerinde sürekli bir şekilde gelişme görülse de
hem uluslararası hem de ulusal platformda kadınların toplumsal yaşamdaki sosyal ve ekonomik konumu
istenilen sonuçta olmadığı görülmektedir (İleri, 2016).
Geniş açılımları olan kapsamlı bir konu olan toplumsal cinsiyet kavramı, erkeklik ve kadınlık
olgularının toplumsal olarak kurulan ve toplumda öğrenilen unsur olduğu tabir edilmektedir (Topuz ve
Erkanli, 2016). Bu alanda yapılan çalışmalarda, toplumsal cinsiyet ile ilgili vurgulanan sadece kadınları
1
2
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konunun içine almak değil, yapılan çalışmalarda farklı cinsel yönelimlerin ve ihtiyaçların bilincinde
olunması ve bu etkenlere yönelik ayrımcı tutumların göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanmasıdır
(Savaş, 2018; Ünal, Tarhan ve Köksal, 2017). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumsal kaynaklara
erişimleri etkilemesi ve eşitsiz kılması yanında, cinsiyete dayalı iş bölümüne bağlı olarak erkeklerle
kadınların farklılaşmasına da neden olmaktadır (Yıldırım, Ergut ve Camkıran, 2018). Bu eşitsizlik
durumu, sadece kadınların cinsiyet değişkenine dayalı farklı ayrımcılık ve engellemeleriyle
karşılaşmasına neden olmaz, aynı zamanda bütün toplumun kültürel, ekonomik ve siyasal yönden
gelişmesi bakımından önünde önemli ve ciddi derecede engel konumunda olmaktadır (Demirgöz, 2019).
Kuzey Kıbrıs’ta toplumsal cinsiyet eşitsizlik ve ayrımcılık unsuru, ülkenin her sektöründe sağlıktan
eğitime ve kadınların çalışma yaşamından, karar mekanizmalarına katılıma kadar yaşamın her alanında
ciddi boyut kazanmaktadır (Tunç, 2018). Bu eşitsizlik faktörü, sadece ülkedeki kız çocuklarını veya
kadınları etkilemekle kalmamaktadır, ülkenin önünde ciddi bir engel oluşturan demokratikleşme ve
kalkınmanın da gelişimini engellemektedir (Sırım ve Eraslan, 2020; Yıldırım ve diğerleri, 2018).
Bu doğrultuda, bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumu’nun her yıl düzenli olarak
yaptığı Hane halkı İşgücü Araştırması’nın 2014 – 2018 yılları arasındaki sonuçlarının, toplumsal
cinsiyet eşitliği bakış açısı ile gözden geçirilmesi ve öneriler geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Avrupa
Birliği Toplumsal Cinsiyet indeks kriterleri dikkate alınarak; Hane halkı İşgücü verileri altı ana alanda
(iş, para, bilgi, zaman, güç ve sağlık) değerlendirilmiştir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Cinsiyet kavramı, sadece kadın ve erkeğin arasındaki fiziksel farklılıklar değildir, aynı zamanda erkeklik
ve kadınlık olgusunu ortaya çıkaran özelliklerin toplumsal olarak oluşturduğu normları da
açıklamaktadır (Vatandaş, 2007). Cinsiyet kavramı, her şeyden önce bir kadının ve erkeğin kavramlarına
ilişkin onların davranışlarıyla ilgili toplumsal yaşamda beklentilerini ifade etmektedir (Bingöl, 2014).
Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet kavramı toplumsal düzende inşa edilmiş erkek ve kadınlar arasındaki
farklılıkların yönlerine dikkat çekmektedir (Ersoy, 2009). Toplumsal cinsiyet kavramı özellikle, erkeğin
ve kadının bireysel kişiliği ve kimliğinden ziyade sembolik yaklaşımla erkeğin ve kadının kültürel
boyutuna dayalı olarak basmakalıp değer yargıları oluşturulmasıdır (Akkaş, 2019). Aynı zamanda,
toplumsal yaşamda kadın ve erkeğe biçilen rollere dayalı olarak dikey yönde toplumsal cinsiyet
hiyerarşik düzenin oluşmasını sağlamaktadır. Bu hiyerarşik olgu belli bir cinsiyet düzeninin oluşmasına
neden olmaktadır (Jayachandran, 2015; Juhn, Ujhelyi ve Villegas-Sanchez, 2014).
Farklı bir perspektiften bakıldığında, Şekil 1’de görüldüğü üzere, KKTC’de kurumsal olmayan nüfusta
kadın ve erkek yüzdelerinin yakın olmasına rağmen bu oran iş hayatına doğru orantılı olarak
yansımamıştır.
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2014
Kadın
48%

2018
Kadın
47%

2014
Erkek
52%

2018
Erkek
53%

2014

2018

İŞGÜCÜNE
KATILMA ORANI
(%)
61

60,1

İŞSİZLİK ORANI
(%)
12,8

9

Erkek

Kadın

Kadın

2018

2014

2018

5,8

5,7

Erkek Erkek Kadın Kadın

Erkek

2014

2014

35,4

2018

2014

40,3

2018

Şekil 1. 2014 – 2018 Kurumsal olmayan kadın erkek nüfus oranları

Tablo 1’deki 2014 yılı ile 2018 yılları arasındaki istihdam ve işşizlik oranına bakıldığında, 2014-2018
tarihlerinde erkeklerde ortalama istihdam oranı yaklaşık % 57 iken, kadınlarda bu oranın % 34 civarında
olduğu görülmüştür. İşsizlik de ayni şekilde erkeklerde yaklaşık olarak % 5,7 iken kadınlarda ortalama
%10 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tablo 1. İstihdam ve İşizlik Oranı
Yıl

İstihdam Oranı %

İşsizlik Oranı %

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

2014

44,6

57,4

30,8

8,3

5,8

12,8

2018

47,3

56,7

36,7

6,9

5,7

9,0

Çalışmada uygulanan Hanehalkı iş anket sonuçlarına göre, ücretli maaşlı ve yevmiyeli çalışan erkekler
yaklaşık % 80 iken bu oran kadınlarda ortalama % 85’ e kadar yükselmektedir. Ücretsiz aile işçilerine
bakıldığı zaman her iki yılda da bu gruba giren çalışanların çoğunun kadınlardan oluştuğu görülmüştür.
2018 için erkeklerde bu oran % 0,1 iken kadınlar % 2,1 dir. İşveren/Kendi hesabına çalışan erkek oranı
ortalama %15 iken kadın sadece %10 civarlarında olduğu şekil 2’de detaylı bir şekilde gösterilmiştir.
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Hanehalkı İşgücü Anketine Göre İşteki
Durum (%)
a) Ücretli ve Yevmiyeli

b) Kendi hesabına ve İşveren

84,9

80,1

19,4

88,9

80,5

19,4

12,5

9,0

2,6

0,5

0,1

kadın

erkek

c) Ücretsiz aile işçisi

kadın

erkek

2014

2,1

2018

Şekil 2. Hane halkı İşgücü Durumu

Özgen ve Ufuk’un (2001) ele aldığı ‘‘Kırsal kesimde kadın eğitimi’’ başlıklı çalışmasında kadınların
eğitim durumu siyasal yaşama katılımında önemli bir etken olduğunu şöyle ifade etmiştir: “21. yüzyılın
eşiğinde tüm ülkeler demokratikleşmek, çağdaşlaşmak ve geleceğe katkıda bulunmak istemekte ve
kalkınmanın odak noktasının insan olduğu gerçeğini dikkate alarak eğitimi en geçerli yatırım olarak
kabul etmektedirler. Yüzyıllar boyunca kadınlar üretimin her aşamasında önemli roller üstlendikleri
hâlde, kalkınmanın olanaklarından eşit pay alamamışlardır. Bu durumun temel nedeni ise eğitim
olanaklarından yeterli ölçüde yararlanamamış olmalarıdır (s.1063). Bu görüşe istinaden, elde edilen
sonuçlar desteklemektedir ki, kadınların siyasal yaşama katılım oranı, erkeklere nazaran daha düşük
seviyededir. Toplumun temelinde yer alan örgütlerin üst düzey yönetimlerinde kadınların katılım oranı
düşük olduğu tablo 2’de görülmektedir. Kamuda çalışan personelden yaklaşık %55 kişi erkek iken, %45
kişi kadındır. Kamuda üst kademe yöneticiliğine yükselme olarak ele alındığına bu oran erkeklerde %70
,kadınlarda %30 olarak değişmektedir.

Tablo 2. 2014-2018 Yıllarında Çalışan Personel Sayısı
2014

270

2018

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Kamuda Personeli

9000

7420

8537

7565

Üst kademe

112

40

109

51

Hanehalkı İşgücü Anketine göre istihdamda olan kişilerin en son bitirdikleri eğitim durumlarına
bakıldığı zaman, erkeklerde 2014 -2018 yılları arasında pek bir fark yaşanmazken, kadında eğitim
seviyesinde özellikle lise ve lise üstü okul bitirenlerde gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Eğitim düzeyi
artmasına rağmen işsizlikte, genç işsizlikte kadın oranlarının yüksek olması tespit edilmiştir. Hanehalkı
İşgücü Anket sonuçlarına göre tüm sektörlerde erkekler kadınlara oranla daha çok çalışmakta iken
sadece hizmet sektöründe kadınlar erkeklere oranla daha çok yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde kadınların siyasete katılımlarında önceki dönemlere göre artış gözlenmiş olsa da, bu
oran, hem arzu edilen eşit temsilden çok uzak, hem de dünya ortalamasının çok altındadır.
Günümüzde son 20 yıla bakıldığında, dünya genelinde kadınların istihdam edilme oranının yükselişe
geçtiği görülmüştür. Bu yükselişin sebebi, kadınların geçimini tarım veya hane içi üretimden ziyade
ücretli ekonomik düzene geçişin etken olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında, bu yükseliş gelişmekte
olan ülkelerde tarımdan hizmet ve imalata; gelişmiş ülkelerde imalattan, hizmet sektörüne doğru
istihdam ve çıktının yön değiştirdiği görülmüştür. Ancak, bu değişime rağmen, dünya genelinde, işin
kalitesi, ücreti ve koşullarına bağlı olarak iş gücü piyasalarında erkek ve kadın arasında büyük ve önemli
derecede eşitsizlikler olduğu görülmektedir. Tablo 3’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kadın ve
erkeğin siyasal yaşama katılım oranında görüldüğü üzere, erkeklerin hem 2014 hem de 2018 yılında
kadınlara oranla daha siyasal yaşama katılım gösterdiği erkek ve kadın arasında önemli derecede
eşitsizlik olduğunu kanıtlamaktadır.

Tablo 3. Kadın ve Erkeğin Siyasal Yaşama Katılım Oranı
2014

2018

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Cumhurbaşkanlığı

1

0

1

0

Başbakan

1

0

1

0

Bakanlar Kurulu

10

0

9

1

Milletvekili

46

4

41

9

Üst kademe yöneticiler

112

40

109

51

YÖNTEM
Ankette, KKTC sınırları içinde yaşayan, kurumsal nüfus haricindeki tüm fertler kapsamaktadır. İşgücü
yapısına yönelik sorular 15 ve daha yukarı yaştaki kişilere sorulmuştur. Bu ankette iki aşamalı tabakalı
sistematik küme örneklemesi yöntemi ile haneler tespit edilmiştir. Yıllık olarak 4,032 Hane ziyaret
edilmiş ve yüzyüze görüşme yöntemi ile anketler doldurulmuştur.
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SONUÇ
Ülkemizde kadına yönelik şiddet özellikle son zamanlarda tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bu amaçla
kurulan “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi” bu konuya bir çözüm üretememiş, kadına şiddet hala
devam etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, diğer geleneksel toplumlarda olduğu gibi, kadına
yüklenen annelik, eş olma ve ev kadınlığı rolü, kadınların kendilerini baskı altında hissetmelerine neden
olmaktadır. İşte tam olarak bu algı nedeniyle kadınlar, iş hayatında da negatif cinsiyet ayrımcılığına
maruz kalabilmektedirler.
İşgücü anketi sonuçlarına göre istihdam olanakları, sağlık, eğitim hizmetleri ve karar alma süreçlerinden
kadınların uzak kalarak veya uzak bırakılarak sosyal dışlanmaya uğradıkları görülmektedir. Ülkemizde
kadın istihdam oranının düşük olması, kadınlara yönelik sosyal transferlerin eksikliği ve ücretsiz aile
işçiliğinin kadınlar arasında yüksek olması göz önünde bulundurulduğunda, kadınların büyük bir
çoğunluğunun gelir açısından ailelerine ve eşlerine bağımlı oldukları söylenebilir. Kadınların çalışma
yaşamında daha etkin bir şekilde yer almaları için yasalar çıkartılmalı ve Kalkınma Planlarında cinsiyet
eşitliği, aile, kadın gibi konularda ilke ve politikalar belirlenmelidir.
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Öğretmen Algılarına Göre Okul
Müdürlerinin
Okul
Kültürünü
Gerçekleştirme Düzeyleri
Mahire ASLAN1
Ümit DOĞAN2

Öz
Bu araştırma ile okul müdürlerinin okul kültürünü gerçekleştirme düzeylerini belirlemek ve
öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, yaş ve okul müdürlerinin eğitim yönetimi eğitimi alma
durumlarına göre okul kültürünü gerçekleştirme düzeylerinde farklılık olup olmadığının
araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya ilinde ilkokul, ortaokul ve lisede
görev yapan öğretmenler oluştururken örneklemi ise Merkez ilçelerde görev yapan 232 ilkokul,
ortaokul ve lise öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler SPSS istatistik programında
değerlendirilmiş, verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi,
Kruskall-Wallis gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Okul müdürünün okul kültürüne
etkisinde tarih, değerler, hikâyeler, gelenekler ve kahramanlar boyutlarında cinsiyet ve kıdem
değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülürken, yaş ve eğitim
yönetimi eğitimi alma değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Bulgular ışığında makalenin sununda önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Okul, Müdür, Kültür, Öğretmen.

GİRİŞ
Kültür, anlam örüntülerinin tarihsel olarak aktarımı şeklinde tanımlanabilir. Bu anlam örüntüleri, hem
açık hem de kapalı olarak öyle olduğu varsayılan inançlarla ifade edilir. Okul kültürü terimi, sıklıkla
iklim kavramıyla eşanlamlı bir şekilde kullanıldığından eğitim bilimleri sahası okul kültürünün açık ve
tutarlı bir tanımından yoksundur. Belirli bir okuldan bahsedildiğinde genellikle yapısı ve programından
bahsedilir. Fakat okulun ayırıcı karakteri onun yazılı olmayan norm çevresi beklentilerinden oluşan
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kültürüdür. Tüm okulların güçlü ve zayıf, işlevsel veya işlevsiz kültürleri vardır. Başarılı okulların
mükemmel bir vizyona güçlü ve işlevsel kültürlere sahip oldukları gözlenmektedir (Ramsey, 1992;
Cunningham ve Gresso, 1993).
Okullar ve sınıfların karmaşık kültürel yapılar olduğu düşüncesinden hareketle, Florio-Ruane (1989),
okul kültürünü eğitim çerçevesinde bir şifreleme sistemi olarak varsaymak gerektiğini ileri sürmektedir.
Peterson ve Deal (2002), okul kültürünün okulun tarihi akışı ile biçimlenen derin değerler, inançlar
örüntüsü ve gelenekleri içerdiğini; Heckman (1993) ise, okul kültürünün öğrenciler, öğretmenler ve
idarecilerin yaygın bir şekilde sahip olduğu inançlarda yattığını ifade etmektedir. Okulu kültürü
öğretmenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, velilerle, öğrencilerle ve yöneticilerle olan ilişkilerini etkiler.
Ayrıca, okul kültürü okuldaki problemlerin nasıl çözüleceğini yeni fikirlerin uygulama yollarını ve
işgörenlerin işlerinde nasıl çalışacağını da etkilemektedir (Rosenholtz, 1991:42-44). Bu etkilenme,
karşılıklı oluşur ve sosyal bir ünite olarak okul kültürü öğrenci ve diğer üyelerinin demografik
oluşumlarından açıkça etkilenir (Cooney,1995; Weiner,2000).
Okul kültürü öğretmenlerin iş tutumları ile de ilgilidir. Etkili ve etkisiz örgütsel kültürlerin çerçevesini
çizen bir araştırmada Cheng (1993), güçlü okul kültürlerinin öğretmenleri daha iyi motive ettiğini
bulmuştur. Okul, olumlu bir kültüre sahipse, o okulda öğrenci ve işgören öğrenmesi artar. Diğer taraftan
olumsuz bir kültüre sahip bir okulda, profesyonel öğrenme bir değer olarak oluşmadığı gibi değişime
karşı direnme de oluşur (Fullan, 2001). Bu bağlamda okul kültürü değişimi hızlandırıcı bir araç olarak
iş görebileceği gibi değişim karşıtı ve değişime engel bir rol de oynayabilir. Çünkü değişme sadece
yapıda değil değer ve ilişkilerde de değişmeyi gerektirir (Şişman, 2002; Çelik, 1997). Okul kültürünün
değişim üzerindeki etkilerine ilişkin olarak Stolp ve Smith (1997), okuldaki kültürel unsurların
öğretmenlerin değişime bağlılıklarını etkileyen önemli bir değişken olduğunu belirtmektedir. Jaskyte
(2003) kamu yararına çalışan örgütlerde örgütsel yenileşme ve örgütsel kültür arasındaki ilişkileri
incelediği araştırmasında, örgütsel yeniliğin değerler ve örgütsel durağanlıkla ters orantılı olduğu
sonucuna varmış bu sonuca dayalı olarak örgütsel yenileşmeyle kültür arasındaki ilişkinin varlığını
ortaya koymuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, kültürel uzlaşı ve örgütsel değerlerin yenileşme
üzerinde birleşik bir etkisinin olduğu ifade edilmektedir. Kural yönelimlilik, işbirliği içinde çalışma,
düşük yoğunluklu çatışma, durağanlık gibi konularda kültürel uzlaşı ne kadar yüksekse yenileşmenin o
kadar düşük olabileceği anılan araştırmanın en çarpıcı bulguları olarak ifade edilebilir. Jaskyte,
araştırmasında yenilikçi örgütlerin fırsatlardan yararlanmak, hızlı davranmak ve risk alma gibi değerlere
sahip olmaları gereği üzerinde durmaktadır. Thacker ve Mclnerney (1992), ilkokul öğrencilerinin test
puanlarını geliştirmeye yönelik bir projede öğrenci başarısında okul kültürünün etkilerini incelemiştir.
Projede, test sonuçlarına dayalı hedefler, hedeflere uygun müfredat gelişimi konusuna odaklanılmış,
çalışma sonucunda başarısız öğrenci sayısının %10’a kadar inmiş olduğu gözlenmiştir. Yöneticiler ve
diğer okul liderleri okul kültürünü biçimlendirebilir. Bu üç aşamalı bir süreçtir: İlkönce, kültürün tarihi
sürecini, günlük norm ve değerleri analiz edecek kadar anlarlar. İkinci aşamada, okulun esas amaç ve
misyonunu destekleyen kültürel elementleri belirlerler ve son aşamada kültürün olumsuz görüntülerini
dönüştürmeye çalışarak olumlu taraflarını kuvvetlendirerek kültürü şekillendirirler (Peterson ve Deal,
2002). Okul kültürü okulun başarısı üzerinde de etkilidir. Bir okulda başarı için her şeyden önce,
akademik başarıya değer veren, yüksek performans beklentilerini taşıyan ve işbirlikçi ilişkilerin
oluşmasını ön planda tutan bir kültürün oluşturulması gerekir (Balcı, 1993:13-14).
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Okul kültürü bürokratik kültürden işbirlikçi kültüre kadar değişen bir yapı üzerine yerleştirilmiş olarak
düşünülebilir. Bu araştırmada aşağıda belirtilen kültürel sınıflama esas alınmıştır: 1. Destek Kültürü:
Pheysey’in (1993) destek; Kilian (1999), Saphier ve King’in (1985) işbirlikçi (collegial) olarak
tanımlamış olduğu bu tür kültürler, insan ilişkileri ve güvene dayalıdır. Örgüt üyeleri arasında karşılıklı
ilişki ve bağlılık söz konusudur. Ayrıca, örgüt üyeleri arasında güven ve itimat, somut destek, başarı
için yüksek beklentiler, dürüst ve açık iletişim, sorunları gidermede bilgi ağlarını geliştirmek ve önemli
olan şeyleri korumak esastır. 2. Bürokratik Kültür: Vries ve Miller (1996), Kilian (1999), Kono’nun
(1992) tanımlamış olduğu bu tür kültürlere sahip örgütlerde, rasyonel ve yasal yapılanmalar söz
konusudur. Kişisel ilişkilerden arındırılmış olan bu tip kültürler yöneticilerin uygulamalar üzerindeki
kontrol arzularıyla yayılmaktadır. Ayrıntılı tanımlamalar yönetimin örgütü kontrol amacıyla kullanılır.
Kurallar ve standartlar artış gösterir. Standartları ve kuralları takip etmeye yönelik güçlü bir vurgu
vardır. 3. Başarı Kültürü: Pheysey (1993), Cooke ve Szumal’ın (1993) tanımlamış olduğu bu tip örgütsel
kültürlerde, kurallardan çok işlerin yapılması ve amaçların gerçekleştirilmesi ön planda tutulur. Bireysel
sorumluluğa önem verilir. Problemler uygun bir biçimde çözümlenir. İşini başarı ile yapan üyeleri
destekleyen örgütleri anlatır. 4. Görev Kültürü: Harrison (1972) ve Handy’nin (1981) tanımladığı görev
kültüründe ilgi noktası, örgütsel amaçlar olup bu tip kültüre sahip örgütler iş merkezli örgütler olarak
nitelendirilmektedir. Örgütte hemen her şey amaçlara yöneliktir ve bireysel amaçlardan çok örgütsel
amaçlar ön plandadır. Bu bağlamda yapılan araştırmanın amacı, öğretmen algılarına gore müdürlerin
okul kültürünü gerçekleştirme düzeylerini belirlemektir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır.
1. Öğretmenlerin algılarına gore müdürlerin örgüt kültürünü gerçekleştirme düzeyleri öğretmenlerin
cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
2. Öğretmenlerin algılarına gore müdürlerin örgüt kültürünü gerçekleştirme düzeyleri öğretmenlerin
kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
3. Öğretmenlerin algılarına gore müdürlerin örgüt kültürünü gerçekleştirme düzeyleri öğretmenlerin
yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
4. Öğretmenlerin algılarına gore müdürlerin örgüt kültürünü gerçekleştirme düzeyleri okul müdürlerinin
eğitim yönetimi eğitimi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, verilerin çözümlemesinde
kullanılan istatistiksel çözümleme teknikleri üzerinde durulacaktır.

Araştırma Modeli
Bu araştırma ile okul müdürlerinin okul kültürünü gerçekleştirme düzeylerini belirlemek ve
öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, yaş ve okul müdürlerinin eğitim yönetimi eğitimi alma durumlarına
göre okul kültürünü gerçekleştirme düzeylerinde farklılık olup olmadığının araştırılması
amaçlanmıştır.
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Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modelleri çok sayıda elemandan
oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan
alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2006).

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Sakarya ilinde ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan öğretmenler oluştururken
örneklemi ise Merkez ilçelerden görev yapan 232 ilkokul, ortaokul ve lise öğretmeninden oluşmaktadır.
Öğretmenlerin 144’si kadın, 118’i erkektir. Ayrıca 34’ü 1-10 yıl kıdem, 96’sı 11-20 yıl ve 102’si 21 yıl
ve üstü kıdeme sahiptir. 54’si 20-30 yaş, 142’si 31-40 yaş, 28’i 41-50 yaş ve 8’i ise 51-60 yaş
aralığındadır. Okul müdürlerinin 138’i eğitim yönetimi eğitimi almışken, 94’ü ise eğitim yönetimi
eğitimi almamıştır.

Tablo 1. Araştırma Örnekleminin Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı
Özellikler
Cinsiyet

Mesleki Kıdem

Yaş

Okul Müdürünün
Yönetimi
Eğitimi
Durumu

N

%

Kadın

144

49,1

Erkek

118

50,9

1-10 yıl

34

14,7

11-20 yıl

96

41,4

21 yıl ve üstü

102

44,0

20-30 yaş

54

23,3

31-40 yaş

142

61,2

41-50 yaş

28

12,1

51-60 yaş

8

3,4

137

59,5

94

40,5

Eğitim Eğitim Aldı
Alma
Eğitim Almadı

Verilerin Toplanması
Araştırma için gerekli verilerin toplanması amacıyla Doğan, (2010) tarafından geliştirilen “Okul
Müdürlerinin Okul Kültürünü Gerçekleştirme Düzeyleri Ölçeği” uygulanmıştır. Veri toplama aracı
olarak iki bölümden oluşan bu ölçekte birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, kıdem, yaş ve okul
müdürlerinin eğitim yönetimi eğitimi alma durumları bilgilerini öğrenmek amacıyla sorular
hazırlanmıştır. “Okul Müdürlerinin Okul Kültürünü Gerçekleştirme Düzeyleri Ölçeği’nin” ikinci
bölümü Doğan (2010) tarafından hazırlanmıştır. Bu ölçekle okul müdürlerinin okul kültürünün

277

gelişimine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Maddeler 5’li Likert modeli ile hazırlanmıştır. Ölçeğin beş
alt boyutu mevcuttur. Bunlar sırasıyla “ tarih” (1, 2, 3), “değerler” (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19), “hikâyeler” (20,21, 22, 23), “gelenekler” (24, 25, 26, 27, 28), “kahramanlar” (29,
30, 31, 32, 33, 34,35, 36) boyutlarıdır. Doğan, (2010) tarafından yapılan analizlerde, örneklem üzerinde
yapılan araştırmada güvenirlik için saptanan Cronbach Alfa katsayısı a=0.98 olarak bulunmuş, ölçeğin
toplam varyansı açıklama oranı % 86,68 düzeyinde olduğu, maddelerin faktör yük değerlerinin 0,94 ile
0,75 arasında olduğu saptanmıştır.

BULGULAR
Öğretmenlerin, Okul Müdürünün Okul Kültürü Alt Boyutlarına Etkisine İlişkin Görüşleri
Öğretmenlerin okul müdürünün okul kültürü oluşturmadaki tarih, değerler, hikayeler, gelenekler ve
kahramanlar boyutuna ilişkin görüşleri ayrı hesaplanmıştır.

Tablo 2. Öğretmenlerin okul kültürü alt boyutlarına ilişkin ortalama puanlar
𝐗

Ss

Tarih

4,15

,58

Değerler

4,25

,45

Hikayeler

4,07

,54

Gelenekler

4,03

,46

Kahramanlar

4,24

,40

Boyutlar

Tablo 2’de öğretmenlerin, okul müdürünün okul kültürü alt boyutlarına etkisine ilişkin görüşlerine bağlı
olarak verdikleri puanların ortalama değerleri ile standart sapmaları görülmektedir. Bu veri sonucuna
göre öğretmen görüşlerinin okul müdürünün okul kültürüne etkisinin olumlu yönde olduğu sonucuna
varılabilir.

Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Okul Müdürünün Okul Kültürü Alt Boyutlarına
Etkisine İlişkin Görüşleri
Öğretmenlerin, Okul Müdürlerinin Okul Kültürüne Etkisi Ölçeği’nde yapmış oldukları puanlama ile
cinsiyetleri arasında anlamlı ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız örneklem ttesti sonuçlarına ve yorumlara yer verilmiştir.

278

Tablo 3. Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Okul Müdürünün Okul Kültürü Alt Boyutlarına
Etkisine İlişkin Görüşleri
Boyutlar

Cinsiyet

Tarih

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

Değerler
Hikayeler
Gelenekler
Kahramanlar
Genel Ortalama

N
144
118
144
118
144
118
144
118
144
118
144
118

𝐗
4,06
4,20
4,21
4,25
4,02
4,12
4,00
4,04
4,20
4,28
4,14
4,20

Ss

t

p

0,60
0,61
0,44
0,42
0,62
0,62
0,54
0,52
0,52
0,51
0,44
0,40

1,72

0,07

0,61

0,55

1,68

0,08

0,50

0,65

1,14

0,25

1,14

0,28

Öğretmenlerin, okul müdürünün okul kültürüne etkisi yönelik cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan, t-testine göre, tarih, değerler, hikâyeler,
gelenekler ve kahramanlar boyutları cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma
olmadığı görülmüştür.

Öğretmenlerin Kıdem Değişkenine Göre Okul Müdürünün Okul Kültürü Alt Boyutlarına
Etkisine İlişkin Görüşleri
Bu bölümde, araştırmaya katılan öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Okul Kültürüne Etkisi Ölçeği’nde
yapmış oldukları puanlama ile kıdem değişkeni arasında anlamlı ilişki olup olmadığını tespit etmek
amacıyla yapılan Kruskal Wallis H Testi sonuçlarına ve yorumlara yer verilmiştir.

Tablo 4. Öğretmenlerin Kıdem Değişkenine Göre Okul Müdürünün Okul Kültürü Alt Boyutlarına
Etkisine İlişkin Görüşleri
Tarih

Değerler

Hikayeler

χ²

3,19

2,12

Sd

2

p

0,34

Kahramanla
r
3,21

Genel Ortalama

3,52

Gelenekle
r
3,42

2

2

2

2

2

0,51

0,27

0,29

0,31

0,54

3,07

Öğretmenlerin, okul müdürlerinin okul kültürüne etkisini kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan, Kruskal Wallis Testi sonucu, kıdem değişkeninin
tarih, değerler, hikâyeler, gelenekler ve kahramanlar boyutları için istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığa yol açmadığı görülmüştür.
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Öğretmenlerin Yaş Değişkenine Göre Okul Müdürünün Okul Kültürü Alt Boyutlarına Etkisine
İlişkin Görüşleri

Tablo 5. Öğretmenlerin Yaş Değişkenine Göre Okul Müdürünün Okul Kültürü Alt Boyutlarına Etkisine
İlişkin Görüşleri
Tarih

Değerler

χ²

4,89

Sd
p

4,32

Hikayele
r
4,42

Gelenekle
r
4,55

Kahramanla
r
3,33

Genel
Ortalama
4,30

3

3

3

3

3

3

0,00*

0,03*

0,02*

0,00*

0,03*

0,02*

*p<.05

Öğretmenlerin, okul müdürlerinin okul kültürüne etkisini yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan, Kruskal Wallis Testi sonucu, kıdem değişkeninin
tarih, değerler, hikâyeler, gelenekler ve kahramanlar boyutları için istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığa yol açtığı görülmüştür. Buna göre sıra ortalamaları dikkate alındığında okul müdürlerinin
okul kültürüne etkilerinin tarih boyutunda öğretmenlerce algı düzeyleri en yüksek iken kahramanlar
boyutunda ise en düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin, Okul Müdürünün Okul Kültürü Alt Boyutlarına Etkisine İlişkin Görüşlerinin
Okul Müdürünün Eğitim Yönetimi Eğitimi Alma Durumu Değişkenine Göre Değerlendirilmesi

Tablo 6. Öğretmenlerin, Okul Müdürünün Okul Kültürü Alt Boyutlarına Etkisine İlişkin Görüşlerinin
Okul Müdürünün Eğitim Yönetimi Eğitimi Alma Durumu Değişkenine Göre Değerlendirilmesi
Boyutlar
Tarih
Değerler
Hikâyeler
Gelenekler
Kahramanlar
Genel
Ortalama
*p<.05
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Okul Müdürünün Eğitim Yönetimi
Eğitimi Alma Durumu
Eğitim Aldı
Eğitim Almadı
Eğitim Aldı
Eğitim Almadı
Eğitim Aldı
Eğitim Almadı
Eğitim Aldı
Eğitim Almadı
Eğitim Aldı
Eğitim Almadı
Eğitim Aldı
Eğitim Almadı

n

𝐗

Ss

t

p

137
94
137
94
137
94
137
94
137
94
137
94

4,16
4,19
4,32
4,27
4,58
4,11
4,09
4,05
4,28
4,19
4,35
4,22

0,58
0,64
0,48
0,48
0,61
0,83
0,61
0,57
0,63
0,49
0,52
0,58

3,14

0,84

3,22

0,70

3,82

0,00*

3,61

0,00*

3,12

0,02*

3,25

0,03*

Öğretmenlerin, okul müdürünün okul kültürüne etkisinin yöneticilik kursu alma değişkenine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan, t- testine göre, hikâyeler,
gelenekler ve kahramanlar boyutları eğitim yönetimi eğitimi alma değişkenine göre istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür. Bu bulgulara göre, öğretmenler eğitim yönetimi eğitimi alan
müdürlerin hikayeler boyutunda etkisinin en yüksek olduğunu (𝑋=4,58), gelenekler boyutunda ise en
düşük olduğunu (𝑋=4,09) ifade etmişlerdir.

SONUÇ ve TARTIŞMA
Öğretmenlerin, okul müdürünün okul kültürüne etkisi yönelik cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan, t-testine göre, tarih, değerler, hikâyeler,
gelenekler ve kahramanlar boyutları cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma
olmadığı görülmüştür. Araştırmada, cinsiyet değişkeni açısından ele alınan bu bulgu Şirin (2011) ve
Ekmekyapar’ın (2013) araştırma bulgularıyla desteklenmektedir. Araştırmalardaki farkların örgütsel
yapı, örgüt tipi ve örgütün kültürel özelliklerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Öğretmenlerin, okul müdürlerinin okul kültürüne etkisini kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan, Kruskal Wallis Testi sonucu, kıdem değişkeninin
tarih, değerler, hikâyeler, gelenekler ve kahramanlar boyutları için istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığa yol açmadığı görülmüştür. Araştırma bulgusunu Ekmekyapar (2013), Şirin (2011) ve Zeytin’in
(2008), bulguları desteklemektedir. Şahin’in (2004), araştırmasında 5 yıl ve altı ile 21 yıl ve üstü hizmet
süresi olan öğretmenler 6-10 ve 11-15 yıl hizmet süresi olan öğretmenlere göre okul kültürünü daha
olumlu algılamaktadırlar. Öğretmenlerin, okul müdürlerinin okul kültürüne etkisini yaş değişkenine
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan, Kruskal Wallis Testi sonucu,
yaş değişkeninin tarih, değerler, hikâyeler, gelenekler ve kahramanlar boyutları için istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmüştür. Öğretmenlerin, okul müdürünün okul kültürüne etkisinin
okul müdürlerinin yöneticilik kursu alma değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek üzere yapılan, t- testine göre, hikâyeler, gelenekler ve kahramanlar boyutları eğitim yönetimi
eğitimi alma değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür.
Araştırmamızdan farklı olarak Şahin’in (2010), okul kültürünün bazı değişkenler açısından incelenmesi
adlı çalışmasında yöneticilik eğitimi alma değişkenine göre gerek öğretmenlerin, gerekse okul
müdürlerinin görüşleri arasında farklılık çıkmamıştır.
Bulgular ışığında aşağıdaki öneriler sunulabilir:


Yönetici ve öğretmenlere okul kültürü kavramını tanıtmak, alt boyutları hakkında bilgiler
verilmesi, okul kültürünün ne gibi etkilerinin olduğunun anlatılması, okul kültürü konusunda
yönetici ve öğretmenlerin daha bilinçli olmalarını ve okul kültürünü daha iyi oluşturulmasını
sağlayabilir.



Okulda görev yapan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre okul kültürünün hangi alt boyutlarında
benzer ve farklı görüşlere sahip olduklarını bilmek, yöneticilere kültürü oluşturma ve
yönlendirmede yardımcı olabilir.



Yönetici ve öğretmenlerin eğitim düzeylerini sürekli geliştirmeleri, okul kültürü ile ilgili yeni
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katkıları sağlayabilir. Yönetici ve öğretmenlerin yüksek lisans programlarından elde ettiği
deneyimleri kendi okullarında diğer eğitim düzeyindeki çalışma arkadaşları ile seminer ve
toplantılar yoluyla paylaşabilir. Eğitim düzeylerinin okul kültürünü algılamada yapılmış
çalışmalar incelenebilir ve bulguların neden farklılaştığı araştırılabilir.
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İnsan
Kaynakları
Yönetim
Uygulamalarının Psikolojik Yıldırmaya
Etkisi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Örneği
Türel Özer ÖKSÜZOĞLU1
Rukiye KİLİLİ2
Pınar BARUT3

Öz
Günlük vakitlerinin çoğunu iş yerlerinde geçiren çalışanlar için örgütteki önemli bir konu olan
psikolojik taciz yani mobbing, çalışanlar arasındaki rekabet, iş dağılımındaki dengesizlikler ve
bunun gibi karşılaşılan problemler mobbing çatısı altında işgörene yapılan bir çeşit şiddet olarak
kabul görmektedir. Bu çalışma insan kaynakları yönetimi uygulamalarının mobbing üzerinde
etkisi incelenecek ve KKTC örneği olarak ele alınacaktır. Araştırmanın örneklemi kartopu
örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Kamu ve Özel kuruluşlarında çalışan 450 sosyal
çalışmacıya uygulanmıştır. Anket soruları literatürde yer alan çalışmalar dikkate alınarak,
sentezlenmiştir. Ölçümler 5’li Likert ölçeği ile yapılmıştır. , Mobbing ve insan kaynakları
yönetim değişkenlerinin alt faktörleri arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla Pearson
Korelasyon analizi yapılmıştır. Tek yönlü kuyruk testi ile analiz yapılan çalışmada bulgular ortaya
konmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; genel olarak mobbing ve katılımcıların
cinsiyet, yaş ve çalışma yılı arasında olumsuz yönde bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Mobbing, Psikolojik Yıldırma, İKY, İnsan Kaynakları

Abstract
For employees who spend most of their daily time at their workplaces, psychological harassment,
which is an important issue in the organization, competition between employees, imbalances in
the distribution of work and similar problems are accepted as a kind of violence against the
employee under the roof of mobbing. This study will examine the effect of human resources
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3
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management practices on mobbing and will be considered as an example of the TRNC. The
sample of the study was determined by the snowball sampling method. It was applied to 450
social workers working in Public and Private institutions. Survey questions were synthesized by
considering the studies in the literature. Measurements were made with a 5-point Likert scale.
Pearson Correlation analysis was conducted to investigate the relationships between sub-factors
of mobbing and human resources management variables. The findings were presented in the
study, which was analyzed with the one-way tail test. According to the findings obtained in the
research; In general, a negative relationship was observed between mobbing and participants'
gender, age and working year.
Keywords: Mobbing, Psychological Harassment, HRM, Human Resources,
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Instructed second language acquisition
in adult learners

Irini DIBRA1

Abstract
My study is about the instructed language acquisition in adult language learners.
Compared to children, adults find it more difficult to learn a second language. Many
external and internal factors may have an impact on this journey of acquisition. Mother
tongue plays a very important role in this journey. Unlike children, adults need to make
comparisons with their mother tongue. Their first language can also cause difficulties in
acquiring a second language. It has a negative impact on the acquisition of the new accent
and sentence structure. Similar and distant languages are another aspect of my
presentation. The learning performance depends on this aspect. The immigrants are an
example for this study. Teaching should have a suitable structure for them. I am going to
mention some problems that can be encountered during this process.
Keywords: language acquisition, teaching, adults, mother tongue.

INTRODUCTION
Language acquisition is a very broad topic that includes the first or second language acquisition.
First language (L1) is the mother tongue and second language (L2) is the one that follows the mother
tongue. Many migrants don’t acquire the foreign language supported by teaching.
This type of natural acquisition only in contact with the environment of the foreign country is called
“uninstructed” language acquisition.
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Learning a foreign language through targeted lessons is called “instructed” language acquisition.
Adults acquire the second language differently than children. Usually adults acquire it naturally. How
do they acquire the second language in the classroom compared to non-teaching circumstances? That is
the basic question of this topic.
This research presents the language acquisition abilities of adults and makes comparisons between them
and children, who are the best and most successful learners.

FACTORS INFLUENCING SECOND LANGUAGE ACQUISITION
The factors that influence the learner in his attitudes towards the target country and the target language
are external and internal:

External factors
- Teachers
The way how teachers react to disturbances in the classroom, how much time they give to the learners
in answering questions, which type of question they prefer, how they ask questions to learners, how they
rate learner expressions, how they encourage them play an important role (Apeltauer,1987, p.21).

- Structure of the lesson
It is important how a lesson is structured, for example:
-

Is more importance given to independent text reproduction or to memorization?
What dominates? The pair work and group work or the frontal teaching (teacher-centered
instruction)?

These differences influence the learners (Apeltauer,1987, p.21).

- Contact between L1 and L2 speakers
Frequent contact with the speakers of the target language is an advantage for L1 speakers (the learners),
e.g. in the case of native-speaking teachers (Apeltauer,1987, p.14).
- Professional activity
“Adults are often no longer involved in systematic learning processes” (Bausch, 1995, p.452). This
means that most of the adults cannot learn systematically. One reason for this is the professional activity
that is responsible for the fact that they show poor results when acquiring a second language (Bausch,
1995, p.452).

287

Internal factors
- Motivation
Motivation mainly has to do with the will to learn the language. It depends on “the learner’s
communicative needs and wishes and the resulting interest in learning the language of his social
environment. […] Needs has to be understood here in a broad sense, ranging by the wish to buy a loaf
of bread to the wish to act as a normal and non-conspicuous member of society […]” (Allwood, 1982,
p.28).
If the second language learner is very interested in the other language community, wants to be accepted
by it, then the motivation to learn the second language is strong and leads to learning success (Bausch,
1995, p.168).

- Personality
The process of second language acquisition is associated with strong emotions. Fear, learning
difficulties, failure, inhibition and insecurity are personality traits that have a negative impact on this
process. A sense of security in relationships with others and a positive feeling of self-esteem help the
learner during this process (Apeltauer, 1987, p.29).

- Learning styles
“Learning style means the individual variants regarding the perception and thinking as well as the
processing, storage and use of information” (Apeltauer, 1987, p.26). This means that an important factor
is also the way in which an individual learns a language. Depending on the type of learning, each learner
reacts differently to the learning material.

- Brain and Age
During the acquisition of the first language, the brain hemispheres specialize. It is assumed that there’s
an intuitive acquisition of the second language up to the specialization of the hemispheres, i.e. until
puberty. This means that children can learn a second language intuitively, something that adults cannot
do. Adults learn cognitively. That is the reason why children learn foreign languages more easily and
quickly than adults. They don't need grammar rules like adults who are always guided by grammar. For
adults, the focus is on contrastive comparisons (between L1 and L2) (Apeltauer, 1987, p.23).
After puberty, the second language can no longer be acquired without an accent. It is influenced by the
accent of the first language. So pronunciation is better learned by children than by adults. In this case,
age is the decisive factor for how accent-free these people speak a second language, and not other factors
such as the length of stay in the foreign country or the communication with foreigners. The conclusion
is that adults may process morphosyntactic structures faster than children, while children understand
phonetic elements more easily than adults (Apeltauer, 1987, p.24).
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What influence does the mother tongue have on the second language acquisition process?
“Since a foreign language can only be acquired through the mother tongue, the mother tongue is the
orientation for grammar and vocabulary” (Butzkamm, 1993, p.304). This means that the first language
plays a very important role in the process of second language acquisition, since the second language
comes after the first and can therefore be compared directly with it and not with another foreign language
(Apeltauer, 1987, p.94). “The learning of the second language takes place [...] on the basis of those skills
that were established through the acquisition of the first language” (Apeltauer, 1987, p.94).

Similar vs. distant languages
“Learning similar languages is generally considered to be easier than learning distant languages”
(Apeltauer, 1987, p.30). This means that it is easier for the learner to deal with languages that are
structurally similar to the mother tongue. For a German learner, Turkish or Japanese languages are
considered distant languages, while Italian is a similar language. There are differences between GermanTurkish or German-Japanese in the lexical and grammatical fields. There are similarities between
German-Italian. For example, German is an inflected language with article and gender, while Turkish is
an agglutinative language without article and gender. That’s because when learning a similar language,
the learner encounters similar structures and therefore he can use strategies that he uses for the first
language. When learning a distant language he has to learn new strategies by encountering new
structures. This leads to the conclusion that not all languages can be acquired in a certain period of time.
The acquisition time depends on the structure of the language (Apeltauer, 1987, p.30).

Teaching the second language for adults
Examples for this research are the seasonal workers or permanent residents. Germany is an example of
a host country where German language is the target.
Learning materials
When teaching a second language, attention should be paid to the learning materials. The migrants from
different cultures and with different lifestyles, who go to Germany to work there, have to learn the
German language quickly in order to be able to integrate into the new society.
The textbooks should include appropriate topics for the situation of migrants, such as their origin,
individual migration history, experiences with the new foreign society, education of children, foreigner
laws, etc. So migrants learn how to represent their own interests (Bausch, 1995, p.361). Communication
is the focus, as the dialogues occur very often.
Integration and literacy courses in Germany are very important. The German textbook publisher Klett
Verlag states: “The people who come to us have different needs. The participation in the integration and
literacy courses […] is very heterogeneous. There are refugees […] who have no writing skills.” (Ernst
Klett Sprachen GmbH 2020. (n.d.) https://www.klett-sprachen.de/unterrichtsmaterial-fuer-dieerwachsenenbildung/c-1194). For example the textbook “Hier!” introduces the learners to the Latin
letters and prepares them to begin with German language:
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(Ernst Klett Sprachen GmbH 2020. (n.d.) https://www.klett-sprachen.de/hier/t-1/9783126766999)

Communication strategies
“Teaching German as a second language is about expanding colloquial language skills […] and less
about Standard German […]” (Bausch, 1995, p.361). This means that teaching the colloquial language
is important and the aim is not to achieve correct German without errors. “The basic rule is: Practice as
much as necessary, communicate as much as possible” (Butzkamm, 1993, p.160).

Methodology
There is a specific methodology for adults. They need fear-free teaching, no criticism for mistakes and
consideration of their achievements because they are part of the learning process. There is interest in
alternative methods of teaching foreign languages such as suggestopedia and superlearning. The
meaning of these methods is “playful or easier learning” (Bausch, 1995, p.126).

Principles for structuring lessons:
- Emphasis on the learner-teacher collaboration. The teacher only plays a prominent role in specific
issues.
- Inclusion of the mother tongue in the classroom. Many teaching steps take place with the help of the
mother tongue. Language comparison has a special value.
- Structuring of second language teaching as a process of intercultural learning (Bausch, 1995, p.362).
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During the second language learning process, the learner encounters a foreign culture. He recognizes
the limits of his own language and culture and becomes familiar with another language and culture.
Questions of intercultural learning come up in the so-called “regional studies”. Regional studies
compare one's own and a foreign culture (Bausch, 1995, p.157).

Example about the differences between languages
Here is an example of the acquisition of German as a second language by Turkish migrant workers or
immigrants:

1) Ich habe Fieber.

(I have fever.)

2) Haben Sie Husten? (Do you cough?)

Ateşim var.
Öksürüyor musunuz?
(Apeltauer, 1987, p.279)

It is obvious that there are differences in the sentence structure between German and Turkish. In Turkish,
the verb is at the end of the sentence, regardless of the type of sentence, while in German the position
of the verb in the sentence depends on the type of sentence.
There are no specific articles and prepositions in Turkish:
Emre ev aldı.

(Emre bought a house.)

Other difficulties arise when dealing with the verbs thank, like, belong, which do not exist in Turkish,
for example:
Der Koffer gehört mir.

Bu bavul benim.
Noun phrase Possessive pronoun.

Literally one would translate the Turkish equivalent “suitcase mine”.

There is a tendency among Turkish students to form German sentences with the Turkish sentence
structure such as:
I belong to the car.
(Apeltauer, 1987, p.281)
Because of these differences, a Turkish learner has many difficulties learning the German language.

CONCLUSION
To conclude, learning a second language is very difficult for adults. Therefore a teacher with basic
knowledge of the mother tongue and culture of the learners would be appropriate in order to organize a
contrastive lesson. Second language lessons are above all an intercultural learning in which regional
studies are used to show comparisons between one's own and a foreign culture.
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So this is not a traditional learning that focuses particularly on the foreign language. It is based on
intercultural mediation, on teaching that is characterized by a contrasting approach. The focus is on
raising awareness of foreign cultures, breaking down prejudices and clichés and developing tolerance
towards other cultures (Bausch, 1995, p.157).
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Öz
Bu derleme çalışmasının amacı Türkiye de yayın faaliyetlerini sürdüren bilimsel dergilerde 20152020 yılları arasında yayınlanmış DEHB ile ilgili yapılmış çalışmaları içerik açısından analiz
etmektir. Araştırmanın yöntemi, betimleyici araştırma modelindedir. Araştırma verileri doküman
incelemesiyle elde edilmiştir. Araştırma kapsamında 129 makale incelenmiştir. Elde edilen
verilerin işlenmesi ise nitel araştırma analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler her bir araştırma sorusunun cevabına karşılık gelecek
şekilde frekansları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda yayınlanmış makalelerin büyük
bölümünün sağlık alanında yapılmış olduğu, kullanılan yöntemin daha çok tarama deseninin
kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışma guruplarında 7-18 yaş DEHB’ li çocuklar, erişkin DEHB,
DEHB’ li çocukların aile ve öğretmenlerinin yer aldığı belirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer
bulgusu olan veri toplama araçlarından daha çok ölçek, anket türünden araçların kullanıldığı
sonuçları elde edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda ileride yapılacak araştırmalarda
eğitim ve sağlık alanında multidisiplinler çalışmalar yapılmasına yönelik önerilerde
bulunulmuştur. Gelecekte yapılacak araştırmalarda ülkemiz ve yurt dışı literatür birlikte ele
alınarak ülkemiz ve dünyada ki eğilimler karşılaştırılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Eğitim, Sağlık, Derleme
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Abstract
This study aims to investigate the researches published in the scientific journals in Turkey
between 2015 and 2020 regarding ADHD. The method of the research is in the descriptive
research model. Research data were obtained through document analysis. 149 articles were
examined within the scope of the research. The processing of the obtained data was carried out
using the content analysis method, one of the qualitative research methods.
The obtained data is presented through percentages for each research question. The present study
reveals that most of the studies were conducted in the healthcare field and they were conducted
using survey method. The participants were 7-18 age group children with ADHD, adults with
ADHD and families and teachers of children with ADHD. It is found that data collection tools
such as surveys and scales were used to collect data. With regard to the findings it is suggested
that experimental interdisciplinary studies in the fields of education and healthcare could be
conducted. In the further, the literature in Turkey and abroad must be dealt with together and they
must be compared with the trends in Turkey and in the world. Studies
Keywords: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, Education, Health

GİRİŞ
DEHB’ de kalıcı ve sürekli dikkat süresinin kısalığı, davranışlarda ya da bilişte ortaya çıkan ataklık ve
huzursuzluk temel özellik olarak göze çarpmaktadır. Bu özelliklere bağlı olarak çocuklarda gelişim
dönemine uygun olmayan dikkatsizlik hareketlilik ya da aşırı ataklık görülmektedir (Barkley ve ark.,
2006). Çocukta ilk belirtiler 3 yaşları dolaylarında ortaya çıkmakla birlikte düzenli dikkat ve
konsantrasyonun gelişmesinin beklendiği ilkokul çağlarına kadar tanılanamamaktadır(Barkley, 1997).
Okul çağı çocuklarında % 3-12 oranında görülmektedir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
(DEHB) genellikle çocuklarda görüldüğü bilinmesine rağmen bu problem gelişimsel bir nitelik
taşımakta ve buna bağlı olarak ergenlikte ve yetişkinlikte de çoğunlukla şekil değiştirerek devam eden
norogelişimsel bozukluk olarak görülmektedir(Barkley ve ark., 2006). DEHB ile ilgili yapılan
çalışmaların birçoğu DEHB e neden olan faktörlerin psikososyal, biyolojik genetik ve ailesel
etmenlerden kaynaklandığını iddia etmektedir (Franke 1996; Grice ve ark. 1994). Günümüzde ise
DEHB, biyolojik temele dayanmakla birlikte çevresel etkenlerin rol oynadığı çok boyutlu etmenlerin
etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir gelişimsel farklılık olarak kabul edilmektedir (Erdoğan ve Karakaş,
2002). Ayrıca DEHB’in çok farklı özelliklerde ortaya çıkması ve yaşam boyu seyir değiştirmesi
bakımından üzerinde durulması gerekmektedir.
DEHB Araştırmalarının Türkiye deki durumu; Türkiye’ de DEHB ile ilgili mevcut makaleleri inceleyen
literatür tarama türünden çalışmalar vardır(Tufan ve Yaluğ, 2010; Doğaroğlu, 2013). Tufan ve Yaluğ
(2010) ‘un yapmış oldukları literatür tarama çalışmasında, erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu olan bireyler ile ilgili yapılmış çalışmaları incelemişlerdir. İnceledikleri makaleleri üç grup
altında toplamışlardır. Bunları, erişkin DEHB’ in tanısı ve ayrıcı tanısına odaklanan araştırmalar, erişkin
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DEHB’ in nöropsikolojisine odaklanan araştırmalar ve erişkin DEHB ve oksidatif metobolizmanın
ilişkisine odaklanan makaleleler olarak gruplamışlardır. Ayrıca bu makalelerin altısı ayaktan ve yatarak
tedavi edilen psikiyatri hastası erişkin DEHB, bir makale travma nedeniyle hastaneye başvuran
hastalarla, bir makalede de antisosyal kişilik bozukluğu tanılı hükümlü erişkin DEHB yer almaktadır.
Yaptıkları literatür incelemesi sonucunda erişkin DEHB olan bireyler ile ilgili rondomize kontrollü bir
makaleye rastlamadıkları sonucunu elde etmişlerdir. Ayrıca literatür incelemesi sonucunda, makalelerin
erişkin DEHB tanısının koyma sürecinde farklı kaynaklardan ve özellikle ailelerden bilgi alınmadığını
vurguladıkları belirlenmiştir.
Doğaroğlu (2013) Türkiye de DEHB ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü lisansüstü tezlerin incelenmesi
isimli literatür tarama çalışması ile eğitim alanında yapılmış tezleri incelemiştir. Araştırma sonucunda
2000 ile 2012 yılları arasında 12 teze ulaşmıştır. Yapılan literatür incelemesi sonucunda, örnekleme
alınan tezler amaç yöntem katılımcılar, veri toplama araçları ve bulgular açısından incelemiştir. Yapılan
tezleri doktora ve yüksek lisans çalışmaları olarak iki başlıkta incelemiştir. Ayrıca literatür taraması
sonucunda, DEHB çocuklarla yapılan tezler, DEHB olan çocukların öğretmenleri ve aileleri ile yapılmış
tezler ve DEHB olan ve olmayan çocukların karşılıklı değerlendirilmeleri ele alan tezler olmak üzere üç
başlık belirlenmiştir. Tüm tezler kaynaştırma ortamında yapılabilecek uyarlamalar ile ilgili tartışmalara
yer vermiştir.
DEHB ile ilgili literatür incelemesi türünden çalışmalara bakıldığında DEHB ile ilgili eğilimler sadece
tek disiplin alanında yapılan çalışmalar ile ortaya koyulmaya çalışıldığı görülmüştür. DEHB ile ilgili
yapılan eğitim sağlık gibi tüm çalışmaları aynı makalede toplayan çalışmalara da bizim bilgimize göre
rastlanmamıştır. Bu bağlamda DEHB ile ilgili yapılan tüm çalışmaların birlikte değerlendirilmesinin,
dergilerde yayınlanmış makalelerin şekil ve içerik yönünden çözümlemelerinin yapılmasının alana
önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Eğitim ve sağlık alanında yapılan çalışmaların birlikte
değerlendirilmesi ve arasında ilişkilendirme yapılması özel eğitim alanındaki araştırmacılara DEHB’ i
birlikte değerlendirme imkânı sunabilir. Ayrıca eğitim ve sağlık alanında yapılmış çalışmaların birlikte
ele alınması, bilimsel genellemeler yapılabilmesinde ve alandaki araştırma eğilimlerinin bakış açısı
geliştirilmelerine önemli katkılar sağlayacağı ve yeni yaklaşımlarda yol gösterici olacağı
düşünülmektedir.

Amaç
Bu gereksinimlerden yola çıkılarak bu çalışma Türkiye de yayın faaliyetlerini sürdüren bilimsel
dergilerde 2015-2020 yılları arasında yayınlanmış DEHB ile ilgili yapılmış çalışmaları ortaya çıkarmayı
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1) DEHB ile ilgili araştırmalar hangi dergilerde yayınlanmıştır?
2) DEHB ile ilgili araştırmalar hangi yöntemler yaygın olarak kullanılmıştır?
3) DEHB ile ilgili araştırmalar hangi veri toplama araçları kullanılmıştır?
4) DEHB ile ilgili araştırmalar örneklem özellikleri nasıl değişmektedir?
5) Örneklem büyüklükleri hangi aralıktadır?
6) Örneklem kimlerden oluşmaktadır ve yaş aralıkları nelerdir?
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YÖNTEM
Araştırmanın yöntemi, betimsel tarama modelinde düzenlenmiştir. Betimsel tarama, sonuçların
genellenebilirliğini sağlamak amacıyla araştırma yapılan konuda mümkün olduğunca ulaşılabilen çok
sayıda makaleyi tarama ve analiz etme yöntemi olarak açıklanabilir. Betimsel tarama araştırmaları,
başlangıçta elde edilen makaleleri tarama ile başlar. Daha sonra, seçilen makalelerin, yayın tarihi,
araştırma yöntemi ve araştırma çıktılarını özelliklerine göre kodlama süreciyle devam eder. Frekans
analizi ile taranan yeni bir veri seti üzerinde bir araya getirilir Böylece, betimsel taramanın, araştırma
alanıyla ilgili durumu, bulguları ile temsil ettiği ileri sürülebilmektedir (King ve He, 2005).
Örneklem
Araştırmanın evrenini, dergilerde yayınlanan DEHB ile ilgili makaleler oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemi ise, 2015-2020 yılları arasında DEHB ile ilgili yayınlanmış 129 türkçe makale
oluşturmaktadır. Makaleler “education, DEHB, ADHD, attention, hiperaktivite,” anahtar kelimeleri
kullanılarak Google scholar ve ulakbim arama motorlarında taranmıştır Araştırma sonucunda DEHB ile
ilgili yapılan çalışmalara yer veren 45 dergi belirlenmiştir. 2015-2020 yılları arasında yayınlanan sağlık
ve eğitim alanında 129 makaleye ulaşılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırma verileri doküman incelemesiyle elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan DEHB
Yayın değerlendirme formu soruları, yayın sınıflama ile ilgili (Sozbilir ve Kutu, 2008; Hew ve ark.,
2007; Masood, 2004; Reeves, 1995) araştırmalardan yararlanarak geliştirilmiştir. Taslak haline getirilen
form öncelikle uzman görüşüne sunulmuştur. Daha sonra görüşler doğrultusunda düzenlemeler
yapılmıştır. Düzenlenmiş haldeki form bilimsel çalışmalar yapan 3 akademisyen tarafından makale
incelemek üzere pilot çalışma yapılmıştır. Daha sonra son haline getirilen form lisans üstü eğitim alan
ve bilimsel araştırma yöntemleri dersi alan öğrenciler tarafından incelenmiş ve ardından deneysel form
oluşturuluştur. Bu inceleme sonrasında öğrencilerden formda yer alan sorular hakkında bilgi edinilmiş
olup öğrencilerin de görüşlerinin alındığı form nihai haline getirilmiştir. Form dokuz bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm, Araştırmalarının yaygın olarak yer aldığı dergilerin isimleri yayınların
çıktığı yıllar ve sıklık ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İkinci bölüm de araştırmalarının yayınlandığı
dergilerin indeksleri, üçüncü bölüm de araştırmalarının çalışma alanı eğilimleri, dördüncü bölümde
araştırmaların çalışma alanı ile yöntemsel eğilimler yer almaktadır. Beşinci bölümde, veri toplama
araçları, altıncı örneklem türü, yedinci örneklem büyüklüğü, sekizinci Örneklemin kimlerden oluştuğu
ve yaş aralığı, dokuzuncu bölümde ise veri analiz türleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Verilerin Analizi
DEHB çalışmalarının incelendiği bu araştırma da elde edilen verilerin işlenmesi ise nitel araştırma analiz
yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi; bir metnin bazı bölümlerinin belirli bir amaç
veya problem bakımından sınıflandırılması, daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik
tekrar edilebilir, kayıtlı belgelere dayalı araştırma tekniğidir(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2013). Bu çalışma da bu teknik, birbiri ile alakalı verileri belirli tema ve
kavramlar çerçevesinde bir araya getirmek amacıyla tercih edilmiştir. Elde edilen veriler araştırma
sorularına uygun tablolaştırılarak, frekansları hesaplanmıştır. Elde edilen sayısal veriler grafik ve
tablolar ile sunulmuştur.
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BULGULAR
Bu çalışmada, Ulakbim ve Google-scholar veri tabanı kullanılarak yapılan alanyazın taraması sonucu
2015-2020 yılları aralığında Türkiye’de DEHB içerikli araştırma yapan 129 çalışmanın içerik analizi
yapılmıştır. Yapılan içerik analiziyle ulaşılan tüm bulgular ise araştırma sorularına paralel olarak
sırasıyla aşağıda sunulmuştur.

2018

2019

2020

8

12

5

9

12

4

Ankara Medikal Journal

1
1

1

Beslenme ve Diet Dergisi

1

1

Cumhuriyet Medikal Journal

1

1

Çağdaş Tıp Dergisi

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Dergisi

Sağlık

50
1

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları
Dergisi

1

1

1

1

2

1

Düzce Medikal Journal

1
2

1

3

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Güncel Pediatri

1

Haydarpaşa Numune
JCBPR

2

Journal of Mood Disorders

1

Pediatri Araştırmalar Dergisi

2

1

3

4
2

Nöropsikiyatri Arşivi

1

1

Klinik Pediatri Dergisi
1

1

1

1

Nobel Medicus

1

2

1

JNBS
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Toplam

2017

Anadolu Psikiyatri Dergisi

2016

Dergiler

2015

Eğitim/Sağlık

Tablo 1. DEHB Araştırmalarının Yaygın Olarak Yer Aldığı Dergiler

2
1

1

2
3

3

Pamukkale Tıp Dergisi

1

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

1

Turkiye Klinikleri

1

Türk Psikiyatri Dergisi

1

1
2

4

1

Yeni Symposium Journal

1

Yeni Tıp Dergisi

1

4

1

1

7

1

1

1

2

1

2
1
1

Van Tıp Dergisi

1

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
Akra Kültür Sanat ve Edebiyet Dergisi

1
1

3
1

1

1

İlköğretim Online

1

1

İstanbul Ticaret Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi

1

1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi

1

1

Kastamonu Eğitim Dergisi

Eğitim

1
1

2

İş ve İnsan Dergisi

8

1

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

2

Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmalar
Dergisi

1

2
1

Trakya Eğitim Fakültesi Dergisi

1

1

Sakaya Üniversitesi Eğitim Dergisi

1

1

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1

1

2

Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi,
Marmara Üniversitesi Atatürk
Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Eğitim

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cumhuriyet
Dergisi
TOPLAM

298

1

2

Türk J Child Edolesan
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi

4

Üniversitesi

Sosyal

Bilimler

1
1

1
1

1
2
1

1

1
129

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmada DEHB ile ilgili çalışmaların yayınlandığı 45 dergide 129
makale incelenmiştir. Bu çalışmaların eğitim ve sağlık alanına göre bakıldığında 15 dergide 20
eğitim/sosyal bilimler ile ilgili makalelere rastlanmaktadır. Dergilerde yayınlanmış makalelerin sıklık
düzeyine bakıldığında en çok makalenin Anadolu psikiyatri dergisinde yayınlandığı bunu Türkiye
Klinikleri dergisinin takip ettiği görülmüştür. Dergilerdeki yayınlanan çalışmaların yıllara göre
dağılımına bakıldığında özellikle 2016 yılında daha fazla makalenin yayınlandığı görülmektedir.

Tablo 2. DEHB araştırmalarında çalışma alanı ile yöntemsel eğilimler
Yöntem
Nitel
Nicel
Karma
Alanyazın

Çalışma Alanı

Sıklık

Eğitim
Sağlık
Eğitim
Sağlık
Eğitim
Sağlık
Eğitim
Sağlık

2
10
10
69
3
7
5
23
129

Toplam

Tablo 2’de görüldüğü üzere Yapılan çalışmaların yöntemsel eğilimlerin sağlık ve eğitim olmak üzere
ayrı ayrı bakılmıştır. Buna bağlı olarak alanda yapılan çalışmaların büyük bölümü nicel yöntem şeklinde
olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmaların ikinci ağırlıklı olarak yapıldığı yöntem ise eğitim ve sağlık
alanında alan yazın taraması şeklinde yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar arasında
deneysel olarak yürütülen çalışmalarda eğitim alanında iki çalışmaya rastlanmıştır.

Tablo 3. DEHB çalışmalarında veri toplama aracı eğilimleri
Yöntem
Ölçek/ Anket
Görüşme
Gözlem
Dokuman

Çalışma Alanı

Sıklık

Eğitim
Sağlık
Eğitim
Sağlık
Eğitim
Sağlık
Eğitim

6
49
7
13

Sağlık

19

1
8

Diğer

28

Toplam

131

Tablo 3’ te görüldüğü üzere yapılan çalışmalarda kullanılan veri toplama aracı ağırlıklı olarak anket
ölçek türünde araçlardan oluşmaktadır. Ölçeklerin sağlık alanında çoğunlukta olduğu görülmektedir.
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Alan yazın taraması şeklinde yapılan çalışmaların büyük bir bölümü veri toplama aracı kullanmamış
olduğundan diğer başlığı altında kodlanmıştır. Bazı çalışmalarda ölçek ve görüşme formu birlikte
kullanılmıştır. Bu çalışmalar her iki bölümde de kodlanmıştır.

Tablo 4. DEHB Araştırmalarının örneklem eğilimleri
Örneklem Türleri

Sıklık

Rastgele

22

Kolay Ulaşilabilir Örnekleme

16

Amaca Uygun

57

Evrenin Tamami

6

Diğer

28

Toplam

129

Tablo 4’ te görüldüğü üzere incelenen makale çalışmalarında örneklem türünün belirtildiği çok az
çalışmaya rastlanmıştır. Ancak araştırmacı tarafında yöntemin detayları incelenerek örneklem türü
belirlenmiştir. Buna bağlı olarak yapılan çalışmaların büyük bölümünün amaçsal örnekleme yöntemi
kullanıldığı düşünülmektedir. Amaçsal örnekleme yöntemini rastgele seçilmiş örnekleme yöntemi takip
etmiştir. Alanyazın türünden çalışmalar örnekleme yöntemi olarak diğer bölümüne kodlanmıştır.

Tablo 5. Örneklem büyüklüğü eğilimleri
Örneklem büyüklüğü

Sıklık

1-10

7

11-30

6

31-100

31

101-300

45

300-

16

Diğer

28

Toplam

129

Tablo 5’ te görüldüğü üzere örneklem sayısı seçilen yöntem ile de ilişkili olması nedeni ile tarama
türündeki çalışmalara için uygun sayıda örneklem tercih edilmiş olup çalışmaların büyük bölümünün
100 ile 300 arasında ki yapılan çalışmaların oluşturduğu görülmüştür. Alanyazın türünden çalışmalar
örneklem büyüküğü olarak diğer bölümüne kodlanmıştır.
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Tablo 6. Örneklem seçiminde kimlerden oluştuğu ve yaş aralığı
Yaş aralığı
Çocuk

Sıklık

0-6

1

6-18

42

18--

35

Öğretmen

21

Ebeveyn

19

Toplam

118

Tablo 6’ da görüldüğü üzere yapılan çalışmaların DEHB olan çocuklarla yaş aralıklarına bakıldığında
tamamına yakını 6 yaş üstü çocuklarla sadece bir çalışmanın okulöncesi döneme ait olduğu görülmüştür.
Erişkin DEHB çalışmalarının da oldukça fazla olduğu görülmüştür. Aynı zamanda bazı çalışmalarda
örneklem içerisinde aile öğreten verileri bulunduğu belirlenmiştir. Ebeveyn eve öğretmen için yaş
aralıklarına bakılmamıştır. Ebeveyn ve öğretmenin birlikte olduğu çalışmalar iki farklı bölümde de
kodlanmıştır. Alanyazın türünden çalışmalar bu bölüme kodlanmamıştır.

TARTIŞMA
Bu çalışma da Türkiye’de çıkmış 45 dergide yayınlanmış olan bilimsel makalelerin dergilerdeki makale
dağılımları, araştırma alanları, araştırma yöntemleri, araştırma desenleri, örneklem sayıları örneklem
türleri ve yaş aralıkları, veri analiz yöntemleri açısından incelenmiştir.
Çalışmada 2015-2020 yılları arasında yayınlanan makalelerin sıklık düzeyine bakıldığında en çok
makalenin Anadolu psikiyatri dergisinde yayınlandığı bunu Türkiye Klinikleri dergisinin takip ettiği
görülmüştür. Bu yıllar arasında eğitim ve sağlık alanına bakıldığında, eğitim alanı ile kıyaslandığında
sağlık alanında yapılan çalışmaların oldukça fazla olduğu belirlenmiştir. DEHB, tek başına sağlık yada
tek başına eğitim müdahaleleri ile çözülemeyeceği birlikte ele alınması gerektiği düşüncesi giderek
artmaktadır. Eğitim ve davranış tedavileri uzun dönemde anahtar rol oynamaktadır (Rajeh ve diğ.,2017).
DEHB olan çocuklar için düzenlenen ilaç tedavileri DEHB in temel belirtilerini düzeltmekle birlikte
DEHB ile birlikte görülen diğer davranışların tedavisinde sınırlı kalmaktadır. DEHB ile birlikte görülen
sosyal beceri yetersizliği, yürütücü işlev becerileri, sorun çözme becerilerindeki yetersizliklerin
giderilmesinde ilaç tedavilerine ek olarak psikososyal yaklaşımları da içeren çok yönlü müdahalelerin
uygulanması gereklidir (Goldman, Genel, Bezman ve Slanetz, 1998; Barkley,2006; TCSB, 2006).
DEHB müdahalelerinde temel amaç, dikkati sürdürmek, öğrenmeyi artırmak, davranış kontrolü
sağlamak, sosyal becerileri geliştirmek ve bireyin özsaygısını artırmaktır (Özcan ve Öğülmüş, 2010).
Klein ve arkadaşlarının (2003) yapmış olduğu deneysel çalışma çok yönlü uygulamalarının gerekliliğini
destekler niteliktedir. Çalışmada 103 DEHB tanısı almış çocuk ile yapılmış olup gruplardan birine ilaç
tedavisi ile birlikte ev ve okul ortamlarını da kapsayan çok yönlü bir program uygulanmış diğer gruba
ise sadece ilaç tedavisi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda ilaç tedavisine ek olarak çok yönlü
uygulamaların yapıldığı grup yalnızca ilaç tedavisi yapılan gruba göre istendik davranışları daha fazla
sergiledikleri görülmüştür. İlaç tedavisinin DEHB olan çocukların dikkatsizlik ve hiperaktivite
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belirtilerini kontrol altına aldığı bilimsel olarak kanıtlanmaktadır ancak diğer olumlu davranışların
öğretilmesinde ebeveynlere ve öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir (Öner, Öner ve Aysev,
2003).
Elde edilen bulgular DEHB ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemlerinin, hem sağlık
alanında hem de eğitim alanında nicel yöntemin daha fazla ön planda olduğu görülmüştür. Sağlık
alanında yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun da nicel yöntemlerden tarama türünden çalışmalar
olduğu belirlenmiştir. Deneysel olarak yürütülen çalışmalarda eğitim alanında çalışmalara rastlanmıştır.
Bu çalışmalar da, ilköğretim öğrencilerinin var olan dikkat toplama potansiyellerini artırmaya yönelik
dikkat eğitimi programları uygulanmıştır (Karaduman, 2004; Kaymak, 2003; İlik,2017). Özcan, Oflaz
ve Durukan (2010) yapmış oldukları çalışmada, DEHB’ li çocuklara uygulanan bir problem çözme
eğitimi programının, öğrencilerin problemleri ile baş etmede etkili olduğunu belirlenmiştir (Kaynak
Özmen, 2011). Türkiye’de nicel yöntemlerin sıklıkla kullanılması; nicel yöntemlerin çalışma
sonuçlarının genellenebilmesi, daha fazla örneklemlere ulaşılabilmesi, zaman etkin kullanması bakımından avantaj sağlamaktadır. İkinci çoğunlukta olan alanyazın derleme çalışmalarının tercih
edilmesi araştırmacıların daha çok teorik bilgileri aktarılabilmesi nedeniyle tercih edildiği söylenebilir.
Ancak farklı türden çalışmalara ihtiyaç olduğu araştırma sonucunda da görülmektedir. Öğretimsel
sistemlerin her geçen gün gelişmesi nedeniyle eğitim araştırmaları farklı araştırma yöntemlerine açık
olmalı, araştırmalar belirli araştırma yöntemlerinin egemenliğinde sürdürülmemelidir (Driscoll, 1995).
Elde edilen sonuçlara bakıldığında yapılan çalışmalarda kullanılan veri toplama aracı ağırlıklı olarak
anket ölçek türünde araçlardan oluşmaktadır. Çalışmalarda nicel yöntemlerde veri toplama aracı olarak,
anketlerden ve ölçeklerden sıklıkla yararlanıldığı belirlenmiştir. Alan yazın tarama çalışmalarında
dokümanlardan faydalanıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda anketlerin çoğunlukla kullanılması
ise daha az zamanda daha çok veri elde etme ihtiyacından ve daha ekonomik olmasından kaynaklandığı
söylenebilir (Büyüköztürk ve ark., 2012).
İncelenen makale çalışmalarında örneklem türünün belirtildiği çok az çalışmaya rastlanmıştır. Ancak
araştırmacı tarafında yöntemin detayları incelenerek örneklem türü belirlenmiştir. Buna bağlı olarak
yapılan çalışmaların büyük bölümünün amaçsal örnekleme yöntemi ve kolay ulaşılabilir örneklem seçim
tekniklerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Ortaya çıkan sonucun araştırmacıların kendi çevrelerindeki
sorunları fark edip çözüm bulma ihtiyacından, örnekleme ulaşma kolaylığından ya da bu örneklem
seçim yöntemlerinin daha ekonomik olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların büyük bölümünün DEHB olan 6-18 yaş arası çocuklar ile
yapıldığı anlaşılmaktadır. Erken çocuklukta DEHB ile yapılmış 1 çalışmaya rastlarken erişkin DEHB
ile ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur. Erişkin DEHB ile yapılan çalışmaların büyük bölümü erişkin
DEHB in yaygınlığını saptama ile bu çocukların anne-babalarındaki yaygınlığın belirlenmesi ilgilidir.
Yapılan araştırmaların örneklemi arasında ebeveyn ve öğretmenlerle yapılan çalışmalara da
rastlanmıştır. Bu çalışmaların büyük bölümünü öğrenciyi tanılamada ölçek kullanım türünden
çalışmaların olduğu bir bölümünün de öğretmen ve ebeveynlerin eğitim programı içerisinde görüşlerine
başvurulan çalışmalar oluşturmaktadır. Öğretmenlerin okul ortamında öğretimsel ve sınıf yönetimine
ilişkin yapacakları uyarlamalar DEHB li çocukların sosyal becerilerinin daha olumlu olacağı ve
akademik başarılarının olumlu yönde etkileneceği düşünülmektedir (Kış, 2007; Turanlı, 1999; Küçük
ve Doğaroğlı,2013). Araştırma sonuçları doğrultusunda ileride yapılacak araştırmalarda;
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İleri araştırmalarda eğitim ve sağlık alanında deneysel çalışmalar yapılmalıdır.
Eğitim alanında aile eğitimi üzerine çalışmalar yapılmalıdır.
Eğitim alanında öğrenci özelliklerini dikkate alındığı deneysel çalışmalar artırılmalıdır.
Çalışma yurt dışı literatürle birlikte daha geniş ele alınarak ülkemiz ve dünyada ki eğilimler
karşılaştırılmalıdır.
5. Eğitim ve sağlık alanında multidisiplinler çalışmalar yapılmalıdır
1.
2.
3.
4.

KAYNAKÇA
King, W. R. ve He, J. (2005). Understanding the role and methods of meta-analysis in IS research.
Communications of th eAssociation for Information Systems, 16, 665-686.
Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing
a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121(1), 65-94.
Barkley RA. (2006). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Eds.: Wolfe DA, Mash EJ. Behavioral
and emotional disorders in adolescents: nature, assessment, and treatment. The Guilford Press,
Newyork London,; p. 91-153.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2012). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, Sayfa:98.
Klein, C. H.,Raschke, A., Brandenbusch ,A. (2003), Development of pro– and antisaccades in children
with attention–deficit hyperactivity disorder (ADHD) and healthy controls, Psychophysiology,
40(1), 17-28.
Erdoğan E, Karakaş S (2002) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda frontal ve parietal bölge
disfonksiyonları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3(5):145-150.
Franke Y (1996) Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Pediatric Behavioral Neurology, Y Franke
(Ed), CRC Press, London, s.179-229.
Goldman LS, Genel M, Bezman RJ, Slanetz PJ. (1998). Diagnosis and treatment of attentiondeficit/
hyperactivity disorder in children and adolescents. JAMA. 1998; 279(14): 1100-1107.
Grice DE, Rasmusson AM, Leckman JF (1994) Childhood Psychiatric Disorder, Review of Psychiatry,
13: 303-305.
Hew, K. F., Kale, U., & Kim, N. (2007). Past research in instructional technology: Results of a content
analysis of empirical studies published in three prominent instructional technology journals
from the year 2000 through 2004. Journal of Educational Computing Research, 36 (3), 269300.
Karaduman, D. (2004). Dikkat Toplama Eğitim Programının İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin
Dikkat Toplama Düzeyi, Benlik Algısı Ve Başarı Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora
Tezi. Ankara. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Kaymak Özmen, S., (2011). The Effect of Multimodal Trainings on Attention Deficit Hyperactivity
Disorder, Eğitim ve Bilim, Cilt 36, Sayı 161

303

Kaymak, S. (2003). Dikkat Toplama Eğitimi Programının İlköğretim 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Dikkat
Toplama Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara
Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Kış, A. (2007). Eğitimci Grup Çalışma Modelinin Kaynaştırılmış Sınıflarda Çalışan Sınıf
Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Küçük Doğaroğlu, T. (2013) Research Attention Deficit and Hyperactivity Disorder on Graduate Thesis
and Dissertation in Turkey , Journal of Computer and Educational Research, Cilt 1 Sayı 2 90112
Masood, M. (2004). Trends and issues as reflected in traditional educational technology literature: A
content analysis. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, United States - Indiana.
Retrieved December 15, 2009, from Dissertations & Theses: Full Text database (Publication
No. AAT 3162248).
Öner, P., Öner, Ö. ve Aysev, A. (2003). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, 12 (3)
Özcan, C., Öğülmüş, S.(2010). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklara Bilişsel
Yaklaşıma Dayalı Kişilerarası Sorun Çözme Eğitiminin Katkıları, TAF Preventive Medicine
Bulletin, 9(4)
Özcan, C.T., Oflaz, F., Durukan, İ.(2010). Psikostimulan ilaç tedavisi alan dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu olan çocuklarda kişilerarası sorun çözme eğitiminin katkıları, Bulletin of Clinical
Psychopharmacology, Vol: 20, N.: 2,
Rajeh A. et al. (2017), Interventions in ADHD: A comparative review of stimulant medications and
behavioral therapies, Asian Journal of PsychiatryAJP 25 131–135
Reeves, T. C. (1995). Questioning the questions of instructional technology research. Retrieved April
1, 2010, from http://www. hbg.psu.edu/bsed/intro/docs/dean/.
Tufan, A.E., Yaluğ, İ. (2010). Attention deficit hyperactivity disorder in adults: a review of Turkish
data, Anadolu Psikiyatri Dergisi,11:351-359
Turanlı, A. S. (1999). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimine Yaklaşımlarının Öğretmen ve Öğrenci
Davranışları ve Öğrenme Ortamı Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ortadoğu
Teknik Üniversitesi, Ankara
Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası. T.C. Sağlık Bakanlığı. Ankara. 2006.

304

KKTC Ortaöğretim Kurumlarında
Pandemi Döneminde Oluşan İnternet
Tabanlı Uzaktan Eğitim Sürecinin
Öğretmenler Üzerindeki Algısı
The Perception of the Internet Based Distance Education Process in the TRNC Secondary
Education Institutions During the Pandemic Period on Teachers

Veclal GÜNDÜZ1
Gaye TÜRKER2
Halide KARABEKİR3
Hülya ALTUN4

Öz
Bu çalışmanın amacı KKTC Ortaöğretim Kurumlarında Pandemi döneminde oluşan İnternet
tabanlı uzaktan eğitim sürecinin öğretmenler üzerindeki algısını değerlendirmektir. Bu çalışmada
nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Örneklem seçiminde de amaçlı örneklemden maksimum
çeşitlilik örneklemi yönteminden yararlanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklemesi temelinde
farklı cinsiyet, yaş, kıdem yılı, branş, eğitim düzeyi vb. gibi özelliklere dikkat edilerek
araştırmanın katılımcıları belirlenmiştir. Çalışma grubu olarak Güzelyurt Bölgesi Ortaöğretim
kurumları secilmiştir. Bu katılmcılar KKTC’deki Güzelyurt Bölgesi Ortaokulu, Lise ve Kolejinde
görev yapan 20 öğretmen, 3 müdür ve 7 müdür muavininden oluşmaktadır. Bu çalışmanın
ilerleyen dönemlede KKTC’deki diğer bölgelerdeki ortaeğitim kurumlarına uygulanması
planlanmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır.
Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiş, belirlenen temalar çerçevesinde sonuçlar
sunulmuştur. Bulgular saptanırken KKTC Orta Eğitim Kurumlarında pandemi döneminde oluşan
internet tabanlı uzaktan eğitim sürecinin öğretmenler üzerindeki algısının saptamak amacıyla
hazırlanan görüşme soruları katılımcılara maille gönderilip. yine aynı şekilde geri toplanmıştır.
Görüşme formlarından çıkan sonuçlarla ve yapılan literatür taramasıyla sorunların eğitim ve
öğretim kaynaklı, öğretmen, öğrenci, veli ve maliyet kaynaklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu
sorunların çözümünün çoğunlukla Milli eğitim bakanlığının ve diğer paydaşların beraber ortak
Doç. Dr., Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, KKTC. E-mail: veclal.gunduz@baucyprus.edu.tr
Atleks Sanverler Ortaokulu, KKTC-MEB. E-mail: gturker.turker@gmail.com
3
Aydınköy İlkokulu, KKTC MEB. E-mail: halide.karabekir@gmail.com
4
Güzelyurt Türk Maarif Koleji, KKTC MEB, E-mail: hulyametti@yahoo.com
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kararlar alarak. Dijital platform için ders anlatımına yönelik müfredat değşikliğine gitmesi ve
bunlarla bağlantılı daha birçok karar alması gerekmektedir. Ayrıca katılımcılar tarafından
yansıtılan bir başka görüş ise Geleneksel eğitimin ilerleyen süreçte internet tabanlı uzaktan
eğitimle desteklenmesinin daha uygun olacağı yönündedir.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan Eğitim, Pandemi, İnternet Tabanlı Eğitim, Öğretmen, KKTC

Abstract
The aim of this study is to evaluate the perception of teachers on the Internet-based distance
education process that occurred in the TRNC Secondary Education Institutions during the
pandemic period. Qualitative research methods were used in this study. The maximum diversity
sampling method from purposeful sampling was also used in sampling selection. On the basis of
maximum diversity sampling, different gender, age, year of seniority, branch, education level etc.
Participants of the research were determined by paying attention to such features. Güzelyurt
Region Secondary Education Institutions were selected as the working group. These participants
consist of 20 teachers, 3 principals and 7 assistant principals working in Güzelyurt Region
Secondary School, High School and College in TRNC. This study is planned to be applied to
secondary education institutions in other regions in the TRNC in the future. Semi-structured
interview forms were used as data collection tools. The data were analyzed with the descriptive
analysis method, and the results were presented within the framework of the determined themes.
While determining the findings, interview questions prepared in order to determine the perception
of the internet-based distance education process on teachers during the pandemic period in TRNC
Secondary Education Institutions were sent to the participants by e-mail and collected again in
the same way. With the results obtained from the interview forms and the literature review, it was
revealed that the problems were caused by education and training, teachers, students, parents and
costs. The solution of these problems is mostly by taking joint decisions of the Ministry of
National Education and other stakeholders. For the digital platform, it is necessary to make
changes in the curriculum for lecturing and to make many more related decisions. In addition,
another opinion reflected by the participants is that it would be more appropriate to support
traditional education with internet-based distance education in the future.
Keywords: Distance Education, Pandemic, Internet Based Education, Teacher, TRNC
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Eğitimde Kaos Teorisi Kapsamında
Literatür Araştırması

Tugay YAZGAN5

Özet
Felsefi bir kavram olarak ortaya çıkan uzun bir tarihi geçmişe sahip olan kaos terimi ilk çağ
uygarlıklarına kadar uzanmaktadır. Kendine özgü niteliği olan Kaos teorisinin terminolojik özelliği
vardır. Bu özellikler iç içe geçmesinden dolayı bunları anlamadan kaos teorisini anlamayıp, yorumlamak
mümkün olmamaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışmada ilk olarak kaos kuramı incelenerek kuram ile ilgili
genel bilgiler verilmiştir. Yapılan literatür taraması ile dünyanın çeşitli ülkelerinde yer alan başta okul
öncesi olmak üzere çeşitli kademelerdeki eğitim kurumlarında karşılaşılan kaotik durumlar
incelenmiştir. Elde edilen literatür taraması çerçevesinde elde edilen sonuçlar, karşılaştırmalı olarak ele
alınarak tartışılmış ve öneriler ile birlikte sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kaos Teorisi, Eğitim, Kaos, Kuantom Teorisi

Abstract
The term chaos, which has a long historical background that emerges as a philosophical concept, extends
to early civilizations. Chaos theory, which has its own unique nature, has terminological properties. It
is not possible to interpret the theory of chaos without understanding the real concept due to the traits
that are intertwined. Firstly, in this study, general information about the theory was given by examining
the theory of chaos. The literature review examined in this study describes the chaotic situations
encountered in various levels of education institutions, especially preschool, in various countries of the
world. The results obtained within the framework of the literature review were discussed and presented
together with the recommendations.
Keywords: Chaos Theory, Education, Chaos, Quantom Theory
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GİRİŞ
Eğitim’de 1990'lı yıllara kadar geleneksel ve modernist kuramların öğretildiğini görmekteyiz. Altun’a
(2001) göre, artık modernizmden post-modernizme yönelinmeli ve kaos teorisi eğitime adapte
edilmelidir. Eğitim kurumlarında ve yaşamımızda karşılaştığımız zorlukların aslında zamanında yerine
getirmediğimiz işlerden oluştuğunu görmekteyiz (Akmansoy, 2012). Zaman zaman öngörülemeyen,
ufak bir savsaklama ya da özensizlik nedeni ile karşı karşıya kaldığımız durumlar yönetilemez hale
gelmektedir. Kaostan korunmanın yolu emek harcamaktan, özverili çalışmaktan, geleceği gören, riskleri
kestirebilen ve sorumluluk alan bireylerden geçmektedir (Ertürk, 2012).
Kaos Teorisi’nin çıkış noktası Kuantum Teorisi’dir. Kuramın fen bilimleri alanında formüle edilmiş
olması, sosyal bilimler ve eğitim yönetimi alanlarına adapte edilmesi konusunda sıklıkla polemik
oluşturabilmektedir (Akmansoy ve Kartal, 2014). Farklı bir perspektiften bakıldığında, Kellert’in
düşünceleri, bu konuya ışık tutmaktadır. Kellert, Kaos Kuramı’nda sistemlerin dinamik olduğunu
söylemektedir (Pamuk, 2013). Dinamik sistemler, kendi sistemlerinin anlık durumunu matematiksel
olarak betimlemekte ve içinde bulundukları durumun gelecekte nasıl bir duruma dönüşebileceğini
açıklayan bir dizi ilkeyi ortaya koymaktadırlar. Dinamik sistemler bir modeldir. Bu model, gerçek
sistemin zamanla değişen davranışının basitleştirilmiş bir görüntüsüdür. Kellert’e göre Kaos Teorisi’nin
sosyal bilimlere uyarlanma olasılığı vardır ve bu üç nedene dayanmaktadır (Usta, 2013).
1. Kaos kuramı alanında üretilmiş matematiksel modeller sosyal alana uyarlanabilir bir özellik
göstermektedir. Bunun için Kaos kuramının uygulandığı sosyal sistemle ilgili değişkenlerin
tanımlanması, ölçülmesi, yeterli uzunlukta ve kesinlikte zaman serisi verilerinin kullanılması,
zaman içinde değişmeyecek basit modellerin oluşturulması mümkündür.
2. Kaos kuramı her şeyden önce metaforik bir dil kullanmaktadır. Newton bilimi bağlamında
kullanılan kimi terimlerin yüzyıllarca metaforik anlamda sosyal bilimler alanında kullanıldığı
gibi, kaos kuramı tarafından üretilmiş terimler de sosyal bilimler tarafından kullanılabilir.
3. Kaos kuramının verilerinden analojiler yoluyla normatif sonuçlar çıkarmak mümkündür.
Yukarıdaki argümanlardan hareketle kaos teorisinin kimi bulgu ya da savlarının sosyal alana ve
bunun bir parçası olarak yönetim alanına uyarlanma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim kaos
teorisin temel kavramları yönetim bilime uyarlanarak, çağdaş yönetim yaklaşımlarının bir
parçası olarak kaotik yönetimden ya da kaosu yönetmekten söz edilir olmuştur.
Bu çalışmanın amacı, eğitimde kaos teorisini kavramsal açıdan incelemektir. Bu doğrultuda, literatür
taraması ışığında önceki araştırmalar çerçevesinde sentezlendi.

KURAMSAL ARAŞTIRMA
Bilim insanları içinde, bulundukları karmaşık ve anlaşılamayan durumlar ışığında, faaliyetler ve
eylemler ile ilgili araştırma yapmanın gerekliliğini fark etmişlerdir. Çalışmanın tarihsel süreci
incelendiğinde, kaos teorisi ile ilgili erken dönem çalışmaları Avrupa’da başlatılmış ve teori ile ilgili ilk
bulgular da yine ağırlıklı olarak Avrupa’da çalışan araştırmacılarca literatüre kazandırılmıştır (Biçici,
2016). Sistemlerde yaşanan etkilerin ne tür tepkilerin ortaya çıkmasına sebep olacağı ile ilgili
kestirilememe durumu ve yine sistemlerde ortaya çıkan olaylar incelenirken belirsizliklerin yaşanması
durumu kaosun tanımını olarak belirtilmektedir. Teoriye adını veren bilim adamı James A. Yorke
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olmuştur. James A. Yorke teoriye adını vermeden çok önce önsel şartlarına duyarlı, dönemli olmayan,
ileri dönemde bilinemez eylemler sergileyen doğrusal olmayan aktif düzenlerin varlığı ile ilgili
akademisyenlerin ortak fikirlere sahip oldukları ve fikir birliği yaptıkları bilinmektedir (Bayraktaroğlu,
2011; Töremen, 2000).
Altun (2001) yılında yaptığı çalışmasında; Kaos Teorisi hakkında derlediği bilgiler ışığında Kaos
Teorisi’nin Eğitim Yönetimi alanında kullanılabilirliğini incelemiştir. Araştırmasının sonuçlarını
aşağıdaki gibi açıklamıştır.
 Yönetimde yeni paradigmalar yer almaktadır, bu paradigmalardan bir tanesi de kaos teorisidir.
 Eğitimsel değişmeler olanca hız ve yoğunlukta devam etmekte ve geleneksel başetme
mekanizmaları var olan durumlara cevap verememektedir.
 Okul yöneticileri günlük islerinde bir krizden diğerine koşmaktadırlar ve istikrardan çok kaosu
yasamaktadırlar, dolayısıyla okul yöneticileri günlük işlerinde sürprizlere hazır olmalidirlar.
 Kaos teorisi üzerine yapılan çalışmaların sonucunda kaos teorisini bilen yöneticilerin pratikte
kaotik sorunlara daha iyi çözüm getirdikleri vurgulanmış olup yönetici adaylarının kaos
teorisinden haberdar olması gerekir.
 Değişim doğrusal olmayan bir süreçtir. Öz-benzerlik teorileriyle birlikte, kaos teorisinin diğer
özelliklerinden başlangıç durumuna hassas bağlılık, garip çekiciler, fraktallar değişimin yeni
yorumla anlaşılmasını sağlamaktadır.
 Kaos teorisinin karmaşık sosyal sistemleri açıklamak için metafor olarak kullanılması
istenmektedir. Çünkü her olayda sebep-sonuç ilişkisini görmek mümkün olmayabilir.
 Geleneksel liderlik teorileri yetersiz görülmektedir. Dolayisiyla liderlik ve liderlik süreçlerinin
sürekli olarak yeniden tanımlanması gerekir. Geleceğin liderlerinin kaosu anlaması,
yorumlaması ve teoriyi olayları incelerken kullanabilmesi gerekir.

Hunter (1996) ise, Kaos Teorisi’nin eğitime etkilerini incelemiş, elde ettiği veriler şöyle açıklamıştır:
123456789-
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Katılımcılar, öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci ilişkilerinin zayıf olduğunu
belirtmektedirler.
Katılımcılar, adil ve eşit olmayan uygulamaların varlığını belirtmektedirler.
Katılımcılar, öğrencilere söz hakkı tanımanın onları düşünmeye ve araştırmaya sevk edeceği
konusu belirtmektedir.
Katılımcılar, düşünce toplulukları, öğrenci toplulukları, müfredat güncellemeleri vasıtası ile
öğrencilerin kendisini yenilediğini belirtmektedirler.
Katılımcılar, öğrenci ve veli koordinasyonu, öğrenci öğretmen ilişkileri ve dersin işleniş
yöntemlerinin önemini belirtmektedirler.
Katılımcılar, öğrencilerin sosyal faaliyetleri ve etkinlikleri, staj ile ilgili çalışmalarının paydaş
katkıları ile alınan kararlar olduğunu belirtmektedirler.
Katılımcılar, sınavları, ödevleri, bireysel öğrenci veya veli görüşmelerini, soru cevap tekniğini,
geri bildirim mekanizması olarak görmektedirler.
Katılımcılar, çevre faktörleri ve teknolojik aletleri okula ilgiyi arttıran etkenler olarak
belirtmektedirler.
Katılımcılar, devam/devamsızlık, münazara faaliyetleri sonrası (özellikle üniversite öğrencileri
arasında yaşanabilecek) gerginlikler ile ilgili öngörülebilirliğin sınırlı olduğunu
belirtmektedirler.

10- Katılımcılar, öğrencilerin olumlu/olumsuz tutumlarının her düzeyde görülebileceğini
belirtmektedirler.

Kaos teorisinin özelliklerinden kelebek etkisi ile ilgili diğer bir çalışma da Baker tarafından yapılmıştır.
Baker'in çalışmasının amacı, okul sisteminde kaos teorisinin etkisini, özellikle de başlangıç durumunda
hassas bağımlılığın etkisini araştırmaktır. Bu çalışmanın diğer bir amacı da, okulda gözlenen kelebek
etkisi ile ilgili olabileceği düşünülen davranış ya da kararları kategorize etmekti (Bakeri 1995).
Çalışmanın temel bulguları şunlardır:
 Okullar ve okul sistemleri, karmaşık sistemlerin doğaları gereği doğrusal olmayan bir durum
sergilerler.
 Kelebek etkisi, okullarda ve okul sisteminde görülür.
 Okul müdürleri, karar verme sürecinde bir takım olaylardan etkilenebilirler. Bu etkilinim,
kelebek etkisi ile ilgili veya basit gibi görülen bir karar olup, sonuç itibariyle çok büyük etkiye
yol açabilen kararlar olabilir.
 Olaylar, dalgalar seklinde etkiler yaratır. Bu etki, okul sisteminin dışına kadar tasar.
 Okul müdürü ile ilgili birçok olay, olayların ortaya çıktığı andan itibaren, okul ve okul sistemleri
üzerinde olumlu veya olumsuz yankı yapar.
 Kelebek sistemi, okul sisteminin birçok işlevinde yukardan aşağıya doğru görülür.
 Daha esnek olan ve olaylara daha kolay uyum sağlayabilen okul müdürleri, bu olayların
yankılanmalarının ve dalgalanmaların üstesinden gelir.
 Kelebek etkisi okullarda ve okul sistemlerinde başlama eğilimindedir.

Bu önerilerden yola çıkarak denilebilir ki, yöneticilerin etrafında olup bitenlere göz kapamamaları ve
olaylara hassasiyetle eğilmeleri, ileride olası daha büyük sorunların önlenmesinde ve hatta gerekirse
engellenmesinde yardımcı olacaktır (Fahim ve Abbasi Talabari, 2014). Şentürk (2015) ele aldığı
çalışmada, kültürel dönüşümlerdeki sürat mihverinde sanat öğreniminde göstergelerin çağcıl kültürel
potansiyeller ile olan ahenk ve dayanıklılık karakterlerinin belirlenmesi ve bu tespitler yönünde görsel
sanatlar eğitimine yönelik savların yazın tarama metodu kullanılarak tanımlanması hedeflenmiştir.
Kültürel motiflerin günler geçtikçe sayısal olarak artması, tüketimci ve zengin sever düşüncenin eğitim
içeriklerini de etkilemesi sebebiyle adı geçen eğitimi model, şema, görünüş ve paradigmatik yönden
kültürel karışıklıklar yaşamaktadır (Kayuni, 2010).
Holistik sanat eğitiminin birinci amacı sınıfta önde gelen öğrenciler arasında karşılıklı destekleyici bir
topluluk oluşturmak, ikinci amacı öğrencileri yansıtıcı düşünmeye yöneltmek, üçüncü amacı hazır kalıp
olmayan holistik stratejileri ve teoriyi tanımlayabilmeleri için öğretim yöntemleri hakkında öğrencilerin
özel deneyimlere sahip olmalarını sağlamak ve son olarak öğrencilerde çalışma birimi içinde bütünsel
(holistik) uygulamaları uygulamak için yollar belirlemek arzusu duymalarını sağlamaktır (Bland ve
Roberts-Pittman, 2014).
Grant, Jeon ve Buettner’un (2019), yaptıkları çalışmada okul öncesi eğitim sınıflarında oluşan kaotik
durumların öğretmenlerin iş doyumu ve mesleki bağlılık üzerine olan etkilerini incelemişlerdir.
Araştırmada kullanılan CHAOS-D ölçeği posta yolu ile 1584 okul öncesi öğretmenine yollanmış, 1129
öğretmenden geri dönüş alınmıştır.
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Grant, Jeon ve Buettner (2019), aşağıdaki sonuçlara ulaşmışlardır.
1. Öğretmenlerin algıladığı kaotik sınıf ortamı ile öğretmenlerin mesleki bağlılığı arasında, negatif
bir ilişki vardır.
2. Sınıflardaki kaos algısı, öğretmenlerin iş doyumu ve bağlılığının azalması ve potansiyel olarak
işlerinden ayrılma arzusu ile ilişkilidir.
3. Yıkıcı öğrenci davranışı, öğretmenlerin mesleki bağlılığının azaltmaktadır.
4. Öğretmen tarafından algılanan sınıf kaosu ile eğitimcilerin kendi kendilerini yeterli hissetmeleri
arasında manidar bir negatif ilişki vardır.

Berger ve diğerleri’nin, (2017) ele aldığı çalışmada, okul öncesi eğitmenlerinin sınıf kaosunu ve
çocukların eforunu kontrolü ile okula uyum arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya katılanlar,
Güneybatı ABD’de bulunan beş ilköğretim okulundan seçilmiş, kardeşlerden sadece bir tanesi
çalışmaya dahil edilmiş, çalışmaya toplam 26 öğretmen ve 301 anaokulu velisi katılmıştır.

Araştırma sonuçları;
1. Efor kontrolü ve okul uyum sonuçları arasındaki ilişkilerin yüksek kaosun yaşandığı sınıflarda
çok güçlü olduğunu göstermiştir.
2. Sınıfta kaosa katkıda bulunan gürültü ve kalabalık, çocukların okul uyumuna zarar
verebilmektedir.
3. Sınıfta kaos yaşanması, öğretmenlerin öğrencilerle olumlu ilişkiler geliştirmelerini
engelleyebilir.
4. Gürültülü sınıflarda öğretmenler öğrencilerle iletişim kurmanın yanı sıra ders vermekte
zorlanabilirler.
5. Kaotik sınıflar çocukların okuma hevesini kırabilir.

Martin ve Brooks-Gunn (2012), çalışmalarında kaosun hem de çocuğun birden fazla boyutunu
eşzamanlı olarak test ederek ev kaosundan küçük çocukların iyi yetişmesine giden süreci açıklamayı
amaçlamışlardır. 2 yaşında olan çocuklar için kaosun ölçülerini aile kararsızlığı, evdeki eksiklikler,
televizyonun genel olarak açık olması, kalabalık ve gürültü olarak almışlardır. 5 yaşında olan çocuklar
için, kelime dağarcığı, saldırganlık, anksiyete/depresyon, dikkat sorunları, memnuniyet durumları ve
motor gelişim gibi kavramlar araştırılmıştır. Ayrıca aile içi kaosa karşı alınan önlemler, ebeveyn
sıcaklığı ve öğrenme materyallerinin sağlanması da çocuğun gelişimine etki eder.
Micalizzi ve diğerleri’nin (2019) ele aldığı “Effects of socioeconomic status and executive function on
school readiness across levels of household chaos” başlıklı çalışmasında ailelerin ekonomik durumları,
aile içi kaos gibi durumların çocukların okula hazırlıkları ile ilişkisini incelemişlerdir. Farklı bir
çalışmada, Hosokawa ve Katsura, (2018), ilkokul çağındaki çocukların ailelerinin sosyoekonomik
durumlarının çocukların sosyal uyumu üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Mevcut araştırmadaki veriler,
iki ayrı yıla (bir yıllık aralıklarla) ilişkin iki veri kümesinden oluşmaktadır. Katılımcılar, İlk yıl beş
yaşında olan okul öncesi ve altı yaşında olan toplam 1712 birinci sınıf öğrencilerinden alınmıştır.
Araştırma sonrasında elde edilen sonuçlar, düşük gelirli, eğitim düzeyleri düşük, davranış
problemleri olan ailelerin çocuklarının uyum sorunları yaşadığı ortaya çıkmıştır.
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SONUÇ ve TARTIŞMA
Dünyamızdaki sürekli değişim, toplam kalite yönetimindeki adı ile “Kaizen”, günler geçtikçe çok farklı
disiplinlerde görüldüğü gibi eğitim alanında da etkisini arttırmaktadır. Günümüzde yaşadığımız
pandemi günleri eğitimde kaosu yönetebilmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Teknolojiyi
iyi kullanabilen kurumlar ve eğitimciler bir adım öne çıkmışken, kullanamayanlar paydaşları için büyük
hayal kırıklığı yaratmışlardır. Eğitim sektörü okul öncesinden başlamak üzere birçok kaotik durumu –
doğal olarak- bünyesinde barındırmaktadır. Bu kurumlarda görev alan başta yöneticiler olmak üzere tüm
çalışanların bu tür durumları öngörerek stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Araştırmaların ilk
öğretim ya da daha önceki eğitim dönemlerine sıkışmış olması bizlere eğitim alanında kaosun daha çok
bu dönemlerde yaşandığı bilgisini vermekle beraber araştırmaların diğer eğitim dönemlerine de
yayılması bilgi dağarcığımızı çeşitlendirebilecektir.
Farklı bir perspektiften bakıldığında; Aile içi istikrarsızlık, ev içi eksiklikler, kalabalık ve gürültülü
ortamlarda olan çocukların puanları daha düşüktü. Daha önce yapılan çalışmalarda da ev içi kaosun,
yürümeye başlayan ve okul öncesi çağındaki çocuklarda daha düşük bilişsel skorları ve daha fazla
davranış problemini öngördüğünü bulmuş, aile istikrarsızlığı, kalabalık, gürültü ve küçük çocukların
davranış sorunları ve bilişsel yetenek gibi kaosun belirli boyutları arasında bağlantılar olduğunu
göstermiştir (Martin & Brooks-Gunn, 2012). Altun (2001), kaos teorisinin eğitim alanında
kullanılmasının sebeplerini ve gereklerini ortaya koyması açısından son derece önemli bulmaktadır.
Okullarda eğitimcilerin gerek işlevsel gerekse yönetimsel tüm süreçler ile ilgili yaşadıkları ve kaosa yol
açtığını hissettikleri durumlar için bilgi sahibi olmaları adına önemlidir. Garrett-Peters ve diğerleri
(2016) çalışmasında çocukların okula hazır olma durumunu; ailenin gelir düzeyi, okul öncesi alınan
eğitim ve evde yaşanan kaotik durumlar arasındaki ilişkiler açısından anket uygulamak yolu ile
incelemişlerdir. Yazarlara göre; ailelerin, çocukların okula hazır olmasında çok önemli işlevleri vardır.
Geliri yüksek olan ailelerin çocukları gelir düzeyi düşük olanlara göre hem okul öncesi desteklerden
faydalanabilmesi hem de ev içinde daha az kaotik ortamlar yaşanacağı için okula daha hazır durumdadır.
Kaotik evlerde yaşayan çocuklar, gürültü, kalabalık, ders çalışma ortamının düzensizliği ve lojistik
eksiklik nedeni ile odaklanma sorunu da yaşamaktadırlar.
Eğitim kurumlarının dört sacayağını oluşturan, eğitimci, öğrenci, idari personel ve aile iletişiminin etkin
olması birçok problemin üstesinden gelinmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bunun yanında tüm eğitim
kademelerinde görev alan eğitimcilerin öğrencilerini tanıması da birçok sorun oluşmadan önlem
alınabilmesini sağlayacaktır. Çalışma sırasında Türkiye’deki literatürün ne kadar kısır olduğu
görülmüştür. Yurtdışında yapılan, ilkokul öncesi çağlardaki çocuklar ve bu kademedeki eğitimciler ile
ilgili araştırmalar çok önemli görülmüştür. Bu araştırmalar Türkiye’de yapılsa idi sonuçları da hemen
hemen aynı olurdu düşüncesi hâkim olmakla beraber, benzer çalışmaların ülkemizde yapılabilmesi
birçok araştırmaya ve bu alanlar ile ilgili politika belirlemeye ışık tutabilirdi.
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Covid-19
Döneminde
Hemşirelik
Yetkinlikleri ve Hemşirelik Yönetimi

Öznur GÜVENDİ ORUÇ1

Özet
Covid-19 pandemisi, küresel düzeyde ülkelerin sağlık sistemlerinin ve ekonomilerinin temelini
sarsmıştır. Yoğun ve kompleks yapısıyla tüm insanlığı derinden etkileyen salgın, sağlık
çalışanları içinde büyük bir yüzdeye sahip hemşireleri de yakından ilgilendirmiştir. Böyle bir
pandemi dönemine hazır olmayan sağlık sistemleri ve sağlık sistemi içinde çok değerli bir
konumda görev yapan hemşireler, bu salgından büyük oranda zarar görmüştür. Hemşirelerin
çalışma koşulları, çalışma koşullarına etki eden faktörler ve rolleri salgın dolayısıyla değişime
uğramıştır. Bu çalışmada küresel bağlamda hissedilen değişimlerin, hemşirelerin yetkinliklerine
ve hemşirelik yönetimine yansımaları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Yetkinlik, Hemşirelik Yönetimi, Covid-19

Abstract
The Covid-19 pandemic has shaken the foundation of countries’ health systems and economies
at the global level. The epidemic, which deeply affected all humanity with its intense and complex
structure, was closely related to nurses, who have a large percentage of healthcare professionals.
Healthcare systems, which are not ready for such a pandemic period, and nurses, who work in a
very valuable position in the health system, have been greatly damaged by this epidemic. Nurses'
working conditions, affecting factors of working conditions and their roles have changed due to
the epidemic. In this study, the reflections of the changes felt in the global context, which on the
competencies of nurses and nursing management were examined.
Keywords: Nursing, Competency, Nursing Management, Covid-19
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GİRİŞ
Her geçen gün ortaya çıkan yeni bilgilerle oldukça akıcı ve dinamik bir süreç olan Covid-19 salgını, tüm
dünyada büyük hasarlara yol açmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanmıştır.
Benzeri görülmemiş bir salgın hastalık olarak, insanlığı hasta etmeye, ölümlere ve ekonomik yıkımlara
sebep olmuş, küresel düzeyde sağlık sistemlerine meydan okumuş ve pandemiye hazır olmayan
ekonomilere
ciddi
defektler
vermiştir.
Bu dönemde sağlık alanında yaşanan en büyük eksiklikler, iş gücü, eğitim ve kişisel koruyucu
donanımlar ve/veya diğer ekipman eksiklikleri olarak insanlığın karşısına çıkmıştır. Bu da pandemiye
karşı, sağlık çalışanlarının savunmasızlığı ve sağlık hizmetlerinin sınırlı sunulabildiği anlamına
gelmektedir (Jackson, Anders, Padula & et. al., 2020).
Oldukça bulaşıcı olan Covid-19, hızla yayılarak, günden güne şüpheli veya hasta olduğu saptanan
bireylerin sayısını endişe verici düzeyde artırmaktadır. Hemşirelerin çok sayıda hastaya bakım vermek
zorunda kalmaları, aynı zamanda görevlerini ifa ederken Covid-19 nedeniyle enfekte olma riski
taşımaları veya enfekte olmaları gibi sebeplerle bu salgın karşısında hemşireler kendilerini endişe ve
çaresizlik içinde hissetmektedirler (Mo, Deng, Zhang & et. al., 2020). Çünkü hemşireler, Covid-19
hastalarına birebir bakım sağlamak için önemli ölçüde zaman harcayan tek sağlık profesyonelleridir.
Viral yük ile enfeksiyon şiddeti ve/veya enfeksiyon riski arasındaki korelasyonlar henüz insanlık
tarafından çözümlenememiş olsa da enfekte olan bir hastaya doğrudan bakım veren hemşirelerin enfekte
olma riskinin yüksek olduğu bilinmektedir (Jackson, Anders, Padula & et. al., 2020). Bu dönemde
hemşirelerin kaliteli bakım hizmetleri sürdürebilmeleri, hemşirelerin yetkinliklerinin
güçlendirilmesinde uygun yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Pandemi döneminde hemşirelik
hizmetlerinin aksatılmadan ve yeterli düzeyde sağlanabilmesi için, bu hizmetlerin yönetimi önceki
dönemlere oranla şimdi daha büyük önem arz etmektedir.
Kuramsal bağlamda, Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi’ne (YDİKY) dayanan bu çalışmada,
pandemi döneminin hemşirelik yetkinliklerine ve hemşirelik yönetimine yansımaları incelenmiştir.

Yetkinlik
Yetkinlik, bir bireyin iş ya da görevlerini yaparken etkili, başarılı ve yüksek performanslı olmasını
sağlayan, çoğunlukla tekrarladığı ve taklit edilmesi zor olan, bilgi, beceri, davranış, tutum, yetenekler
bütünü ve bireysel karakteristik özellikleridir. Örgütün etkin ve verimliliğini artırmayı hedefleyen
örgütsel beklentiler doğrultusunda, çalışanlar ya da örgütün bilgi, beceri ve davranışsal yeterliliğinin
göstergesidir (Turan, 2015).
Genel anlamıyla yetkinlik, bireysel bilgi, beceri, tutum ve davranışların yanı sıra ekip, süreç ve örgüte
ilişkin çeşitli yetenekleri içeren, yüksek performansla ilişkili ve örgüte sürdürülebilir rekabet avantajı
sağlayan ve gözlemlenebilen performans boyutlarıdır. Yetkinliğin unsurları ve özellikleri irdelendiğinde,
bilgi, beceri, tutum, gözlemlenebilir-ölçülebilir-geliştirilebilir davranış, üstün performans ve sonuç
odaklılık ile karşılaşılmaktadır. Yetkinliklerden insan kaynakları yönetiminde, performans
değerlendirmede yararlanılır. Yetkinlikler, birey, ekip, süreç ve örgüte ilişkin olarak; “o andaki iş
performansı ile ilgili bilgi ve becerileri, gelecekteki başarı için gerekli bilgi ve becerileri, üstün başarı
gösteren birey ve ekiplerin zihinsel ve davranışsal başarı örnekleri ile belirgin bir rekabet avantajı
sağlayan yeni düşünme ve davranış biçimlerini” içeren yetenekleri temsil eder (Parteş, 2004; Uyargil ve
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ark., 2010). Yetkinlik aynı zamanda, “geliştirme” kavramıyla ilintili olup, ağırlıklı olarak, yönetsel
görevler ve uzmanlık gerektiren işler için kullanılır (Can, 2003).
Yetkinlik özünde, bir pozisyonda görev alabilecek bir kişinin sahip olması gereken donanım anlamına
gelmektedir. Yetkinlik, iş bölümleri, nitelikli çalışanlar, bilgi ve yetenek gibi kavramların ölçümü
kaçınılmaz bir hal aldığında, 1973’te McClelland tarafından tanımlanmıştır (Uyargil ve ark., 2010).
McClelland, etkili ve üstün performans ile bireyin bilgi, beceri ve kişilik özelliklerinden oluşan
davranışsal yetkinlikleri arasında ilişki kurmuş ve ölçülebilir bir modele dönüştürmüştür. McClelland,
daha önce performans yönetiminde yeterince dikkat çekmemiş olan “davranışların”, üstün performansın
temel belirleyicisi olduğunu ortaya koymuş ve adı “bireysel/davranışsal yetkinlikler” olarak geçen
yetkinlik yönetiminin, insan kaynakları yönetiminin tüm alanlarında uygulanmasına hem kuramsal
olarak hem de uygulama alanında öncü olmuştur (Arat, 2008). McClelland’ın çalışmalarını sürdüren
Boyatzis, “yetkin yönetici” kavramını ampirik araştırmalarıyla somutlaştırmış ve bulgularını, “Yetkin
Yönetici” (The Competent Manager, 1982) kitabında yayımlamıştır. Orta ve üst düzey yöneticilerle
çalışan Boyatzis’e göre, görev güçleşip, iş karmaşıklaştıkça; daha az görevsel, daha çok davranışsal
yetkinlik gerekmekte, yani davranışsal yetkinlikler, teknik yetkinliklerin önüne geçmektedir. Boyatzis
ilerleyen çalışmalarındaysa ise, yetkinlik odaklı profesyonel eğitim ve geliştirme, takım çalışmalarında
yetkinlikler ve yaşam boyu öğrenme konularına ağırlık vermiştir (a.g.e).
Yetkinlik kısaca, kişinin bir davranışı yapmak için gereken bilgiyi ve beceriyi kazanmasıdır (Çetinkaya
& Özutku, 2012). Ancak bilgili ve becerili olmak için, insanın bilişini ve bedenini etkili olarak, bireysel
denetimi altına alması ve yönetmesi gerekir. Bir konuda bilgili ve becerili olmak, o konuda insanın
davranış yapmasını gerektirmeyebilir. Yetkinliğin davranışa dönüşmesi için, işgörenin, işi yapmaya
yönelten elverişli tutumu da takınması gereklidir (Al, 2007). Bununla birlikte, Abraham et. al. (2001) ile
Erigüç ve ark. (2014)’na göre, bir organizasyonda kişilerin temel yetkinlikleri olarak kabul edilen
‘bireysel yetkinlikler’, başarılı yöneticiler tarafından sahip olunduğunda, ‘yönetsel yetkinlikler’ olarak
anlam kazanmaktadır. Eriçok (2014) ise yetkinlikleri, iyi performansın meydana gelmesine yarayan
yetenekler, bilgi alanları, tutumlar ve beceriler olarak değerlendirirken, her zaman kolayca
gözlemlenemeyen ve görünenin altında kalabilen özellikler şeklinde de nitelendirmiştir.
İnsan kaynakları yönetiminde yetkinlikler, farklı açılardan ele alınmıştır. Geleneksel zekâ testlerine
alternatif bir yaklaşım olarak McClelland (1973), yetkinliğin ölçümünü gündeme getirmiştir. Boyatzis
(1982)’ye göre yetkinlik, “bir işte etkin ve/veya üstün performansa yol açan bireyin temel özelliğidir”.
Bireyin zorunlu olarak yaptıklarını değil, yapabileceği yeteneklerini temsil ederler. Bu nedenle, bir
yetkinliği tanımlamak için, eylemlerin ne olduğunu ve bunların bir sistem veya davranış sırasındaki
yerini, sonuçların veya etkilerin, eylemin ve sonuçların amacına veya anlamına bağlı olarak belirlenmesi
gerekir (akt. Stewart, 1983). Woodruffe (1993) ise konuyu, ‘yetkinlik’ ve ‘yeterlik’ açısından ele almış
ve kavramları ayırt etmeyi önemli bulmuştur. Temel ayrımın, kişinin yetkin olduğu işin özellikleri ile
yetkin olmasını sağlayan kişinin özellikleri arasında olduğunu savunmuştur. Carrol ve McCrackin (1998)
yetkinlikleri; temel ve fonksiyonel (işe özgü) yetkinlikler ile takım ve liderlik/yönetici yetkinlikleri;
IDAS (2006) temel ve genel yetkinlikler ile pozisyon yetkinlikleri; Gangani et. al. (2006) temel,
fonksiyonel ve kişisel yetkinlikler olarak sınıflandırmaktadır (akt. Ünal, 2013). Pehlivanoğlu’na (2018)
göre ise yetkinlikler genel olarak; bireysel ve örgütsel yetkinlikler, gözlemlenebilir ve gözlemlenemez
yetkinlikler ile bilişsel, duyuşsal ve sosyal zekâ yetkinlikleri şeklinde üç ana başlık altında toplanabilir.
Koç Üniversitesi (2014) tarafından yayımlanan yetkinlik kılavuzunda yer verilen yetkinlikler, değişim
(esneklik ve değişime açıklık, kendini geliştirme, yenilikçilik, inisiyatif kullanma), iş birliği (iletişim, iş
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birliği sağlama, takım çalışması, hizmet odaklılık) ve iş yönetimi (planlama ve organizasyon, sonuç
odaklılık, problem çözme, dikkatli ve hatasız çalışma) olarak tanımlanmıştır. Yalova Üniversitesi’nin
resmî web sitesindeki sözlükte ise yetkinlikler, temel, teknik (fonksiyonel/operasyonel) ve yönetsel
yetkinlikler şeklindedir.
Literatürde konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşıldığı görülmektedir. Örgütler yetkinlikleri, doğru ve
bütüncül bir bakış açısıyla ele almalı, insan kaynaklarının merkezine oturtmalı, örgütsel beklentilerini
günümüz koşullarına uygun olarak biçimlendirmelidir.

Hemşirelik ve Yetkinlik Kavramı
Hemşirelik, sağlık ve hastalıkta insanlığa hizmetleriyle yarar sağlamak, yaşam kalitesini artırmak,
yardım etmek, bakım sunmak ve iyileştirmek görevlerini üstlenmiş bir sağlık disiplinidir. Hemşireler
hizmetlerini ülkelerin yürüttükleri sağlık politikaları doğrultusunda gerçekleştiren, sağlığın
geliştirilmesi, korunması, hastalanmış bireylerin iyileştirilmesinde geniş ve zengin kapsamıyla
uygulayıcılık, yöneticilik, araştırıcılık ve eğiticilik rolleri üstlenen, sağlık sisteminin ve örgütlerinin
güçlü ve potansiyeli yüksek insangücüdür (Yıldırım, 2013).
Hemşirelik Yönetmeliği’nde (8 Mart 2010) hemşirelerin rolleri, “hemşirelik bakımı sunma”,
“tanı ve tedavi planın uygulanması”, “girişimlerin etkilerini izleme”, “güvenli ve sağlıklı çevrenin
sağlanıp sürdürülmesi”, “hemşireliğe dair eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi”,
“yönetim”, “kalite geliştirme”, “iş birliği yapma” ve “iletişimi sağlama” olarak tanımlanmıştır. Sağlıkta
kalite ve akreditasyon süreçleri, hasta güvenliği ve hakları kavramları geliştikçe, bahsedilen profesyonel
rollerin icrasını daha da zorlaştırmaktadır.
Bir çalışanın bilgi, beceri, tutum, gözlemlenebilir davranış, güdü, deneyim ve kişisel özellikleriyle
yüksek performans sergileyebilmesi, yetkinlikle ilişkilendirilmektedir (Mayatürk-Akyol, 2011).
Örgütsel beklentilerin karşılanmasında, çalışanın iş ortamının gerekliliklerini yerine getirmesine imkân
veren bireysel yetenekler de yetkinlik olarak nitelendirilmektedir (Budak, 2016). Doğası gereği
hemşirelik, yetkinlik kavramının büyük önem taşıdığı bir alandır. Hemşirelik hizmetlerinin kapsamının
geniş olması ve çok boyuttan oluşması sebebiyle, hemşirelik yetkinlikleri üzerinde hemfikir olunan bir
tanım olmamakla birlikte, 1982’de Benner acemiden uzmana uzanan ve beş aşamadan (acemi, ileri düzey
acemi, yetkin, yeterli/ustalaşmış ve uzman) oluşan modeliyle, hemşirelikte gelişim ve kariyer
basamaklarından bahsetmiştir.
Hemşirelik yetkinliklerine ilişkin olarak çeşitli hemşirelik kuruluşları farklı tanımlar yapmışlardır.
İngiltere Hemşireler ve Ebeler Birliği yetkinliği, hemşirenin denetim olmaksızın uygulamalarını güvenli
ve etkili yapabilmesi için gereken bilgi, beceri ve tutum ile “profesyonel değerler, iletişim ve kişilerarası
ilişkiler, hemşirelik uygulamaları ve karar verme, liderlik, yönetim ve takım çalışması” bağlamında
değerlendirmiştir. Amerikan Hemşirelik Ulusal Konseyi yetkinliği, bilginin, karar almanın ve
psikomotor becerilerin, kişilerarası ilişkilere ve hemşirelik uygulamalarına yansıtılması olarak ifade
etmiştir. Kanada Hemşireler Birliği ve Avustralya Hemşireler Birliği yetkinliği, hemşirelerin belirli
durumlarda, özellikli alanlarda, hemşirelik rollerini güvenli ve etkili uygulamalarda kullanabilmek ve
üstün performans sergileyebilmek için gerekli bilgi, beceri, davranış, değer ve yeteneklerin bir araya
gelmesiyle, alınan kararları uygulamaya dökebilme ve bütünleştirebilme yeteneği olarak kabul
etmişlerdir. Tayvan Hemşireler Birliği de yetkinliği, hemşirelikte büyük önem taşıyan “eleştirel düşünme
ve muhakeme, genel klinik beceriler, tıbbi biyomedikal bilim, iletişim ve takım çalışması, bakım, etik,
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sorumluluk ve yaşam boyu öğrenme” alt boyutlarıyla ele almıştır. Ulusal bazda eğitim faaliyetlerinin
yeterliliğine ilişkin olarak Türkiye Yükseköğretim Kurulu Yeterlilikler Çerçevesi kontekstinde ise
yetkinlik, “bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, öğrenme yetkinliği, iletişim ve
sosyal yetkinlik ve alana özgü yetkinlik” şeklinde belirtilmiştir (akt. Ülker, 2018).
Global tanımlamalardan yola çıkıldığında hemşirelik yetkinlikleri irdelenirken, hemşirelerin iş
ortamlarının kompleks ve çok boyutlu hizmetler gerektirdiği kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu bağlamda, hemşirelik hizmetlerinin yüksek performansla sunulabilmesi, bireylerarası olumlu ilişkiler
kurulabilmesi, doğru ve uygun mesleki kararlar alınabilmesi için gereken bilgi, beceri, tutum,
davranışların yanı sıra kişilik ve mesleki özellikleri de kapsayan bütüncül bir yaklaşımla, hemşirelik
yetkinliklerinin sınırlarının oldukça geniş olduğu açıkça görülmektedir.
Hizmet alanı ve kapsamı geniş olan hemşirelik hizmetleriyle, ihtiyaç duyulan kalitede, güvenli ve etkin
hizmet sunulabilmesi ile toplumun sağlık ihtiyaçlarının giderilebilmesi için de bu hizmetlerin
yönetiminin iyi yapılmasının gerekliliği açıktır. Bu bakımdan hemşirelerin yetkinliklerinin yönetimi de
aynı şekilde yetkin yönetici hemşireler eliyle gerçekleştirilmelidir.

Covid-19, Hemşirelik ve Yönetim
Pandemi dönemi, istatistiklerin çok ötesinde yıkıcı sonuçlarıyla sağlık yönetim sistemlerinin
başarısızlığına yol açan, iş yükü ve stres yoğunluğuyla hemşirelik işgücüne zarar veren, yapılandırılmış
sağlık hizmetleri modellerine büyük ihtiyaç duyulan, zor bir dönem olarak tarihe damgasını vurmuştur
(Rahman & Plummer, 2020).
Afetlerde aktif rol alan hemşireler salgınlarda, enfekte olma, çevrelerine bulaştırma ve hayatlarını
kaybetme riski taşıyan, bazen de hayatlarını kaybeden sağlık emekçileridir. Halen hakkında pek az şeyin
bilindiği Covid-19, dünyada sağlık sistemleri ve kritik bakım hizmetleri üzerinde muazzam bir baskı
oluşturmaktadır. Ülkelerin sağlık sistemleri, olağanüstü ve yeni kritik bakım işgücü modelleri
hazırlayarak bu sürece hızla adapte olmaya çalışsa da kritik bakıma duyulan ihtiyaç, her geçen gün
genellikle artmakta ve kritik bakım hizmetleri üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır (Nayna-Schwerdtle,
et. al. 2020; Rahman & Plummer, 2020).
Oldukça bulaşıcı bir hastalık olan Covid-19 karşısında, dünyada sağlık hizmetlerinin altyapısı, enfekte
hastaların kitlesel akışına bakım sağlamak için, olağanüstü zorluklarla baş etmede güçlükler
yaşamıştır. Bu dönemde, virüsün hastane kaynaklı bulaşması, bakımın ön saflarında yer alan hemşireler
ve diğer sağlık çalışanları için çok büyük bir tehdide dönüşmüştür. Salgının çapının büyümesiyle beraber
personel güvenliğine ilişkin sorunlar, kişisel koruyucu donanımlar ile tedavi için gereken kritik
kaynakların yetersizliğine ilişkin global bir kriz ortaya çıkmıştır (Huang, et. al., 2020; Renke, et. al.,
2020) ve bu krizin yönetimi, tüm insanlık için önemli bir hal almıştır. Sağlık hizmetlerinin yönetiminde
ve hemşirelik hizmetlerinin sunumunda, yetkinliği yüksek hemşirelere duyulan ihtiyaç tüm dünyada hat
safhaya ulaşmıştır.
Pandemi olarak ilan edilen salgınla mücadelede, hizmet sağlayıcı açığının üstesinden gelmek için akut
ve kritik hastaların yönetiminde, deneyimli hemşireler, kritik/yoğun bakım üniteleri için değerli bir
kaynak oluşturmuşlardır. Ayrıca bu süreçte kritik bakım alanlarında görevlendirilen hemşirelerin
yetkinliklerinin geliştirilmesi için, rehber/mentor hemşirelerinin desteği ve hemşirelerin kendi kendine
öğrenme becerilerini kullanmaları önerilmektedir (Renke, et. al., 2020; Terzi, vd., 2020). Özellikle acil
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servis, yoğun bakım ünitesi ya da Covid-19 hastaları için izlem ünitelerine dönüştürülen klinik
ortamlarda, hemşirelik yetkinlikleri gelişmiş hemşirelere duyulan ihtiyaç, makro düzeye ulaşmıştır.
Çünkü, bulaş riski ve hayati tehlikeye neden olabilecek bu salgında, hemşirelik hizmetlerinin
yürütülmesi ve yönetilmesi yetkin hemşireler eliyle gerçekleştirildiğinde başarı oranları artacaktır.
Ancak, klinik deneyimleri olmayan ya da yetersiz olan hemşireler, yetkinlik düzeyine erişememiş
olmaları bakımından hata yapma, kendilerine ve çevrelerine zarar verme potansiyeline sahiplerdir.
Hataların tolere edilmesi çok zor olan bu salgınla savaşımda, hizmetlerinin çoğunluğunda hastalarla
doğrudan temas eden yetkin hemşireler, sıkı enfeksiyon kontrol önlemlerine başvurmaktadırlar. Bu
önlemlerle, kendilerinin ve çevresindeki bireylerin sağlıklarını korumayı, tedavi ve bakıma ilişkin tüm
klinik uygulamalarda önce kendi güvenliklerini sağlamayı hedeflenmektedirler.
Covid-19 nedeniyle duyulan ihtiyacın doruk noktasına ulaştığı kritik bakım dinamik yapısıyla, kanıtların
hızlıca değerlendirilmesini, kanıta dayalı çözümlerin her hastanın sağlık ihtiyaçlarına ve benzersiz
özelliklerine göre biçimlendirilerek tanımlanmasını ve uygulanmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede
hem klinisyen hem de akademisyen hemşireler, bakıma ilişkin çözümlerini kritik klinik ortamlar
özelinde uyarlayarak, bakımın kişiselleşmesine ve sağlık sistemlerinin küresel krizi, kanıta dayalı yeni
araştırma tasarımları ve uygulama modelleriyle yönetmesine, kritik bakım sistemlerinin
yapılandırılmasına ve yeniliklerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktadırlar (Hedland, et. al., 2020).
Bu bakımdan hasta sonuçları üzerinde en büyük etkiye sahip hemşirelik bakımı, sağlık hizmetlerine
yapılan en büyük ve önemli yatırım olarak görülmelidir. Pandemik tepkinin hem tedavi edici hem de
palyatif düşüncelerini birleştirerek, popülasyonlardan sistemlere, sistemlerden bireylere doğru sağlık
hizmetlerini diğer sağlık mesleklerinden farklı bir perspektiften görüp uygulayan hemşireler, hizmetin
merkezine bireyi koydukları için sağlık sistemlerinin temel taşlarıdır. Sağlık risklerini azaltmaktan sağlık
hizmetlerini güçlendirmeye, enfeksiyon önleme ve kontrolden halk sağlığına, kritik bakımdan palyatif
bakıma kadar hemşirelik uzmanlığı gerektiren her alanda, hayatların korunması ya da kaybedilmesi ile
küresel sağlık sistemlerinin ayakta kalma başarısı ya da başarısızlığı hemşirelerin yetkinliklerine bağlıdır
(Nayna-Schwerdtle, et. al. 2020).
Dünya çapında sağlık insangücünün en büyük bileşenini oluşturan hemşireler, uygulamalarının
geliştirilmesinde ve küresel olarak sağlık sistemlerinin temel değerlerinin korunmasında kilit rolleriyle
multidisipliner sağlık ekipleri içindeki eşsiz bir konumdadırlar. Ayrıca pandemiyle verilen sağlık
mücadelesinin stratejik konumunda yer alan hemşireler, medyada çoğunlukla bakım hizmetleriyle ön
plana çıksalar da global düzlemde, hükümetlere önerilerde bulunmaktan, araştırmalara öncü olmaya,
halk sağlığı ekiplerini koordine etmekten, Covid-19’a karşı insani yardım müdahalelerini stratejik hale
getirmeye kadar her basamakta salgınla baş etmede büyük görevler üstlenmektedirler. Hemşireler,
sağlıkta eşitliği savunarak, uzmanlık ve inançları aracılığıyla, uygulamalarını en iyi seviyede sunmaya
çalışmakta, halk sağlığı yararına çalışmalar ve araştırmalar yapmaya, politikalara katılmaya ve uygun
hallerde, uzmanlıklarının tüm boyutlarında güncellemeler yapmaya devam etmektedirler (NaynaSchwerdtle et. al., 2020). Tüm bu açılardan hemşireler, salgın dolayısıyla değişen şartlar ve çalışma
koşullarıyla birlikte hizmetlerinin niteliklerini geliştirmeye, hizmetleriyle insanlığı daha iyi seviyeye
getirmeye ve toplumların sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni rollere sahip olmuşlardır.
Neticede, hemşirelerin hizmetlerinin ve yetkinliklerinin sınırlarının genişlediğini ve tüm dünya
ülkelerinde hemşirelik hizmetleri ile bakımın öneminin hiç olmadığı kadar fark edildiğini ve değer
kazandığını söylemek mümkündür.
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Sağlık bakım sistemlerinin başarıya ulaşabilmesi ile nitelikli ve güvenli bakımın sunulabilmesi için,
hemşirelik hizmetlerinin yetkinlik ve uzmanlık gerektirmesinin yanı sıra bahsi geçen spesifik hizmetlerin
yönetimi, organize edilmesi, yürütülmesi de yönetici hemşirelerin yetkinliklerine bağlıdır. Yönetici
Hemşireler Derneği tarafından (2020) oluşturulan rehberde, salgın sürecinde hemşirelik hizmetlerinin
etkin yürütülebilmesi için yönetici hemşirelere, yetkin hemşirelerle güçlendirilmiş ekipler kurmaları,
hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirler almaları, hemşirelik profesyonellerinin iş
yükleri, niceliksel ve niteliksel özelliklerini göz önünde bulundurularak uygun çalışma yöntemlerinin,
vardiya sistemlerinin ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ile birimlerin kapasiteleri doğrultusunda
insangücü planlamaları yapmaları önerilmektedir. Ayrıca pandemi döneminde hemşirelik hizmetlerinin
yönetimi için önerilen yönetici hemşire yetkinlikleri şu şekilde özetlenebilir:
•

Çalışan odaklı liderlik yaklaşımlarının benimsenmesi ve yürütülmesi,

•

Kriz yönetim ekipleri ve eylem planlarının oluşturularak uygulamaya aktarılması,

•

Her bir ekip üyesinin rol, görev ve sorumluluklarının tanımlanarak, net bir biçimde
anlaşılmasının sağlanması ve ilgili süreçlerin doğru yürütüldüğünün takip edilmesi,

•

Güncel ve kanıta dayalı kılavuzlar aracılığıyla, bakımın geliştirilmesine ilişkin tüm süreçlerin
ve işleyişlerin takip ve kontrol altında tutulması,

•

Sağlık kuruluşlarının imkân, koşul ve kaynaklarına göre, Covid-19 tanılı hastaların bakımı ve
izlemine yönelik prosedürlerin geliştirilmesi ve uygulamaya yansıtılması,

•

Yeterli sayıda ve yetkin hemşirelik insangücünün sağlanarak, bakım kapasitesinin ve yatak
sayılarının artırılması,

•

Kişisel koruyucu donanımlar başta olmak üzere, gerekli tüm malzeme, araç gereç ve
ekipmanların tedarik zincirinin hem hastalar hem sağlık çalışanları için sağlanması,

•

Personelin bulaş riskini minimuma indirici önlemlerle, gereksiz temasın önlenmesi, enfeksiyon
kontrol sistemlerinden tam anlamıyla yararlanılması,

•

Klinik ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,

•

Krize yönelik tüm girişimlerin yakından izlenmesi, olası ve değişen durumların ivedilikle fark
edilerek, gerekli eylemlere yönelik yeniden düzenlemeler yapılması,

•

Sağlığı koruyucu, çalışan güvenliğini ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı tedbirlerle, hemşire odaklı
stratejiler uygulanması,

•

Görünürlük, fizyolojik ve güvenlik gereksinimlerine erişimin kolaylaştırılması,

•

Hemşirelerin öz bakımlarını sağlamaları ve sürdürmeleri konusunda teşvik edilmesi,

•

Güven ortamının sürekliliğinin sağlanması,

•

İletişimde net, anlaşılır dil kullanılması, bilgi akışının doğru ilerlemesinin sağlanması ile kolay
ve güvenli iletişim araçlarından yararlanılması,

•

Covid-19 salgınına ilişkin hemşirelere sürekli eğitim ve bilgilendirmelerin yapılması,

•

Bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, hemşirelere mentorluk ve danışmanlık verilmesi,
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•

Hemşirelerin stres, korku ve kaygılarına yönelik duygu yönetimi ve psikolojik güçlendirme
ihtiyaçlarının izlenmesi,

•

Moral, motivasyon ve cesaretlerinin desteklenmesi,

•

Gerektiğinde psikolojik danışmanlıktan yararlanmalarının sağlanması,

•

Üst yönetimler ve meslek örgütleriyle birlikte çalışmalar yürütülmesi (Huang, et. al., 2020;
Maben & Bridges, 2020; Newby, et. al., 2020; THD, 2020; Türkmen & ark., 2020; YÖHED,
2020)

SONUÇ
Modern hemşirelik bakım sunum hizmetleri, fizyolojik gereksinimlerin ötesinde, birey, aile ve toplumu
psikososyal boyutlarıyla ele alan holistik (bütüncül) bakımı benimsemektedir. Hemşireler rol, görev ve
sorumluluklarını icra ederken, hizmet sundukları tüm kesimlerle yakın ilişkiler içerisinde olup, söz
konusu tüm gruplarla iletişim ve etkileşimleri, hizmet gereği her durum ve koşulda doğrudandır ve
süreklilik arz eder. Bu açıdan hemşirelik hizmetleri, sağlık hizmetlerinin ve multidisipliner ekip
çalışmalarının dinamiğini oluşturur.
Covid-19 salgını döneminde, rol ve sorumlulukları üst düzeye ulaşan hemşireler tarafından organize
edilen ve yürütülen hemşirelik hizmetleri, tüm dünyada daha yakından tanınmış, hemşirelik
hizmetlerinin önemi insanlık tarafından kavranmış ve hemşireler toplum nazarında daha saygın bir
konuma gelmiştir. Bu bakımdan sağlık hizmetlerine yapılan en büyük yatırım addedilen ve uzmanlık
gerektiren hemşirelik bakımı, yetkin hemşireler eliyle gerçekleştirilmeli ve yönetilmelidir.
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Abstract
In crises such as pandemics, migration, natural disasters, and in extraordinary situations, the first
factor that stands out in education planning is that these situations need creative solutions. For
this reason, it obliges institutions, decision-makers, students and educators to think outside of the
standard patterns in order to meet the requirements and to produce various possible solutions in
the face of this new situation, bringing creativity to the forefront and making quick decisions. A
system was established to cover the whole country in the 2019-2020 academic year, and education
started to be carried out through distance education. Distance education has different dynamics
from the process called distance education during this period. For this reason, it is an environment
with different fictions (both in terms of instructional, learner and teaching programs), features and
requirements. In this study, it was investigated how parents and students spend their time at home
during the distance education process that took place due to the pandemic, whether they find
online education efficient, what the advantages and disadvantages of distance education are, and
what changes the Corona virus causes in their lives. Taking advantage of the opinions of parents
with different education levels who have students at primary, secondary and high school levels,
and by offering solutions to problems and deficiencies related to distance education in case such
an unusual situation recurs in the future, it is to ensure that students do not have any disruption in
their education. The study group of the research consists of 13 parents, 3 of whom have primary
school students, 4 middle school students and 8 high school students. The education levels of the
parents in the study group and the grade level of their students were taken into account. In this
study, in which semi-structured interview form was used as data collection tool, the data obtained
from the research were subjected to content analysis. According to the results obtained in the
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research, the parents used their time at home by watching TV, doing housework, taking care of
their children and spending time on the internet. In terms of whether the parents find distance
education efficient or not, 12 parents stated that they did not find it efficient, 1 parent found it
partially efficient, and 2 parents found it efficient. The things that parents want to add or change
to distance education are 4 parents said to extend the duration of the lessons, 2 parents said English
lessons should be explained in Turkish, and 4 parents said I wouldn't want any change. When
asked about the advantages and disadvantages of distance education, 5 parents said that there is
no advantage, 3 parents said that the advantage is that they can spend more time studying because
they are at home all day, and 2 parents said that they spend a lot of time with the computer as a
disadvantage.
Keywords: Distance Education, Covid-19, Educational Management, Educational Materials

INTRODUCTION
The coronavirus, which started in China in December 2019 and then affected the whole world, was
declared as a pandemic all over the world by the World Health Organization from the 11th of march
onward. This virus is transmitted by droplet and contact and can threaten human life depending on the
age and immunity of the patient. In order to prevent the spread of the epidemic, the countries with cases
were decided to close the environments where people were together temporarily and then completely
when they could not stop the progress of the epidemic. One of these closed environments was schools
with a large number of students. Despite the closure of the schools, the education was continued through
distance education so that children do not stay away from courses and educational environment. The use
of applications such as EBA in our country has gained an advantage in preparing and applying distance
education. In the early days, some students experienced some problems in distance education, such as
some infrastructure problems, inability to access technological devices, and inadequacy of plan
programming in the education program. In this study, suggestions were made to take precautions for the
problems in distance education by using the parents' opinions in case of not being able to end the
pandemic or experiencing such an extreme situation again in the future.

Coronavirus
Infectious diseases have led to the shaping of social life throughout human history, and today an
infectious disease called coronavirus has emerged (Bingöl, 2020). Coronavirus disease (COVID-19) is
caused by SARS-COV2 and represents a major global public health concern, the causative agent of the
disease that can threaten human life. It is suggested that Covid-19, which is thought to be transmitted to
humans from animals in the live animal market in Wuhan, China, is probably animal-based. The
coronavirus spread rapidly to many countries and was officially declared as a pandemic by the World
Health Organization on March 11, 2020, causing the death of approximately 7.000 people in Turkey
and 1 million in the World (Çöl and Güneş, 2020). The transmission of the Covid -19 virus from person
to person has required to isolate people carrying the virus in treatments. Various measures have been
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taken around the world in order to prevent this epidemic and to reduce its contagiousness from person
to person. Measures have been taken and considerable efforts have been made to reduce and protect
vulnerable populations, including children, healthcare professionals and the elderly (Rothan and
Byrareddy, 2020).
Coronavirus is a disease that primarily targets the respiratory system of humans (Bogoch et al, 2020).
The first coronavirus patients started to be seen in China in December 2019 (Lu et al, 2020). It has been
concluded that Covid-19 spreads not by being transmitted from a patient to many people, but by a patient
carrying the virus infecting the virus to various places in the hospital through various mechanisms (Lu,
2020)). As of January 30, 2020, coronavirus cases have started to be seen in different countries (Basetti
et al, 2020). The lethality of the disease varies according to the immunity and age of the patient, and the
rate of lethality is higher in patients over 70 years of age, patients with chronic diseases and patients
with low immune systems (Wang et al, 2020). The transmission of Kovid-19 from person to person has
caused the virus-carrying patients to be isolated. No vaccine or drug for coronavirus has yet been found
(Lu, 2020).

Coronavirus in Turkey
The first cases in Turkey coronavirus has been seen on March 11, the first death from the virus-induced
been seen on March 17. The number of cases has reached 5000 in a few weeks, the case fatality rate is
not as high as 2.2%. The reasons for the low mortality rate can be shown as the high population of young
people in our country and not exceeding all hospital capacities (Çöl and Güneş, 2020). Two strategies
are supported in order to control the epidemic. The first of these is suppression and the second is
reduction. In the suppression strategy, the number of cases quickly reaches a peak and begins to
decrease. In the reduction strategy, it is aimed to slow the spread of the epidemic and to alleviate the
health effects of the epidemic (Web Page 1, Web Page 2).
Since the virus is transmitted to people by droplets and contact with an infected object, maintaining
physical distance and using proper masks is an important way of protection. In the management of the
epidemic, fillation studies have been carried out to quickly find, quarantine and treat contact patients.
Various regulations have been implemented to reduce social distance, and measures such as the
prevention of travels, public transportation, meetings, and closure of workplaces have been taken (Web
Page 3). Most countries have taken similar measures to control the disease. Since the emergence of the
first case, flights were stopped, schools were closed, workplaces such as cafes, restaurants, cinemas and
theaters were closed, work from home was applied and intercity travels were prohibited. In our country,
the Pandemic Scientific Board has been established by the Ministry of Health and recommendations
have been made on the measures to be taken (Çöl and Güneş, 2020).

Education in the Coronavirus Process
Since the beginning of the epidemic, 187 of 191 countries have taken stricter measures by interrupting
education throughout the country, while the remaining 4 countries (USA, Canada, Russia and Australia)
have interrupted education regionally (UNESCO, 2020a).
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Social isolation is one of the most important issues in minimizing contagion in the Covid-19 outbreak.
Social state policies should not ignore the necessities of the period and social life. For this reason,
education policies have been reviewed all over the world and urgent measures have been taken to keep
up with the pandemic process. First of all, educational institutions were closed completely or regionally,
then education was supported through distance education. Distance education has been introduced
through the internet channel, through television. In this way, the foundations of distance education were
laid (Eren, 2020).
Schools interrupting education due to the epidemic caused social and economic problems. Although this
situation affected every segment of the society, people who were not in good financial condition more.
Sudden interruption of education, insufficient planning and programming in distance education, inability
of students and parents to have sufficient information in the course of this situation, in other words, the
uncertainty of the situation caused some difficulties in accessing the channel environments of distance
education. This situation can be improved if each state provides its own adequate infrastructure
(UNESCO, 2020b).
This disease, which occurs all over the world, will bring innovations in education. Since this epidemic
is seen at a later time in our country compared to other European countries, it has saved time and
preparation for the distance education process (Karadağ and Yücel, 2020).
The first item on the agenda since the emergence of the first case on March 11 has been whether
educational institutions in which the bulk of people's activities are carried out should continue or not.
Since March 16, 2020, education has been suspended for 3 weeks in preschool, primary school,
secondary school and higher education institutions. Later, with the rapid increase in the number of cases
in our country and the realization that the pandemic process will take a long time, institutions that
provide formal education have completely switched to distance education with this 3-week interval. As
of March 23, education has begun to continue on television or through internet. The Ministry of National
Education said the following during this process: “It is very important for our families to cooperate with
us. We provided the necessary infrastructure on a national scale; We will enrich education with the
participation of our parents. We will tell you the whole process regarding distance education with
simulations on weekdays. We will convey how to watch the lessons, which channels you can receive
broadcasts, the use of Education Information Network (EBA) with sample videos. " (MEB, 2020).
Based on this statement, there are no problems with the realization of distance education in the country.
However, the family also has a duty in evaluating this distance education process as correct and useful.
In order for the family to participate in the education process, publications were made in EBA that
parents can also attend.

METHOD
In this study, which aims to examine the opinions of parents who continue their education remotely after
the covid-19 epidemic that emerged in March 2020, a case study, one of the qualitative research
methods, was used. Case study is the examination of one or more events within the scope of their reality.
Case studies are preferred because they allow us to examine unusual situations and make comparisons
between situations (Büyüköztürk et al, 2014).
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Universe of the Research
The universe of the study consists of 13 parents with 15 students attending primary, secondary and high
school in Erzincan. 2 of the parents of the students have finished primary school, 3 middle school, 4
high school and 4 undergraduate graduates. 3 of the students study in primary school, 4 in secondary
school, and 8 in high school.
Collection of Data
Within the scope of the research, the data were collected through a form consisting of two parts,
demographic information and semi-structured interview questions. Within the scope of demographic
information, data about the parents' education level, the gender and age of their student were collected.
As part of the semi-structured interview form, the following questions were asked to the parents: How
do you spend your time at home? Do you think your child gains efficiency from the distance education
process? Can you explain why ?, What are the things you want to add or change to the distance education
process ?, What are the advantages and disadvantages of distance education to your child's lessons ?,
What changes did the Corona virus create in your life? Prepared questions were sent to the parents via
the online form, as it was not possible to meet face to face.

FINDINGS
In this section, the answers given by the parents to the research questions are analyzed. During the
pandemic process, which is an extraordinary event, opinions about home environment and distance
education were evaluated as positive and negative.
We asked parents of students "How do you spend your time at home?" The following opinions were
given in positive terms to the question:
(1. The education of the parent is primary school, the student is in primary school): «… I support my
child's education, we do housework.
(Education of the 2nd parent is middle school, his student is in high school): «… chatting with my family,
watching the news, solving puzzles. '
(The education of the 3rd parent is undergraduate, the student is in middle school): «… we spend as a
family playing games, watching the news, doing housework.
The opinions of 3 of the parents interviewed were given, which we can evaluate as positive. It is
observed that parents who had to spend their time at home during the pandemic help their children with
their lessons, spend time playing games with their children, communication at home increased more,
and solidarity while doing housework. For the positive results of the pandemic, it can be said that it
increases the interaction in the family, thus strengthening family ties. The different activities carried out
in the family, the increase in the time spent physically with the family, the division of the burden of
housework among the family members are positive behaviors to create the construction of common
values in the family.
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We asked parents of students "How do you spend your time at home?" The following opinions were
given in a negative way:
• (Education of the 1st parent is high school, the student is in primary school): “… We end the day by
eating, discussing with the people at home, watching TV and working on the phone all the time.”
• (Education of the 2nd parent in primary school, the student attends primary school): «… watching
television, working on the phone and computer, doing housework.
• (Education of the 3rd parent is undergraduate, the student is in secondary school): «… working in the
garden, watching television, on the phone, spending time on the Internet.
• (Education of the 4th parent is high school, the student is in high school): “… since I am a civil servant,
I go to work during the day, watch TV in the evenings, solve puzzles.”
Considering the negative opinions given about the time spent at home, it was seen that the parents spent
their time at home watching TV, using the phone and computer. In this process, the increase in time
spent with technological devices may cause technology dependency. Parents who increase the time they
spend with technological devices can also be the wrong role models for their children. Increasing
communication with the virtual world may lead to decreased interaction with the family.
We asked the parents of the students “Do you think your child gains efficiency from the distance
education process? Can you explain why? » Some of the positive answers given to the question are as
follows:
• (Education of the 1st parent is middle school, the student goes to high school): «… yes, I think it is
productive even if there is no school. '
• (Education of the 2nd parent is secondary school, the student goes to high school): «… in such a case,
distance education is efficient in terms of lessons, but the home environment is not very good if it is
crowded. '
• (Education of the 3rd parent is primary school, the student goes to primary school): “… yes, at least
attends classes.”
Parents who think that distance education is efficient, although the schools are closed due to the
indispensable situation, think that it is efficient in terms of continuing the lessons with distance education
in order not to keep students from the lessons. They stated that the lessons were efficient but there were
distracting factors during the lesson in the home environment. The number of people in the house stated
that each child had problems due to the lack of their own computer and study room.
«Do you think your child gets efficiency from the distance education process? Can you explain why? »
The negative answers to the question are as follows:
• (The education of the 1st parent is high school, the student goes to primary school): “… No, because
the subjects on TV are very simple and insufficient, the child does not study at home because there is no
teacher pressure.”
• (Education of the 2nd parent is undergraduate, the student goes to high school): «… I think it is not
efficient, it is only good for them to assign homework during this process.
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• (Education of the 3rd parent is secondary school, the student goes to middle school): «… I think it is
not productive that the environment cannot be created with the teacher.
• (4. Parent's education is high school, student attends primary school): «… no, lessons are often
repeated. Topics are handled insufficiently. »
• (5. Parent's education is undergraduate, the student goes to middle school): «… at each grade level I
would upload subjects to EBA in turn, I wouldn't take long breaks.
• (6. Parent's education is undergraduate, the student goes to secondary school): «… Extension of the
course duration, Turkish translations must be available in English lessons.”
• (7. Parent's education is undergraduate, student goes to high school): «… It would be better to have a
lively educational environment as a classroom. '
• (8. Parent's education is primary school, the student goes to primary school): «… There should have
been explanations in Turkish because we could not understand English.
• (9th parent's education is high school, student goes to high school): «… I wish the follow-up of this
process was more detailed.
Among the things parents wanted to change in distance education, the reason for the inefficiency of
education was the duration of the lessons, which they mentioned. It is thought that the training will be
more efficient by increasing the duration of the lessons and shortening the interval given. One of the
other suggestions made is to conduct distance education live with the teachers who attend the lectures
of the student. It is thought that if the student has a lesson with the teachers he / she has already connected
and interacted with, it will increase the student's interest and motivation in the lesson and the lesson will
be more beneficial. It is also among the suggestions that the subject order applied at the school should
be uploaded in units to the program to be broadcast in order for the lessons to progress in a certain order.
Not using Turkish words in English lessons and speaking English completely created difficulties for
both parents and students in understanding. It has been said that using it in Turkish words and sentences
in English lessons can be more useful. Other parents stated that they were satisfied with the education
and that they did not want to make any changes.
What are the advantages and disadvantages of distance education to your child's lessons? The answers
to the question are as follows:
• (1. Parent's education is high school, student goes to primary school): «… No advantage. The
disadvantage is that the lessons do not work as before, he forgets, and since the homework is too many,
they are only for show.
• (Education of the 2nd parent is undergraduate, the student goes to high school): «… The advantage is
that he can study because he is always at home, the disadvantage is that he spends a lot of time using
the computer at home, he does not study.
• (Education of the 3rd parent is high school, the student goes to primary school): «… There is no
advantage, the disadvantage is that the lessons are constantly repeated and the child gets bored.
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• (The education of the 4th parent is secondary school, the student goes to high school): «… The
advantage is that he can study all day at home, the disadvantage is he constantly plays with the
computer, he does not study.
• (5. Parent's education is secondary school, the student goes to high school): «… The disadvantage is
that the student cannot gain efficiency from the lesson.
• (6. Parent's education is primary school, the student goes to high school): «… advantages, the student
does not forget the school and does not miss lessons.
• (7. Parent's education is undergraduate, the student goes to secondary school): «… It has no advantage,
the disadvantage is completely lost from the lessons, it got into a vacation mood.
• (8. The parent's education is undergraduate, the student goes to middle school): «… the disadvantage
is that he does not study at all, he constantly plays computer games, the advantage is that I can see that
he does not study at all.
• (9. The parent's education is high school, the student goes to high school): «… The advantage is that
the lessons are repeated, the lessons are not early as in school, the disadvantage is that there is no
interaction with the teacher during the lesson.
Based on the opinions of the parents, we can say that the disadvantages of distance education are more
than its advantages. It was concluded that the students did not show much interest in distance education
during this period of their stay at home, spent most of their time playing games on the internet, and
entered the holiday mood. Parents see it as a disadvantage that their teachers give too much homework
due to the fact that children are always at home. It was thought that teaching lessons in front of a
computer or TV decreased the efficiency of the lesson. As an advantage, it is seen that children who are
constantly at home can devote more time to their lessons, preventing them from being disconnected
from the school and lessons despite the adverse conditions, being able to attend classes at any time they
want, and attend the missed lessons at the appropriate time.

Result
The corona virus, which started to affect the whole world since December 2019, has caused negative
situations in all countries and humanity in matters such as economy, psychology, health, education.
After the first corona virus was seen on March 11 in our country, all schools and courses took a short
break on March 16. However, since the progress of the epidemic could not be prevented, this period was
extended further, and then it was announced by the Ministry of National Education that face-to-face
education was terminated for the 2019-2020 period. In this interim period, the lessons continued with
distance education so that the students do not fall behind from the lessons and leave the school. In our
country, distance education has been started to be implemented by television and computer since 23
March and ended on 19 June. MEB stated that it is the second country after China that started distance
education for millions of students nationwide due to the corona virus epidemic.
The strategic plan of the Meb 2019-2023 covers lifelong learning and distance education for private
education institutions. In the 2023 vision, there is the aim of "Digital Content and Skill Supported
Transformation in Learning Processes". In line with this purpose, goals such as preparing teachers' own
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content videos, personalizing education in digital environments and online workshops are included. The
EBA application, which was developed within the scope of the "FATİH" project, which started to be
implemented in 2010, was prepared in 2011 and updated in certain periods in 2012 to support school
lessons and provide equal opportunity in education. The last update to EBA came at the beginning of
2020. In this way, our country was prepared for the transition to distance education in a short period of
10 days. For the distance education videos, shootings were made from Ankara and Istanbul, and 221
activity videos were prepared with a total of 2 thousand 358 lecture videos. In addition to lecture videos,
art, sports, science and counseling activities and parent generation have also been included in distance
education (MEB, 2020).
In the study, the opinions of parents about distance education during the pandemic process were
examined. Parents stated that their children, who had to spend all their time at home, increased their
time with technological devices more than necessary, and they spent time as if they were on vacation.
Stating that the distance education videos are very short and they constantly talk about the same issues,
the parents stated that their children do not enjoy watching the videos and find them boring. Based on
these opinions, it is seen that distance education does not continue in accordance with the curriculum
and there are deficiencies in content. Today, although students' high technology inclination enables them
to evaluate the distance education process more efficiently, students could not evaluate this correctly.
Even though we have encountered such an extraordinary event, it was regarded as a chance by the
parents to be able to continue education. The digital learning process, which is created with a rapid
adaptation process, is seen as a great advantage for children not to forget school and not to break away
from school and lessons. The repetition of the lessons at different times during the day provides an
opportunity for students who cannot attend the course. It has also been found that there are disadvantages
such as lack of teacher-student interaction in distance education, not being able to get instant help about
the subject that the student does not understand, having difficulties in planning a program in people who
do not have the habit of working on their own, and not being able to establish a connection between
teacher and student. Students who have to spend most of their time at home should be more conscious
about distance education. The follow-up of whether the courses are attended regularly should be checked
by the school or the Ministry of National Education, an absenteeism system can be applied. The fact
that the time of the uploaded videos is at the same school and in these intervals can enable the students
to move more in the school discipline. In order for students to be willing and not bored while
participating in distance education lessons, the topics covered should be progressed in accordance with
the curriculum and the difficulty of lectures should be arranged in accordance with the curriculum.
Conducting the lessons live with the teachers who teach the child's own lessons on certain days and
times of the week may increase the participation of the students in the lesson. Of course, parents have a
duty to ensure that students do not stay behind during the distance education process. They should
minimize the time their children spend in front of the computer and television, and create activities that
they can do with their children without technological tools. In this way, they can be prevented from
creating technological device addiction and using the device that they attended in distance education
lessons negatively.
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İşe Angaje Olmanın Demografik
Faktörler
Açısından
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Investigation of Work Engagement in Terms of Demographic Factors: A Case Study in
The Banking Sector
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Özet
Bu araştırmanın amacı, işe angaje olmanın medeni durum, cinsiyet, eğitim durumu, yaş, aylık
gelir ve çalışma süresi olarak belirlenen demografik faktörler açısından farklılaşıp
farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmanın evrenini, 2019 yılında Mersin ili Tarsus ilçesinde
görev yapan banka çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma evrenini temsil edebilecek büyüklükte
örneklem sayısına ulaşıncaya kadar kolayda örneklem yöntemiyle veri toplanmıştır (n=105).
Çalışmada veri toplamak amacıyla Schaufeli vd. (2002) tarafından geliştirilenve Köse (2015)
tarafından Türkçeye uyarlanan“İşe angaje olma 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 işe angaje olmalarının medeni durum, cinsiyet, yaş, aylık
gelir ve çalışma süresine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Diğer yandan işe
angaje olmanın eğitim durumuna göre farklılaşmadığı saptanmıştır.
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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
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

GİRİŞ

1.

Küresel rekabet dünyasında firmaların üstün konuma geçebilmeleri ve örgütsel başarı sağlayabilmeleri
için örgütsel kavramları bilmeleri ve uygulamaları gerekmektir. Örgütlerde başarının giderek artması
için yeni bir fikrin ya da davranışın ortaya çıkması olarak tanımlanan işe angaje olma kavramının önemi
vurgulanmaktadır. Bununla birlikte işe angaje olma kavramının yönetim anlayışındaki önemi giderek
artmaktadır. Günümüzde etkili şekilde rekabet edebilmek için firmalar sadece en iyi yetenekleri işe
almakla kalmamalı aynı zamanda çalışanlara tüm yeteneklerini işlerinde uygulayabilmek için ilham
vermeli ve bunu mümkün kılmalıdır. Çağdaş örgütler, rollerine tamamen yatırım yapmaya istekli olan,
proaktif ve yüksek kalite performans standartlarına bağlı ve yaptıkları işleriyle psikolojik olarak
bağlantılı çalışanlara ihtiyaç duymaktadır (Bakker ve Leither, 2010: 181). İşe angaje olma kavramı,
örgüt çalışanlarının kararlara aktif katılımını ve örgütsel faaliyetlerdeki tutum ve davranışlarını esas alan
bir kavram olarak tanımlanmaktadır. İşe angaje olma kavramı, kişinin yüksek enerjiye sahip olmasını
ve işe olan bağlılığını ifade etmektedir (Güzel ve Uyar,2019, s.44) İşe angaje olma kavramı örgüt
çalışanının fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak yaptığı işe odaklanması, verimli çalışması ve örgüt
çalışanlarının ortak amaca hizmet etmek için görevini odak noktası haline getirmesidir (Kahn, 1990:
693).
İşe angaje olma en temel anlamda, bireyin işine yönelik tutumu, çalışanın benliğinin işi ile bütünleşmesi
ya da bağlantılı olması şeklinde ifade edilmektedir. İşe angaje olma (işe adanmışlık) kavramının ilk çıkış
noktası aslında tükenmişlik kavramına ilişkin yapılan çalışmaların sonucu olarak ortaya çıktığı vurgusu
yapılmaktadır. Bakker ve Demerouti (2008)‘e göre işe angaje olma tanımında kullanılan dinçlik kavramı
örgüt üyesinin çalışırken yüksek düzeyde enerji ve zihinsel esnekliğe sahip olması olarak
tanımlanmaktadır. Adanmışlık, örgüt çalışanının işine güçlü bir şekilde dahil olması ve önem vermesi
hisleri ile iş deneyimini yaşamasını ifade etmektedir. Özümseme ise, örgüt çalışanın görevine adapte
olması durumu olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla örgüt çalışanları örgütsel faaliyetlerde bulunurken
bütün bu duygularla çalışırlar ve işten ayırmakta zorluk çekmektedirler (Bakker ve Demerouti, 2008:
209-210). Bununla beraber; işeangaje olma hem çalışan hem de örgüt açısından karşılıklı fayda
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sağlayan örgütsel bir davranış şekli olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle işe angaje olmuş bir örgüt
üyesinin, duygusal ve sosyal olarak işine bağlı olduğu için işle ilgili hedeflere odaklanarak, yüksek
performans gösterebildiği vurgulanmaktadır (Öztürk, 2020: 615).Dolayısıyla pozitif örgütsel tutum ve
davranışlardan birisi olan işe angaje olma davranışı örgütlerin başarısı için kritik öneme sahiptir.
(Kanten ve Yeşiltaş, 2013). Bu bağlamda işe angaje olma davranışı örgütsel başarıların kazanılmasında
önemli katkılar sağlamaktadır (Armstrong, 2008: 141).
Bankacılık sektörü işgörenlerinin işe angaje olma davranışını demografik faktörler bağlamında
inceleyen bu araştırmanın alan yazına, uygulayıcılara ve çalışan davranışlarının etkili ve verimli bir
şekilde yönetilmesine önemli katkılar sağlayacağı umulmaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. İşe Angaje Olma
İşe angaje olma kavramı; iş görenin örgütün amaç ve hedeflerine ulaşma noktasındaki istekliliği, iş
görenin işine yönelik olumlu tutumu ve iş görenin örgüt içindeki görevi ile bütünleşmesi olarak ifade
edilmektedir (Markos ve Sridevi, 2010: 90; Chusmir, 1982: 596). Wildermuth (2008) diğer tanımlara
paralel olarak işe angaje olmayı coşku, tutku, yüksek derecede konsantre olma durumu olarak
tanımlamıştır (Wildermuth, 2008: 50). İşine angaje olan çalışanlar işiyle bir bütün olmuş, örgüt için
üretken ve verimli çalışanlardan oluşmaktadır. İşine angaje olamayanlar ise; verimli olmayan,
kendilerine sunulan zamanı etkin bir şekilde kullanamayan çalışanları tanımlamaktadır (Ardıç ve
Polatçı, 2009: 88).
İşe angaje olma işine karşı tutkulu, işle bütünleşmiş çalışanların olumlu iş tecrübesini yansıtmaktadır ve
öğrenme motivasyonunun artması, inisiyatif alma, iş tatmini ve performansın artması gibi birçok pozitif
çıktıya katkı sağlamaktadır (Yakın ve Erdil, 2012: 372; Bostancı ve Ekiyor, 2015: 38). Aynı zamanda
işe angaje olma, iş performansı, iş tatmini, örgütsel performans, personel devamsızlığında azalma, daha
yüksek üretkenlik, gelişmiş kar ve gelir marjları gibi örgütsel faktörler üzerinde önemli etkiye sahip
olması nedeniyle de önem arz etmektedir (Nazari vd, 2020: 1).
İşe angaje olma yorgunluk, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı olan tükenmişliğin üç boyutunun tersi
olarak kabul edilen dinçlik, adanmışlık, özdeşleşme olarak 3 boyutta ifade edilmektedir
(Maslach,Schaufeli ve Leiter, 2001: 397-422). Dinçlik, çalışanların çalışma saatleri içerisinde kendini
sürekli olarak dinç hissetmesi, fiziksel olarak enerjik hissetmesi, duygusal olarak güçlü olması, çaba sarf
etmeye gönüllü olması ve güçlüklerle mücadele etme ve karşı durma hali olarak tanımlanmaktadır.
Gorgievski vd. (2010)’a göre dinçlik, çalışırken yüksek düzeyde enerji ve zihinsel dayanıklılık, kişinin
işine çaba harcama isteği ve zorluklar karşısında sebat etmesi olarak ifade edilmektedir. Bakker ve
Demerouti’ ye (2008) göre işe angaje olma tanımında kullanılan dinçlik kavramı örgüt üyesinin
çalışırken yüksek düzeyde enerji ve zihinsel esnekliğe sahip olması olarak tanımlanmaktadır.
Adanmışlık, çalışanların işine değer vererek, işi ile gurur duyma, yaptığı işe bağlılık ve heyecanlı bir
çalışma hali olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kişinin işine güçlü bir şekilde dahil olma ve
bir anlam, coşku, ilham, gurur ve meydan okuma duygusu yaşamasını ifade etmektedir (Gorgievski vd,
2010: 84). Özdeşleşme çalışanın işine bütünüyle konsantre olması, kendini çalışmaya vermesi, yaptığı
işin hangi yetenekleri kullanması gerektiğini bilmesi ve bu yetenekleri kendinde görmesi durumudur.
İşe angaje olma işgörenin işine bağlılığı, işini yaparken duyduğu memnuniyet ve coşkuyu ifade
etmektedir (Özkalp ve Meydan, 2015:6). Kısaca, işine bağlı kişiler çok çalışırlar (dinçlik), işe dahil
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olurlar (adanmışlık) ve işlerine mutlu şekilde dikkatini verirler (özdeşleşme) (Gorgievski vd, 2010: 84).
Dolayısıyla örgüt çalışanları örgütsel faaliyetlerde bulunurken bütün bu duygularla çalışırlar ve işten
ayırmakta zorluk çekmektedirler (Bakker ve Demerouti, 2008: 209-210).
İşe angaje olma düzeyini ölçmek için en fazla kullanılan ölçek Schaufeli, Bakker, 2003,2009;
Schaufeli vd. 2002 tarafından geliştirilen “Utrecht Work Engagement Scale: UWES” olup; dinçlik,
adanmışlık ve özdeşleşme alt boyutlarını içermektedir (Bakker ve Leither, 2010: 182). Ölçeğin
geçerliliği Avrupa’da birçok ülke dahil olmak üzere Kuzey Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya’da
kabul edilmiştir.
İşe angaje olmuş çalışanlar ve işletme sahipleri, yeni fırsatları değerlendirmeye, diğer insanlara yardım
etmeye, sosyal ağ kaynakları, iş kaynakları ve kişisel kaynaklar gibi kaynaklardan yararlanmaya işe
angaje olma durumu daha az çalışanlara nazaran daha yatkın olurlar (Gorgievski vd, 2010: 85). Aynı
zamanda işe angaje olmuş çalışanlar genellikle işlerinden ve hayatlarından tatmin olan, sağlıklı ve iyi
performans gösteren kişilerdir (Bakker ve Leither, 2010: 183). Daha önce yapılan çalışmalar
meslektaşlardan ya da yöneticilerden gelen sosyal destek, performans geri bildirimleri, beceri çeşitliliği,
özerklik ve öğrenme fırsatları gibi iş kaynaklarının işe angaje olma ile pozitif ilişkili olduğunu
göstermektedir (Bakker ve Leither, 2010: 184).
İşe angaje olma, işkoliklik ile karıştırılmamalıdır. İşe angaje olan çalışanlar işe bağımlı değildir. İş
dışında diğer şeylerle de ilgilenirler. İşkoliklerin aksine işe angaje olanlar, güçlü ve karşı konulmaz bir
içgüdü nedeniyle çok çalışmazlar; onlar için çalışmak eğlencelidir (Bakker vd., 2011: 5).
İşe angaje olan çalışanlar, angaje olmayan çalışanlara göre daha iyi performans gösterirler. Çünkü işe
angaje olan çalışanlar genellikle mutluluk, neşe ve coşku gibi olumlu duygular içerisindedir. Bu olumlu
duygular kişilerin sürekli olarak kişisel kaynakları üzerinde çalıştıklarını göstermektedir. Aynı zamanda
işe angaje olan çalışanların daha sağlıklı olduğu söylenebilir (Bakker, Demerouti ve Brummelhuis,
2012: 556). Bu durum tüm enerji kaynaklarını ve becerilerini işlerine adayabilecekleri anlamına
gelmektedir. Schaufeli, Taris ve Van Rhenen (2008) yaptıkları çalışmada işe angaje olan çalışanların
olmayan meslektaşlarına göre daha az psikosomatik şikâyetlerinin olduğunu ortaya koymuştur. Son
olarak işe angaje olan çalışanlar bu bağlılığı yakın çevrelerinde başkalarına aktararak takım
performansına katkıda bulunabilir (Bakker, 2010: 233).

2.2. İlgili Literatür
Prins vd. (2010), Hollanda’da yaşayan stajyer doktorların işe angaje olma ve tükenmişlikleri arasındaki
ilişkiyi incelemiştir. 2005 yılında yapılan çalışmada 2115 anketten elde edilen veriler analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda, erkek katılımcıların kadınlara göre daha yüksek düzeyde işe angaje oldukları ve
erkeklerin kadınlara göre daha dinç oldukları ayrıca adanmışlıkla anlamlı ilişkisi olduğu ortaya
konulmuştur. Katılımcıların %7’sinin hem tükenmişlik hem de işe angaje olma düzeyinin yüksek olduğu
saptanmıştır.
Gorgievski vd. (2010) Hollanda’da serbest ve maaşlı olmak üzere toplam 2164 çalışanın işkoliklik ve
işe angaje olma düzeyinin kendi bildirdiği çalışma performansıyla ne ölçüde ilişkili olduğunu test
etmiştir. Araştırmaya göre serbest çalışanların işe angaje olma ve işkoliklik düzeyinin maaşlı çalışanlara
göre daha fazla olduğu ortaya konulmuştur.

340

Rodriguez-Munoz vd. (2014), İspanya’da farklı işyerlerinde görev yapan 100 çalışanın işe angaje olma
davranışının günlük yaşamlarına etkisini incelemiştir. Çalışma sonucuna göre, çalışanların işe angaje
olma düzeylerinin yüksek olması, iş dışında günlük hayatlarındaki mutluluğunu doğrudan
etkilemektedir. Aynı zamanda bu durumun, hem çalışanlar hem de aile üyeleri üzerinde pozitif etkisinin
olduğu ortaya konulmuştur.
Arslan ve Demir (2017), İzmir’de özel hastanede görev yapan hemşire ve hekimlerin işe angaje olma
ve iş tatmini düzeylerini belirlemeyi aynı zamanda bazı demografik değişkenler ile aralarındaki ilişkiyi
incelemeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin kadınlardan daha fazla işe angaje
oldukları bununla birlikte, meslek, eğitim durumu, çalışma süresi, gelir ve yaşa göre ise işe angaje olma
davranışı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda katılımcıların işe angaje
olma ve iş tatmin düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır.
Kodaş (2018) Eskişehir’de yer alan restoran ve otel işletmelerinin yiyecek içecek bölümünde görev
yapan 211 çalışanın sahip olduğu pozitif psikolojik sermaye algıları ile işe angaje olma davranışları
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma sonucunda pozitif psikolojik sermaye ile işe angaje olma
davranışı arasında anlamlı ve pozitif ilişki tespit edilmiştir.

3. YÖNTEM
3.1. Amaç ve Hipotezler
Bu çalışmanın amacı, banka sektörü çalışanlarının işe angaje olma düzeylerinin cinsiyet, medeni durum,
yaş, eğitim durumu, aylık gelir ve çalışma süresi gibi demografik faktörler açısından farklılaşıp
farklılaşmadığını tespit etmektir.
Bu amaçla oluşturulan hipotezler şunlardır:
H1: İşgörenlerin işe angaje olma düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır.
H2: İşgörenlerin işe angaje olma düzeyleri medeni durumlarına göre farklılaşmaktadır.
H3: İşgörenlerin işe angaje olma düzeyleri yaşlarına göre farklılaşmaktadır.
H4: İşgörenlerin işe angaje olma düzeyleri eğitim durumlarına göre farklılaşmaktadır.
H5: İşgörenlerin işe angaje olma düzeyleri aylık gelir durumlarına göre farklılaşmaktadır.
H6: İşgörenlerin işe angaje olma düzeyleri çalışma sürelerine göre farklılaşmaktadır.

3.2. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini Mersin ili Tarsus ilçesinde 2019 yılında bankacılık sektöründe istihdam edilen
işgörenler oluşturmaktadır. Araştırma evrenini temsil edebilecek büyüklükte örneklem sayısına
ulaşıncaya kadar kolayda örneklem yöntemiyle veri toplanmıştır. Mersin ilindeki bankalara 150 adet
anket dağıtılmıştır. Veriler toplandıktan sonra yapılan değerlendirme sonucunda 21 anketin boş
bırakılması ve 24 anketin eksik ve hatalı doldurulması nedeniyle 105 anket araştırmaya dâhil edilmiştir.
Araştırmada anket cevaplandırma oranı %70 olarak gerçekleşmiştir.
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3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamak amacıyla katılımcılara 3 bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır.
Birinci bölümde işgörenlerin demografik özelliklerini içeren sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise
Schaufeli vd. (2002) tarafından geliştirilmiş Köse (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan işe
angaje olma ölçeği yer almaktadır. İşe angaje olma ölçeği, dinçlik, adanmışlık ve ilgi olmak üzere
3 boyuttan ve 17 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirliğini test etmek üzere hesaplanan
Cronbach’s alfa değerlerinin dinçlik boyutu için 0,79, adanmışlık boyutu için 0,89 ve ilgi boyutu
için 0,72 olduğu saptanmıştır. Köse (2015)’nin, işe angaje olma ölçeğini Türkçeye uyarlama
amacıyla yaptığı çalışma sonucunda ölçek 2 boyuta indirgenmiştir. Ölçeğin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 12., 14., 15. maddeleri “işe bakış” boyutunu, 13., 16. ve 17. maddeleri ise “işe devam
boyutunu” oluşturmaktadır. Ölçek boyutlarının ölçeğin toplam varyansın % 61.807'sini
açıkladığı tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda χ2/sd değerinin 4’ün altında,
RMSEAdeğerinin 0,08, CFI, TLI, değerlerinin 0,90’ın üzerinde olduğu ve bu değerlerin de kabul
edilebilir sınırlar içerisinde oldukları gözlenmiştir. Ölçeğin genel güvenirliğini belirlemeye
yönelik hesaplanan Cronbach’s Alfa değeri 0,94, işe bakış boyutu için 0,94 ve işe devam boyutu
için ise 0,73 olduğu tespit edilmiştir. Ölçek, (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3)
Kararsızım (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde beş kategoride derecelendirilmiştir.
Bu araştırma kapsamında yapılan güvenirlik analizi ile ölçeğin genel Cronbach’s Alfa değerinin
0, 897 olduğu gözlenmiştir. Ölçek boyutları bazında ise Cronbach’s Alfa değerlerinin işe bakış
boyutu için 0, 881 ve işe devam boyutu için ise 0,542 olduğu ortaya konulmuştur. 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 angaje olma ölçeğinin çarpıklık değeri ,119 basıklık değeri ise 1,231 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 angaje
olma ölçek ortalamalarının cinsiyet ve medeni duruma göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek
amacıyla bağımsız gruplarda t testi; yaş, eğitim durumu, aylık gelir ve çalışma süresi olarak belirlenen
demografik değişkenlerindeki farklılıkların tespiti için tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
uygulanmıştır. Ayrıca tek yönlü varyans analizi sonucunda tespit edilen farklılıkların hangi gruplardan
kaynaklandığını tespit etmek amacıyla çoklu karşılaştırma Post Hoc testlerinden Scheffe testi
kullanılmıştır. 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 angaje olma düzeylerinin tespit edilmesine yönelik yapılan açıklayıcı istatistikler
Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. İşe Angaje Olma Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı İstatistikler
N

Min.

Max.

Ort.

SS.

İŞE ANGAJE OLMA

105

1

5

3,5563

,65524

İşe Bakış

105

1

5

3,5463

,67516

İşe Devam

105

1

5

3,6032

,73102

Tablo 1’de işgörenlerin işe angaje olma genel seviyelerinin ortalamanın üzerinde olduğu ve en yüksek
ortalamanın ise işe devam boyutuna ait (3,6032) olduğu görülmektedir.

Ort.

SS

Kesinkikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinkikle
Katılıyorum

Tablo 2. İşe Angaje Olma Ölçeğinin İşe Bakış Boyutuna İlişkin Açıklayıcı İstatistikler

Çalışıyorken kendimi çok enerjik hissediyorum.

3,800

1,251

11,4

3,8

9,5

43,8

31,4

Yaptığım işi amaçlı ve anlamlı buluyorum.

4,057

,6625

0,4

0,2

19

56,2

24,2

Çalışırken zaman hızla akıp geçiyor.

3,714

1,276

11,4

4,8

18

33,3

32,4

İşteyken kendimi güçlü ve zinde hissediyorum.

3,504

,9915

0,6

15,2

40

23,2

21

İşime coşkuyla bağlıyım.

3,476

,8781

0,5

15,2

32,2

41,9

10,2

Çalışıyorken etrafımdaki her şeyi unutuyorum.

3,209

1,165

11,4

13,3

29,5

34,3

11,4

İşim ilham vermektedir.

3,276

1,188

11,3

3,9

52,4

10,5

21,9

Sabahları uyandığımda işe gitmek için can atarım.

3,076

1,274

21

3,8

32,3

32,2

10,8

Yoğun çalışıyorken bile kendimi mutlu hissederim.

3,514

1,276

3,8

9,5

28,8

47,6

10,5

Yaptığım işten gurur duyuyorum.

3,838

,9879

3.2

0,6

19

62,9

14,3

Çalışıyorken kendimi yaptığım işe kaptırıyorum.

3,819

,8100

1,2

10,1

21

44,2

23,6

Ara vermeden uzun bir süre işime devam edebilirim.

3,419

1,230

11,4

14,3

9,5

50,2

14,6

Çalışıyorken işimin cazibesine kapılır giderim.

3,171

1,155

1,4

41

18

21,5

18,1

İşteyken zihnim daha kıvrak ve daha etkindir.

3,177

1,102

1,2

15,2

27,5

20

38,1

İfadeler
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Tablo 2’de görüleceği üzere katılımcıların işe bakış boyutu ile ilgili ifadelere verdikleri cevaplar genel
anlamda ortalamanın üzerindedir. En düşük ortalama değere sahip ifadenin “Sabahları uyandığımda işe
gitmek için can atarım”(3,076) ve en yüksekortalama değere sahip ifadenin ise “Yaptığım işi amaçlı ve
anlamlı buluyorum” (4,057) olduğu görülmektedir.

Ort.

SS

Kesinkikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinkikle
Katılıyorum

Tablo 3. İşe Angaje Olma Ölçeğinin İşe Devam Boyutuna İlişkin Açıklayıcı İstatistikler

Benim işim herkesin yapabileceği bir iş
değildir.

3,657

,8968

0,5

10,5

31,4

18,1

39,5

İşimden ayrılmak benim için çok zordur
(İşimden ayrılamam).

2,847

1,364

21

23,8

19

21,9

14,3

Her türlü güçlüğe rağmen işime sebatla
devam ederim.

4,304

,6373

1,1

1,2

8,4

49,3

40

İfadeler

Tablo 3’te görüleceği üzere katılımcıların işe devam boyutu ile ilgili ifadelere verdikleri cevaplardan en
düşük ortalama değere sahip ifadenin “İşimden ayrılmak benim için çok zordur (İşimden ayrılamam)”
(2,847) ve en yüksek ortalama değere sahip ifadenin ise “Her türlü güçlüğe rağmen işime sebatla devam
ederim” (4,304) olduğu görülmektedir

4.2. Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı
Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, aylık gelir ve çalışma süresine göre
dağılımları Tablo 4’te gösterilmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Değişken

Cinsiyet

Medeni Durum
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Kategori

Frekans (f)

Yüzde (%)

Kadın

31

29,5

Erkek

74

70,5

Toplam

105

100

Evli

72

68,6

Bekar

33

31,4

Toplam

105

100

Yaş

Eğitim Durumu

Aylık Gelir

Çalışma Süresi

18-29 yaş arası

31

29,5

30-39 yaş arası

48

45,7

40-49 yaş arası

16

15,2

50 ve üzeri

10

9,5

Toplam

105

100

Ön lisans

20

19

Lisans

68

64,8

Lisansüstü

17

16,2

Toplam

105

100

2000-3000 TL

26

24,8

3001-4000 TL

14

13,3

4001 TL ve Üzeri

65

61,9

Toplam

105

100

1-8 yıl arası

20

19

9-15 yıl arası

37

35,2

16 yıl ve üzeri

48

45,7

Toplam

105

100

Tablo 4’te görüleceği üzere katılımcıların %29,5’i kadın, %70,5’i ise erkek çalışan, %68,6’sı evli,
%31,4’ü ise bekardır. Katılımcıların %29,5’i 18-29 yaş aralığında, %45,7’si 30-39 yaş aralığında,
%15,2’si 40-49 yaş aralığında %9,5’i ise 50 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların % 19’u ön lisans % 64,8’i
lisans ve % 16,2’si ise lisansüstü programlardan mezundur. Katılımcıların %24’ü 2000-3000 TL arası,
% 13,3’ü 3001-4000 TL arası ve % 61’9’u ise 4001 TL ve üzeri aylık ücret almaktadır.
Diğer yandan katılımcıların % 19’unun 1-8 yıl arası, %35,2’sinin 9-15 yıl arası ve %45,7’ sinin ise 16
yıl ve üzeri sürelerde çalıştığı görülmektedir.

4.3. Katılımcıların Demografik Faktörlere Göre Farklılıklarının Analizine İlişkin Bulgular
4.3.1. T - Testi Bulguları
Katılımcıların cinsiyete göre işe angaje olma düzeylerindeki farklılıkların tespiti için yapılan t-testi
sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir.
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Tablo 5. İşe Angaje Olma Düzeyinin Cinsiyete Göre Farklılıklarının Tespiti İçin t testi

İŞE ANGAJE OLMA

-İşe Bakış

-İşe Devam

Cinsiyet

N

Ort.

SS.

t

P

Kadın

31

3,339

,2395

103

0,028

Erkek

74

3,647

,7481

Kadın

31

3,391

,2995

Erkek

74

3,611

,7734

Kadın

31

3,096

,4233

Erkek

74

3,815

,7301

102,623 0,039

103

0,000

Tablo 5’de görüleceği üzere katılımcıların işe angaje olma düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir
şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir (p<0,05). Buna göre kadın çalışanların işe angaje olma, işe bakış ve
işe devam boyutlarının erkek işgörenlerden daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 6. İşe Angaje Olmanın Medeni Duruma Göre Farklılıklarının Tespiti İçin t testi

İŞE ANGAJE OLMA

-İşe Bakış

-İşe Devam

N

Ort.

SS.

t

P

Evli

72

3,7255

,66427

4,211

0,000

Bekar

33

3,1872

,45977

Evli

72

3,6915

,67591

3,418

0,001

Bekar

33

3,2294

,56293

Evli

72

3,8843

,70358

7,053

0,000

Bekar

33

2,9899

,26984

p<0,05

Tablo 6’da görüleceği üzere işgörenlerin işe angaje olma düzeylerinin medeni durumlarına göre anlamlı
bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir (p<0,05). Evli katılımcıların işe angaje olma, işe bakış ve işe
devam boyutlarının bekar olanlardan daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

4.3.2. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Bulguları
Katılımcıların yaş gruplarına göre işe angaje olma düzeylerindeki farklılıkların tespiti için yapılan tek
yönlü varyans (ANOVA) sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır.

346

Tablo 7. İşe Angaje Olmanın Yaş Gruplarına Göre Farklılıklarının Tespiti İçin Tek Yönlü Varyans
Analizi
Yaş

N

Ortalama

Standart
Sapma

F

Sig.

İŞE ANGAJE OLMA

18-29 yaş arası
30-39 yaş arası
40-49 yaş arası
50 yaş ve üzeri

31
48
16
10

3,1765
3,6826
3,6985
3,9000

,07976
,08231
,16567
,33529

5,989

0,001

İşe Bakış

18-29 yaş arası
30-39 yaş arası
40-49 yaş arası
50 yaş ve üzeri

31
48
16
10

3,1452
3,7188
3,6473
3,8000

,08798
,08029
,15925
,37051

6,051

0,001

İşe Devam

18-29 yaş arası
30-39 yaş arası
40-49 yaş arası
50 yaş ve üzeri

31
48
16
10

3,3226
3,5139
3,9375
4,3667

,27867
,74997
,85391
,77698

7,788

0,000

p<0,05

Tablo 7’de görüleceği üzere katılımcıların işe angaje olma düzeylerinin yaş gruplarına göre anlamlı bir
şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir (p<0,05).
Farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için yapılan Scheffe çoklu karşılaştırma
testi sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır.

Tablo 8. İşe Angaje Olma Ölçeği Bazında Yaş Gruplarına Göre Çoklu Karşılaştırma
I (Yaş)

J (Yaş)

Ortalama Farkı
(I-J)

St. Hata

p

İşe Angaje Olma 18-29
aralığı

yaş 30-39 yaş aralığı
50 yaş ve üzeri

-,50613*
-,72353*

,14116
,22280

0,007
0,018

İşe Bakış

18-29
aralığı

yaş 30-39 yaş
50 yaş ve üzeri

-,57359*
-,65484*

,14534
,22940

0,002
0,049

İşe Devam

18-29
aralığı

yaş 40-49 yaş aralığı
50 yaş ve üzeri

-,61492*
-1,04409*

,20578
,24311

0,035
0,001

*

p<0,05
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Tablo 8’de görüleceği üzere;




Katılımcılardan 18-29 yaş aralığında olanların işe angaje olma düzeylerinin 30-39 yaş aralığı ile
50 yaş ve üzeri olanlardan daha düşük düzeyde olduğu,
Katılımcılardan 18-29 yaş aralığında olanların işe bakış düzeylerinin 30-39 yaş aralığı ile 50 yaş
ve üzeri olanlardan daha düşük düzeyde olduğu,
Katılımcılardan 18-29 yaş aralığında olanların işe devam düzeylerinin 40-49 yaş aralığı ile 50 yaş
ve üzeri olanlardan daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

Tablo 9. İşe Angaje Olmanın Eğitim Durumuna Göre Farklılıklarının Tespiti İçin Tek Yönlü Varyans
Analizi
Eğitim Durumu

İşe Angaje Olma

İşe Bakış

İşe Devam

N

Ort.

SS.

Ön lisans

20

3,747

,5619

Lisans

68

3,509

,7034

Lisansüstü

17

3,519

,5360

Ön lisans

20

3,725

,5336

Lisans

68

3,522

,7203

Lisansüstü

17

3,432

,6290

Ön lisans

20

3,850

,7982

Lisans

68

3,451

,7525

Lisansüstü

17

3,921

,2508

F

Sig.

1,049

0,354

,984

0,377

4,512

0,013

p<0,05

Tablo 9’da görüleceği üzere katılımcıların işe angaje olma düzeylerinin eğitim durumuna göre anlamlı
bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Ancak işe angaje olmanın işe devam boyutunda
anlamlı farklılıklar oluştuğu görülmektedir. Farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek
için yapılan Scheffe çoklu karşılaştırma test sonuçları Tablo 10’da yer almaktadır.

Tablo 10. İşe Devam Boyutu Bazında Eğitim Durumuna Göre Çoklu Karşılaştırma
I (Aylık Gelir)

J (Aylık Gelir)

Ortalama Farkı

p
St. Hata

(I-J)
İşe Devam
p<0,05

348

Lisans

Lisansüstü

-,47059*

,19185

0,047

Tablo 10’da görüleceği üzere;


Katılımcılardan lisans mezunu olanların işe devam düzeylerinin lisansüstü
programlardan mezun olanlardan daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

Tablo 11. İşe Angaje Olmanın Aylık Gelir Durumuna Göre Farklılıklarının Tespiti İçin Tek Yönlü
Varyans Analizi

İşe Angaje Olma

İşe Bakış

İşe Devam

Aylık Gelir

N

Ort.

SS.

2000-3000 TL

26

3,1810

,61648

3001-4000 TL

14

3,6429

,22543

4001 TL ve Üzeri

65

3,6878

,68005

2000-3000 TL

26

3,0989

,60578

3001-4000 TL

14

3,7908

,15208

4001 TL ve Üzeri

65

3,6725

,69435

2000-3000 TL

26

3,5641

,69774

3001-4000 TL

14

2,9524

,56775

4001 TL ve Üzeri

65

3,7590

,70343

F

Sig.

6,273

0,003

8,949

0,000

8,014

0,001

p<0,05

Tablo 11’de görüleceği üzere katılımcıların işe angaje olma düzeylerinde aylık gelir durumlarına göre
anlamlı farklılıklar oluştuğu tespit edilmiştir (p<0,05). Farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını
ortaya koymak amacıyla yapılan Scheffe çoklu karşılaştırma test sonuçları Tablo 12’de bulunmaktadır.

Tablo 12.İşe Angaje Olma Ölçeği Bazında Aylık Gelir Durumuna Göre Çoklu Karşılaştırma
I (Aylık Gelir)

J (Aylık Gelir)

Ortalama Farkı

p
St. Hata

(I-J)
İşe Angaje Olma
İşe Bakış

İşe Devam
* p<0,05
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2000-3000 TL
2000-3000 TL

3001-4000 TL

4001 TL ve üzeri

-,50679*

,14488

0,003

3001-4000

-,69192*

,20845

0,005

4001 TL ve üzeri

-,57363*

,14591

0,001

2000-3000 TL

-,61172*

,22748

0,030

4001 TL ve üzeri

-,80659*

,20218

0,001

Tablo 12’de görüleceği üzere;


Aylık 2000-3000 TL aralığında ücret alanların işe angaje olma düzeylerinin 4001 TL ve üzeri
ücret alanlardan daha düşük düzeyde olduğu,
Aylık 2000-3000 TL aralığında ücret alanların işe bakış boyutlarının 3001-4000 TL ve 4001 TL
ve üzeri ücret alanlardan daha düşük düzeyde olduğu,
Aylık 3001-4000 TL aralığında ücret alanların işe devam boyutlarının 2000-3000 TL aralığında
ve 4001 TL ve üzeri ücret alanlardan daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).




Tablo 13. İşe Angaje Olmanın Çalışma Süresine Göre Farklılıklarının Tespiti İçin Tek Yönlü
Varyans Analizi

İŞE ANGAJE OLMA

İşe Bakış

İşe Devam

Çalışma Süresi

N

Ort.

SS.

F

1-8 yıl

20

3,155

,4386

8,648

9-15 yıl

37

3,454

,5038

16 yıl ve üzeri

48

3,801

,7348

1-8 yıl

20

3,121

,4800

9-15 yıl

37

3,428

,5189

16 yıl ve üzeri

48

3,814

,7405

1-8 yıl

20

3,316

,2956

9-15 yıl

37

3,576

,5700

16 yıl ve üzeri

48

3,743

,9180

Sig.

0,00

9,680

0,00

2,510

0,086

Tablo 13’te görüleceği üzere katılımcıların işe angaje olma düzeylerinde çalışma sürelerine göre anlamlı
farklılıklar oluştuğu tespit edilmiştir (p<0,05).
Tablo 14’te ise farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını ortaya koymak amacıyla yapılan Scheffe
çoklu karşılaştırma test sonuçları gösterilmektedir. Buna göre;


1-8 yıl arası ile 9-15 yıl arası çalışanların işe angaje olma ve işe bakış seviyelerinin 16 yıl ve
üzeri süre ile çalışanlardan düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

Tablo 14.İşe Angaje Olma Ölçeği Bazında Çalışma Süresine Göre Çoklu Karşılaştırma
I
(Çalışma J
(Çalışma
Süresi)
Süresi)

Ortalama Farkı
(I-J)

St. Hata

p

İşe Angaje Olma

1-8 yıl arası
9-15 yıl arası

16 yıl ve üzeri

-,64559*
-,34678*

,16979
,13384

0,001
0,039

İşe Bakış

1-8 yıl arası
9-15 yıl arası

16 yıl ve üzeri

-,69256*
-,38542*

,16634*
,13673

0,000
0,022
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada işe tutkulu çalışanların durumunu yansıtan işe angaje olma davranışının cinsiyet, medeni
durum, eğitim durumu, yaş, aylık gelir ve çalışma süresine göre farklılaşabileceği öngörülerek bir model
oluşturulmuştur. Bu amaçla yapılan çalışma sonucunda öncelikle katılımcıların işe angaje olma
düzeylerinin ortalamanın üzerinde (3,5563) olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların işe angaje olma düzeylerinin cinsiyet ve medeni duruma göre farklılıklarının tespiti için
yapılan bağımsız gruplarda t testi sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılıklar oluştuğu tespit
edilmiştir. Buna göre kadın işgörenlerin işe angaje olma düzeylerinin erkek işgörenlere göre daha düşük
olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bu sonuç Arslan ve Demir (2017)’in yaptıkları çalışma ile benzerlik
göstermektedir. Medeni duruma göre evli katılımcıların işe angaje olma, işe bakış ve işe devam
boyutlarının bekar olanlardan daha yüksek düzeyde olduğu gözlenmiştir. Köse (2015) yaptığı çalışmada,
işe angaje olma ve işe bakış boyutlarının evli katılımcılarda daha yüksek olduğunu belirtmiş ve yapılan
çalışma ile elde edilen sonuçlar paralellik göstermiştir. H1ve H2 hipotezleri kabul edilmiştir.
Katılıcıların yaş gruplarına göre farlılıklarının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına
göre 18-29 yaş aralığında olanların, 50 yaş ve üzeri olanlara göre daha düşük düzeyde işe angaje
oldukları bulgulanmıştır. H3 hipotezi kabul edilmiştir. Smulders (2006) Almanya’da 400 çalışan
üzerinde yaptığı çalışmada benzer bir sonuç bulmuştur. Çalışma sonucunda daha yaşlı olan çalışanların
genç olanlara göre işe angaje olma düzeylerinin arttığı ortaya konulmuştur. Ertürk ve Aydın (2018)
yaptıkları çalışmada benzer sonuçlar elde etmiştir. Yapılan bu çalışmalar yaş attıkça işe angaje olmanın
da arttığı göstermektedir.
Katılımcıların işe angaje olmaları ölçeği bazında işe devam boyutunda anlamlı farklılıklar oluştuğu
tespit edilmiş fakat genel işe angaje olma düzeylerinin eğitim durumuna göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı tespit edilmiştir. H4 hipotezi reddedilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Arslan ve Demir
(2017)’in çalışmasına benzerlik göstermektedir. Buna karşın eğitim durumuna göre Köse (2015) yaptığı
çalışmada işe angaje olma ve işe bakış boyutlarının eğitim durumuna göre farklılık gösterdiğini fakat
işe devam boyutunda anlamlı farklılık olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların işe angaje olma
düzeylerinde aylık gelir durumlarına göre anlamlı farklılıklar oluştuğu tespit edilmiştir. Buna göre, aylık
2000-3000 TL aralığında ücret alanların işe angaje olma düzeylerinin, 4001 TL ve üzeri ücret alanlardan
daha düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda daha yüksek ücret alan çalışanların daha fazla
işe angaje olma potansiyeli gösterdikleri söylenebilir. H5 hipotezi kabul edilmiştir. Son olarak
katılımcıların işe angaje olma düzeylerinde çalışma sürelerine göre anlamlı farklılıklar oluştuğu tespit
edilmiştir. Buna göre işyerinde daha uzun süreli çalışma, işgörenlerde daha fazla işe angaje olma
davranışları göstermelerine neden olmaktadır. H6 hipotezi kabul edilmiştir. Uzun yıllar aynı işte
çalışmış, uzman haline gelmiş kişiler ve bu durumun getirdiği daha yüksek ücret ve daha iyi şartlarda
çalışma olanakları, işgörenlerin işe angaje olma düzeylerini olumlu etkilediği söylenebilir. Aynı
zamanda işgörenlerin daha yüksek ücret alması daha iyi koşullarda ve daha kaliteli yaşayabilmesinde
önemli bir aracıdır.
Sonuç olarak yöneticiler çalışanlara destek verme, iş birliğini teşvik etme gibi işlevlerle çalışanların işe
angaje olma düzeylerinin artırılmasını sağlayabilir. Böylece işletmelerin üretimlerinde artış, işyerinde
daha az hata yapılması, daha fazla müşteri memnuniyeti ve daha yüksek karlılık gibi işletmeler ve
yöneticiler için önem arz eden konularda başarı elde edilebilir. Türkiye’de ana fon sağlayan
kaynaklardan biri olan bankalarda çalışan personelin işini daha severek, daha dinç, tutkulu, dinamik ve
bağlılıkla yapabilmesi gerek ülke ekonomisi gerekse işletmeler için oldukça hassas bir konudur.
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Rekabetin yüksek olduğu sektörlerden biri olan bankalarda tüm yeteneklerini işlerinde uygulayabilmek
için rollerine tamamen yatırım yapmaya istekli olan, proaktif ve yüksek kalitede performans
standartlarına bağlı ve yaptıkları işleriyle psikolojik olarak bağlantılı çalışanlara ihtiyaç duyulmakta ve
bu durum işe angaje olmanın önemini artırmaktadır.
İleride yapılacak çalışmalarda işe angaje olma davranışının ilişkili olabileceği birey ve örgüt
düzeyindeki değişkenlerin incelenmesinin alan yazına ve uygulayıcılara fayda sağlayabileceği
düşünülmektedir. Bu bağlamda kişilik özelliklerinin işe angaje olma davranışına etkilerinin
araştırılmasının yanı sıra algılanan örgütsel destek, iş tatmini, iş performansı, örgütsel adalet, yaratıcı
performans, yenilikçi davranış, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel güven ve işe angaje olma
davranışı arasındaki ilişkilerin incelenmesi önerilmektedir. Diğer taraftan bu alanda yapılan
araştırmaların eğitim, gıda, sağlık, tekstil, turizm, ulaşım, lojistik gibi farklı sektörlerde ve farklı örgüt
ortamlarında tekrarlanmasının bu araştırmadan elde edilen bulguları desteklemek açısından önemli
olacağı öngörülmektedir.
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An Effective Form and Means of
Developing Social Activity in Students

Malika Jumazoda BAKHTIYAROVNA1

Abstract
In this article, we aim to reflect on the activity that is formed as a result of the application of
theoretical knowledge in practice. Social activism is one of the most important aspects of an
individual’s activities. It is manifested in the participation of the individual in society and
community work; based to a certain extent on the understanding of political and moral identity.
Fostering social activism is not only an increase in the level of participation in public affairs, but
also the formation of motives that determine the moral orientation of young people. The main
pedagogical and psychological conditions of activity are the formation of the student community
and each of its members in the form of social attitudes that meet the requirements of society and
time - the accumulation of experience. A number of scientific researches on improvement of
pedagogical mechanisms of social adaptation of students, development of technologies of
preparation for pedagogical activity are carried out in the world. In particular, it is important to
improve the professional socialization of students by ensuring their didactic adaptation to higher
education, the development of optimal pedagogical conditions for the effective organization of
tutoring.
The model of social adaptation of students of pedagogical higher education institution was based
on four stages of interaction: interpersonal, interfaculty, interaction with the higher education
institution (HEI), professional-value stage (in the first stage of study at the pedagogical higher
education institution it is important to overcome the following didactic difficulties Significant
complication of the content and volume of educational material (one report contains information
on five or six schools, academic lyceums and vocational colleges); new forms and methods of
teaching in relation to the school, academic lyceum (lectures, seminars, colloquiums, debates and
others); the complexity of the language of the scientific text and lecture material; the lack of skills
and abilities of the student to work independently.
Keywords: social activism, adaptation, pedagogical technology, pedagogical diagnostics, critical
thinking, student, teacher, skill, social indifference, credit-module, innovative approach.
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INTRODUCTION
Fostering social activism is not only an increase in the level of participation in public affairs, but also
the formation of motives that determine the moral orientation of young people. The main pedagogical
and psychological conditions of activity are the formation of the student community and each of its
members in the form of social attitudes that meet the requirements of society and time - the accumulation
of experience.
Fostering social activism is done through direct adaptive skills. In the world's leading higher education
institutions, great attention is paid to the adaptation of students to academic education, the improvement
of social competence. In particular, the International Symposium of School Education Leaders (2013)
in Switzerland explored the problems of personal professional adaptation of young teachers and raised
the issue of improving higher education curricula.
In a number of developed countries, including France, Singapore, Italy, Sweden, and the United States,
students have the opportunity to quickly adapt to the social life of the institution of higher education, its
educational, creative and sports spheres, as well as extensive use of information resources. Although
the technical means and technologies used in the learning process are different, the quality of teaching
can be high or satisfactory depending on the form and means of presenting the learning material [2]. At
the same time, it is important to develop preventive technologies for the successful social adaptation of
students to the conditions of higher education, to ensure the compatibility of pedagogical diagnostics
and correction. A number of scientific researches on improvement of pedagogical mechanisms of social
adaptation of students, development of technologies of preparation for pedagogical activity are carried
out in the world. In particular, it is important to improve the professional socialization of students by
ensuring their didactic adaptation to higher education, the development of optimal pedagogical
conditions for the effective organization of tutoring. It is also important to ensure that students adapt to
the requirements of the modular-credit system, to improve the pedagogical mechanisms to overcome
the problems that arise in the learning process. Improving the quality of higher education in the country
is considered an important task to develop new mechanisms for effective preparation of students for
professional activity. At the same time, it is important to develop the technology of social adaptation of
students of pedagogical higher education institutions, to improve the didactic training of future teachers,
the level of social activity. The Action Strategy for the further development of the Republic of
Uzbekistan identifies such important tasks as "Improving the quality and efficiency of higher education
institutions through the introduction of international standards for quality assessment of education" [1].
This requires a pedagogical approach to the concept of "social adaptation" of students to higher
pedagogical education and the elucidation of its pedagogical features, the development of nontraditional blockchain technology of the course "Higher pedagogical education process", which
optimally serves the adaptation of students to higher education.
Medical, socio-philosophical aspects of the problem of social adaptation are covered in the research
work of such scientists as AA Umarov, M. Bekmurodov, K. Tulenova; psychologists NSSafaev,
O.Hayitov, N.Kamilova, psychological features of social adaptation, pedagogical scientists
N.Azizkhodjaeva, M.Kuronov, H.Ibragimov, Sh.Majitova, A.Ajibaeva, N.Muslimov, F.Yuzlikaev,
Pedagogical technologies of teacher training by Sh.Mardonov, U.Begimkulov, D.Ruzieva, B.Rakhimov,
N.Egamberdieva, Sh.Shodmonova, B.Turdibaeva, D.Nasriddinova, G.Makhmutova, M.Kurbanbaev,
R.Yarmatov, issues of formation of creativity in pedagogical university students, the content and
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importance of the use of spiritual, moral and educational values in the professional and personal
development of the future teacher are studied.

Materials and methods
From the content of the approaches to the definition of the concept of "adaptation" it is concluded that
the process of adaptation is a process of full satisfaction of the needs of the individual on the one hand
and the environment on the other; it is a state of mutual harmony between the individual and the social
environment. In this case, the emergence of mutual harmony between the individual and the social
environment serves as an effective tool. Adaptation is the process by which an individual effectively
assimilates new conditions in a changing educational environment, acquires the appropriate status, and
social adaptation is the process of realizing the opportunities provided to society by society. This ensures
the correlation of the norms and values of behavior of an individual with the values of the social group
to which he belongs. The social adaptation of the student to the university has two important aspects:
the adaptation of the student to the professional activity: that is, his adaptation to the organization,
content, conditions of educational activities in the university, the acquisition of independence in teaching
and research activities; its socio-psychological adaptation: the development of a culture of
communication in the student in accordance with the interactions in the social group, the acquisition of
a personal behavioral style. The model of social adaptation of students of pedagogical higher education
institution is based on four stages of interaction: interpersonal, interfaculty, interaction with higher
education institution (HEI), professional-value stage (in the first stage of higher education it is important
to overcome the following didactic difficulties : Significant complication of the content and volume of
educational material (one report contains information on the lessons of five or six schools, academic
lyceums and vocational colleges); new forms and methods of teaching in relation to the school, academic
lyceum (lectures, seminars, colloquiums, discussions, etc. ) active use; complexity of the language of
the scientific text and lecture material; lack of independent work skills and abilities in the student. To
develop the student's independent work skills and abilities, a system of measures to ensure the adaptation
of freshmen to higher education should be implemented, including planning, inclusion in the list of
events to be held on the month of adaptation to the university instagram, posting photos of events, the
organization of information and data stands for the first year, the provision of hotline numbers. The
block-module technology of teaching the course "Higher pedagogical education process" on the basis
of the improved curriculum, aimed at improving the technology of adaptation of students to pedagogical
higher education institution, differs from other (traditional, problem, individualized, accelerated,
stratified, programmed, concentrated) educational system. does:
1. The content of training is represented by completed independent complexes (information
blocks). The amount of learning content that a student needs to master and the level of its
mastering is determined by the didactic purpose. Also, each student will receive written advice
from the teacher on how to find the necessary study material, the travels that need to be done.
2. The form of communication between teacher and student changes, and communication takes
place through a subject-subject-based block-module.
3. The student works as independently as possible, learns to plan their activities. It teaches the
student to value his position in the learning process, to clearly define the amount of specific
knowledge that needs to be acquired, to know the gap in knowledge, skills and competencies. Of
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course, the teacher also directs his / her learning activities, the teacher’s guidance and supervision
work is much easier through the module.
4. Ready-made modules allow you to individualize learning activities. There are no problems with
individual counseling, dosing individualized care. In order to teach the course "The process of
higher pedagogical education" in the form of a block-module, first of all, it is necessary to develop
a complex modular program consisting of a set of didactic goals and modules that ensure the
achievement of goals. This complex modular program provides for: psychological training in the
first stage in order to develop self-confidence and mutual cohesion in a group of students;
diagnosing the level of adaptation, identifying the main difficulties encountered in the process of
adaptation; implementation of psychological diagnosis aimed at determining the individual
characteristics of students; teaching students self-management and overcoming psychological
stress during exam sessions. In the development of modules for the course "The process of higher
pedagogical education" special attention is paid to the following aspects:
♦ Ensuring that each student achieves didactic goals in the development of learning
materials, based on the principles of modular teaching;
♦ give the content of each module in completed blocks.

It should be noted that the introduction of a block-module curriculum on the subject "The process of
higher pedagogical education" will achieve: the process of adaptation of students to the conditions of
higher education; optimizes the overall learning activities of students; the student develops as a person,
his intellectual and personal potential expands; the effectiveness of their career guidance activities will
increase.
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Adapting students to the new environment

Organization of trainings on adaptation in the form of information-knowledge

Ensuring student integration within the group

Trainings to build interpersonal communication skills

Ensuring students ’integration with the community

Training sessions on the formation of behavior in accordance with social norms

Ensure that pedagogy is adapted to the conditions of the higher education institutionаш

Behavioral training.

The results of our research show that in order to further reduce the negative effects of crisis situations,
it is advisable to develop technology aimed at increasing the level of social resilience of students in
extracurricular activities. Based on this basis, the research developed a technology of social adaptation
of students of pedagogical higher education institutions in the process of extracurricular activities.

Results
The study was conducted in two phases. In the first phase of the study, students' participation in public
affairs at the university level and their attitudes toward performing a variety of tasks were studied. In
the second stage, the level of activity of students in the group they study was analyzed. The results
showed that the majority of 1st year students were mainly involved only in the assigned community
service. This can be explained by the fact that first-year students are not yet fully adapted to higher
education, they are in the process of adaptation. It became known that 2nd year and mainly 3rd and 4th
year students will take part in public works, show initiative and master subjects. It should also be noted
that some students do not participate in any community activities. Questionnaires, essays, individual
and group interview methods were used to further clarify these indicators. From the written answers to
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the question “Do you like to participate in public works, what is its value?”, It can be seen that about
half of the students showed that they are interested in participating in public works, that the work is in
their interests.
Training sessions were held with students in extracurricular activities, taking into account the areas of
social adaptation technologies. The main factor influencing the effectiveness of trainings is determined
by adherence to a number of pedagogical conditions:


Adaptation of students to the new environment



Organization of trainings on adaptation in the form of information and knowledge



Ensuring the integration of students within the group



Trainings to develop interpersonal communication skills



Ensuring the integration of students with the community



Training sessions on the formation of behavior in accordance with social norms



Ensuring adaptation of pedagogical higher education institution



Behavioral training.

In particular, the trainings: support and encourage the subjective approach of learners; achieving
collaborative interaction; taking into account the sexual, age and individual characteristics that directly
affect the adaptation of the student's personality; use of dialogic forms of communication in ensuring
the adaptation of students, pedagogical support of this process; belief in the individual capabilities of
the student, etc. At the end of the training session, a reflection is conducted, through which it is
recommended to determine the attitude of students to the training exercises and to improve the
subsequent training exercises based on their requirements and needs. Taking into account the level of
cognitive activity of students, the socio-pedagogical tasks assigned to students can be divided into four
groups:
1) the elementary model of problem-solving tasks;
2) simple model problem-solving tasks;
3) tasks to solve problematic situations of a complex model;
4) Tasks for solving complex model problem situations. Involvement of students in the creative
solution of socio-pedagogical tasks in the process of conducting spirituality classes in pedagogical
higher education institutions on the basis of the above-mentioned technological approach forms in them
the skills and abilities of a conscious attitude to social reality.

CONCLUSION
A special program was developed to study the work of academic groups, analyze their situation, to form
social activity in students, to motivate them to participate in public affairs, to develop in them the
qualities of self-government, organizational skills, independence and creative approach. The work was
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carried out in several stages. In the first phase, the focus was on clearly defining and allocating public
assignments, explaining general and specific aspects of the task, and studying student attendance.
1. Development of an active model of social adaptation of students of pedagogical higher
education institutions in the field of interpersonal, interfaculty, interaction with higher education,
professional-value influence using information-cognitive, value-motivational and socio-psychological
and activity organization criteria. Adaptation of students to pedagogical higher education institution
technology solution in a wide range of solutions.
2. Improved course of "Higher pedagogical education process" based on blockchain technology,
developed to improve the technology of social adaptation of pedagogical higher education institutions
in the completed independent complexes of the content of educational materials from other educational
systems (traditional, problem, individualized, accelerated, stratified, programmed, concentrated)
information blocks), the maximum independent work of students, differing in the planning of their
activities, is an effective means of social adaptation of future teachers to higher education.
3. Ensuring social adaptation of students in the process of extracurricular activities was carried
out in four stages: adaptation in the form of information and cognition, the formation of interpersonal
communication skills, the formation of behavior in accordance with social norms, adaptation to
behavioral norms. In particular, there is a high level of productivity in the improvement of technologies
of social adaptation of students to pedagogical higher education institutions, comprehensive trainings,
problem-solving tasks of spiritual and educational content, as well as block-module technologies. By
their very nature, they are developmental, adaptive, and improve personal and professional qualities.
4. Strategy of correct choice of the proposed social behavioral strategies of improvement of
technology of social adaptation of students of pedagogical higher education institution, acquisition of
skills of subjective self-assessment in connection with social adaptation and ability to organize the
activity independently. development, allowed to identify the leading didactic conditions for the
formation of a culture of optimal communication between students and faculty.
5. In order to further improve the technology of social adaptation of students of pedagogical
higher education institutions in the future to solve this problem innovative models of education,
diagnostic, consulting and correctional work, comparative and pedagogical study of the importance of
teaching and pedagogical practice, coordination and popularization of cooperation research in areas such
as the definition of measures.
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Özel Eğitim Hizmetlerinin Yönetimine
İlişkin Yeterlik Düzeyleri Açısından
Kurum
Yöneticilerinin
Değerlendirilmesi
Mahire ASLAN1
Zerrin ÖNEN1

Öz
Bu araştırmanın temel amacı, özel eğitim kurumu yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerinin
yönetimine ilişkin yeterliklerinin öğretmen algılarına dayalı olarak değerlendirilmesidir. Genel
tarama modelinde betimsel bir araştırma olan bu çalışmanın evreni, Malatya’nın merkez
ilçelerinden Battalgazi ve Yeşilyurt’ta bulunan özel eğitim okulları ve rehberlik araştırma
merkezlerinde 2019- 2020 öğretim yılında görev yapan 208 öğretmenden oluşmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Okul Yöneticilerinin Özel Eğitim Hizmetleri Yeterliği
Ölçeği kullanılmış ve veriler anılan evrenden ulaşılabilen 150 gönüllü öğretmenden elde
edilmiştir. Araştırmanın bulguları; öğretmen algılarına göre, özel eğitim kurumu yöneticilerinin
özel eğitim hizmetlerinin yönetimine ilişkin yeterliklerinin orta düzeyde olduğunu ortaya
koymuştur. Ayrıca, özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik
düzeylerine ilişkin öğretmen algılarının cinsiyet, kıdem ve mevcut yöneticiyle çalışma süresi
değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği; branş, mezun olunan okul ve çalışılan kurum
değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık gösterdiği bulgulanmıştır.
Anahtar sözcükler: Özel eğitim kurumu yöneticileri, özel eğitim kurumu öğretmenleri, özel
eğitim hizmetlerinin yönetimi.
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GİRİŞ
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri eğitim ile doğrudan bağlantılıdır. Bu anlamda ülkeler eğitime ve insana
yatırım yapmaktadır. Eğitim verilirken de bir gruba ya da zümreye ayrıcalık tanınmaz ve bireyler
arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Bu durum anayasamızın 42. maddesinde de açıkça
belirtilmektedir. Her bireyin eğitim alma hakkı olduğu anayasada “kimse, eğitim ve öğrenim hakkından
yoksun bırakılamaz.” şeklinde ifade edilmektedir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler de diğer kişilerle
aynı haklara sahiptir ve her yönden uyumlu bir şekilde toplumla kaynaşması gerekmektedir (Akçamete
vd., 2012). Bu da ancak sınıf ve okulda kendi yaş grubundaki öğrencilerle ve kendi gelişim özelliklerine
uygun olarak verilecek bir eğitim ile mümkündür (Kırcaali-İftar ve Batu; 2005; Gül ve Vuran, 2015).
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin normal gelişim gösteren akranları ile aynı ortamda eğitim alması,
akranları ile sosyalleşmesi eğitimin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin normal gelişim gösteren akranları ile aynı ortamda eğitim alması
eğitimin önemli bir boyutu olan özel eğitim kapsamında ele alınmaktadır. Uzmanların, ailelerin ve
toplumun giderek artan bir düzeyde süreçte daha fazla paylaşımda bulunduğu dinamik bir eğitim alanı
(Aksoy, 2016) olan özel eğitim, özel gereksinimi olan bireylerin içerisinde bulundukları dönemin
gerektirdiği gelişimsel özelliklerine ve akademik başarılarına bağlı olarak kapasitelerini maksimum
düzeyde kullanabilecekleri, toplumla uyumlu ve üretken bireyler olmalarını destekleyecek, belirli bir
program doğrultusunda bu konuda eğitim almış kişiler tarafından verilen eğitimdir (Özsoy, Özyürek ve
Eripek, 1998; MEB, 2006-a; MEB, 2006-b).
Özel eğitim okullarda çeşitli şekillerde gerçekleşebilmektedir. Bu kapsamda okullarda yapılan tanılama
çalışması sonucunda özel eğitime ihtiyacı olduğu kararlaştırılan öğrenci (ler) kaynaştırma eğitimi adı
altında eğitime devam etmekte ya da kaynaştırma destek eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Kaynaştırma eğitimi, çocuğun hem temel becerileri hem de sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla normal
gelişim özelliklerine sahip öğrencilerle beraber aldığı eğitimdir. Kaynaştırma eğitiminde eskiye oranla
daha yaygın ve birbirinden oldukça farklı gereksinime sahip çocuğun bulunması (Sucuoğlu, 2004;
Sucuoğlu, Ünsal ve Özokçu, 2004; Sucuoğlu ve Özokçu, 2005) durumu özel eğitimin okullarda
uygulanması ve sürecin yönetilmesini daha da önemli kılmaktadır. Kaynaştırma eğitimi yalnızca özel
eğitime gereksinimi olan çocukların normal gelişim özelliklerine sahip öğrencilerle aynı sınıfta bulunma
yoluyla aldığı eğitimi kapsamaz. Bunun yanı sıra kaynak oda, uygulama ya da sınıf dışında geçici özel
eğitim öğretmeni tarafından verilen eğitim uygulamalarını da kapsar. Destek eğitim hizmetleri olarak
ifade edilen bu uygulamalar genel olarak “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbî ve eğitsel
değerlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine, ailelerine,
öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç-gereç, eğitim ve danışmanlık hizmetleri
sağlama” olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2006-a).
Bu eğitime bağlı olarak her öğrencinin akademik, bilişsel ve sosyal durumuna göre mevcut bir
değerlendirme yapılır ve bu değerlendirmeye göre de bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) hazırlanır.
Bunun amacı özel eğitime gereksinimi olan öğrencinin en üst düzeyde yararlanabileceği eğitim fırsatları
sunmaktır (Gürsel, 2005). Bunun için BEP birimleri kurulur ve bu birimin görev ve sorumlulukları
yönetmelikte belirtilir. Bu kurul okul müdürü ya da okul müdürünün seçeceği bir müdür yardımcısı
başkanlığında sınıf rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni, ders öğretmeni, gezerek eğitim görevi
yapan öğretmen, eğitim programı hazırlamakla görevli öğretmen, öğrenci velisi ve öğrenciden oluşur
(MEB, 2006-a). Öğrencinin mevcut durumu dikkate alınarak eğitim planında yer alan uzun ve kısa
dönemli amaçlara göre BEP hazırlanır.
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Sosyal kabul ya da özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin akranları tarafından kabul edilmeleri de
dikkate alınması gereken bir konudur çünkü sosyal becerilerin tam olarak dikkate alınmadığı okullarda
bu öğrenciler normal gelişim özelliklerine sahip akranlarına göre daha az iletişim kurmakta (Sazak
Pınar, 2008) ki bu durumda bu tarz öğrencilerin daha az sosyalleşmesine sebep olmaktadır. Sınıfın iş ve
işleyişinde kararlara katılımlarını sağlama, iletişim kurma fırsatları yaratma, arkadaş edinmelerini
sağlama, akademik başarı ve sosyal becerilerini destekleme gibi eylemlerle bu öğrencilerin sosyal olarak
kabul edilmeleri sağlanabilir (Aytaç, 2010). Bu doğrultuda öğretmenler yönlendirilebilir.
Hem planlama hem de uygulama boyutuyla ele alındığında bütün bu süreci yönetecek yöneticilerin de
bu konuda donanımlı olması gerekir. Bu donanım teknik boyutta olabileceği gibi insani ve kavramsal
boyutta da olabilir. Bunlar, yöneticilerin öğretim yöntem ve tekniklerini, süreçlerini bilmesi, empati
kurarak öğretmen, veli ve öğrencileri anlaması ve bütüncül bir bakış açısına sahip olması ile ilgilidir.
Bu yeterliliklere sahip bir okul yöneticisinin de planlamadan uygulamaya kadar özel eğitim
hizmetlerinin yürütülmesinde daha başarılı olacağı söylenebilir. Okul yöneticileri, özel eğitime
gereksinimi olan öğrenciler için plan ve program yapılması, uygun ortam ve imkân sağlanması, ailelerin
ikna edilip desteğinin alınması gibi uygulamalarla yürütülecek özel eğitim hizmetlerine rehberlik ve
liderlik yaparlar. Okullarda özel eğitim hizmetlerini ikinci plana itmeden özel eğitime gereksinime sahip
çocukları da sürecin merkezine alarak gerekli çalışmaları yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşları da sürece
dahil edebilirler. BEP hazırlanmasında farklı uzmanlık alanına sahip kişilerin görüşlerinin alınması daha
sağlıklı bir planlama yapılmasına katkı sunabilir. Bunun için okuldaki fraklı branşlardan öğretmenleri
sürece dahil ederek okuldaki madde ve insan kaynaklarını amaca uygun bir şekilde organize edebilir.
Kaynaştırma eğitimi bir takım çalışması olmasından dolayı süreçte başarılı olması da yine bu takım
çalışmasının performansına bağlıdır (Gözün ve Yıkmış, 2004). Bu takımı oluşturmak, motive etmek ve
etkili çalışmaları sürdürülebilir kılmak yöneticinin yeterliliğine bağlıdır. Bu bağlamda okul yöneticileri
özel eğitim öğretmenlerinin, ders ve sınıf rehber öğretmenlerinin uyumlu bir şekilde çalışmasını
sağlayacak olumlu bir okul iklimi oluşturmalıdır. Okulun başarılı olmasında personelin niteliği
belirleyici olduğundan (Bozkurt ve Aslanargun, 2015) okul yöneticilerin personel yönetimini başarılı
bir şekilde uygulayabilmeli ve personelin kendisini geliştirme sürecine destek olmalıdır. Personelin
kendini geliştirmesi, kendisini geliştirmeye ihtiyaç duyduğu alanlara ilişkin hizmet içi eğitim
faaliyetlerine katılımı teşvik etmelidir. Bunun için de okul yöneticisinin özel eğitim hizmetleri ve
yürütülmesi ile ilgili çalışma ve gelişmeleri takip etmesi gerekmektedir.
Okullarda özel eğitim ihtiyacı duyan öğrenci sayısının artması bu konuda yöneticilerin yeterli ve
donanımlı olmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda bu araştırmada da özel eğitim kurumu
yöneticilerinin, özel eğitim hizmetlerinin yönetimine ilişkin yeterliklerinin öğretmen algılarına dayalı
olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki soruların yanıtı aranmıştır:
1. Öğretmen algılarına göre, özel eğitim kurumu yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerinin yönetimine
ilişkin yeterlik düzeyi nedir?
2. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algıları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
3. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algıları, kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
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4. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algıları, branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
5. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algıları, mezun olunan okul değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
6. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algıları, mevcut yöneticiyle çalışma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?
7. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algıları, çalışılan kurum değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM
Özel eğitim kurumu yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerinin yönetimine ilişkin yeterliklerini öğretmen
algılarına dayalı olarak değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışma, genel tarama modelinde betimsel bir
araştırmadır. Bu araştırma modelinde geçmişte veya halen var olan bir durumun var olduğu şekliyle
belirlenmesi amaçlanır. Araştırmaya konu edilen olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve
olduğu gibi betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2016: 109).
Evren ve örneklem
Araştırmanın evreni, Malatya’nın merkez ilçelerinden Battalgazi ve Yeşilyurt’ta bulunan özel eğitim
okulları ve rehberlik araştırma merkezlerinde 2019- 2020 öğretim yılında görev yapan 208 öğretmenden
oluşmaktadır. Araştırmada evrenden örneklem alma yoluna gidilmemiş ve anılan evrenden ulaşılabilen
150 gönüllü öğretmen çalışmaya dâhil edilmiştir.
Veri Toplama Aracı
Özel eğitim hizmetlerinin yönetimine ilişkin yeterlik düzeyleri açısından kurum yöneticilerinin
değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu araştırmada Johnson (1990) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye
Arslan (2019) tarafından uyarlanan Okul Yöneticilerinin Özel Eğitim Hizmetleri Yeterliği Ölçeği
kullanılmıştır.
Okul Yöneticilerinin Özel Eğitim Hizmetleri Yeterliği Ölçeği (OYÖEHYÖ) için öğretmen formunun
oluşturulması ve okul yöneticileri formu uyarlama çalışması olmak üzere iki boyutta çalışma yapılmıştır.
Okul yöneticileri formu uyarlama çalışmaları için gerekli istatistiksel analizler, Malatya Büyükşehir
Belediyesi merkez ilçelerinde görev yapan 173 okul yöneticisinin katılımı ile elde edilen veriler
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Yapılan Açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA)
sonucunda ölçeğin tek faktör altında ve (faktör yük değeri 0.35’den büyük olan) toplam 24 maddeden
oluştuğu belirlenmiştir. Cronbach Alpha katsayısı ise 0.982 olarak hesaplanmıştır.
OYÖEHYÖ’nin öğretmen formu okul yöneticisi formundan uyarlanmıştır. Öğretmen formunun AFA
çalışması ise yine Malatya Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerinde görev yapan 46’sı kadın 77’si
erkek olmak üzere toplam 123 öğretmenin katılımı ile elde edilen veriler doğrultusunda yapılmıştır.
Yapılan Açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda ölçeğin tek faktör altında ve
toplam 24 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Cronbach Alpha katsayısı ise .978 olarak hesaplanmıştır.
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Verilerin analizi
Veri toplama aracının uygulanmasıyla elde edilen verilerin analizi, her bir soruya ilişkin yanıtların
seçeneklere dağılımına göre yapılmıştır. Bu amaçla katılımcıların her bir maddeye ilişkin olarak 1-5
arasında derecelendirdikleri yanıtların standart sapması, frekansı, yüzdesi ve aritmetik ortalaması
dikkate alınmıştır. Maddelere verilen yanıtların cinsiyet, kıdem, branş, mezun olunan okul, mevcut
yöneticiyle çalışma süresi ve çalışılan kurum değişkenleri ile yöneticilerin yeterliklerine göre analizinde
5’li derecelendirmeden elde edilen toplam puanlar kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ikili
gruplar arasındaki farklar için t testi, çoklu grup karşılaştırmalarında ise tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) uygulanmıştır. Çözümlemelerde anlamlılık düzeyi olarak p < 0,05 esas alınmıştır.

BULGULAR
Bu bölümde, araştırma sorularına yanıt bulmak amacıyla toplanan verilerin çözümlenmesiyle elde
edilen bulgulara yer verilmiş ve sonuçlar tablolar halinde gösterilmiştir.
a. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algıları
Öğretmen algılarına göre, özel eğitim kurumu yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerinin yönetimine
ilişkin yeterlik düzeyleri Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algılarının dağılımı
Madde
Katılımcı
Öğretmen

N
150

Sayısı
24

En Düşük

En
Yüksek

x̄

S.S

24,00

118,00

66,39

16,04

Düzey
Orta

Tablo 1’e göre öğretmenler, özel eğitim hizmetlerinin yönetimi konusunda özel eğitim kurumu
yöneticilerini orta düzeyde yeterli algılamaktadırlar (x̄= 66,39). Bu sonuç, özel eğitime gereksinimi olan
bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş kurumların anılan amacı
gerçekleştirebilmeleri açısından çok da umut verici olarak görülmeyebilir.

b. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algılarının “cinsiyet” değişkenine göre analizi
Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından özel eğitim kurumu yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algıları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını
belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 2’de görülmektedir.

367

Tablo 2. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algılarının cinsiyete göre analizi
Katılımcı

Cinsiyet N

x̄

S. S

Öğretmen

Erkek

85

2,88

,828

Kadın

65

3,15

,904

df

t

p

148

1,869

,064

Tablo 2’deki sonuçlar, özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından özel eğitim kurumu yöneticilerinin
yeterlik düzeylerine ilişkin öğretmen algıları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık
bulunmadığını göstermektedir (t= 1,869; p> .05). Bununla birlikte, kadın öğretmenlerin yöneticilerinin
özel eğitimle ilgili yeterliklerine ait algı düzeylerinin (x̄ = 3,15) erkek meslektaşlarından (x̄ = 2,88)
yüksek olduğu dikkati çekmektedir.

c. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algılarının “kıdem” değişkenine göre analizi
Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından özel eğitim kurumu yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algıları arasında kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını
belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 3’de verilmektedir.

Tablo 3. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algılarının kıdeme göre analizi
Katılımcı

Öğretmen

Toplam

Kıdem

N

x̄

SS

F

P

1-5 yıl

11

2,91

,993

,464

,708

6-10 yıl

28

3,09

,790

11-15 yıl

22

3,11

,864

16-20 yıl

38

2,85

,764

21 ve daha fazla

51

2,98

,842

150

2,99

,866

Tablo 3’de verilen istatistiksel analizler, özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından özel eğitim
kurumu yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin öğretmen algıları arasında kıdem değişkenine göre
anlamlı bir farklılık bulunmadığına işaret etmektedir (F=0,464; p >.05). 11-15 yıl kıdem grubunda yer
alan öğretmenlerin, yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerinin yönetimine ilişkin yeterlik düzeyleri algısı
(x̄ = 3,11) diğer kıdem grubundaki meslektaşlarından daha yüksektir.
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d. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algılarının “branş” değişkenine göre analizi
Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından özel eğitim kurumu yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algıları arasında branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını
belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 4’de görülmektedir.

Tablo 4. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algılarının branşa göre analizi
Katılımcı

Branş

N

x̄

S. S

Öğretmen

Özel Eğitim

90

3,08

,706

Diğer

60

2,79

,871

df

t

p

148

3,730

,000

Tablo 4’de yer alan sonuçlar, özel eğitim kurumu yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerinin yönetimiyle
ilgili yeterliklerine ait öğretmen algılarının branş değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır (t=3,730; p<0,05). Buna göre, özel eğitim branşındaki
öğretmenler (x̄ = 3,08), yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerinin yönetimine ilişkin yeterlik düzeylerini
diğer branşlardaki meslektaşlarına (x̄ = 2,79) kıyasla daha yüksek olarak algılamaktadırlar. Bu bulguyu,
özel eğitim öğretmenlerinin, bir özel eğitim kurumundaki hizmetlerin neler olması ve nasıl yönetilmesi
gerektiğine ilişkin bilişsel düzeylerinin yetkinliği ve bu yetkinlikleri dolayısıyla yöneticilerini daha
realist olarak değerlendirebilecekleri yorumuyla açıklayabiliriz. Aynı bulgu, özel eğitim branşından
olmayan öğretmenlerin yöneticilerine ilişkin beklenti düzeyinin yüksekliği ve bunun
gerçekleşmemesinin onlarda yaratmış olabileceği hayal kırıklığı ile de açıklanabilir.

e. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algılarının “mezun olunan okul türü” değişkenine göre analizi
Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından özel eğitim kurumu yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algıları arasında mezun olunan okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunup
bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 5’de yer almaktadır.

Tablo 5. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algılarının mezun olunan okul türüne göre analizi
Katılımcı

Öğretmen

Okul Türü

N

x̄

S. S

Eğitim
Fakültesi

102

3,02

,739

Diğer

369

48

2,70

,721

df

t

p

148

2,060

,041

Tablo 5’e göre, özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algıları arasında mezun olunan okul türü değişkeni bakımından anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır (t=2,060; p<0,05). Eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin kurum yöneticilerinin
yeterliğine ilişkin algı düzeyleri (x̄= 3,02), diğer fakülte mezunu meslektaşlarından (x̄ = 2,70) anlamlı
biçimde yüksektir. Bu sonuca göre eğitim fakültelerinde verilen eğitim, öğretmenleri diğer fakülte
mezunu meslektaşlarından farklılaştırarak onların özel eğitimin yönetimine ilişkin kurum yöneticilerine
dönük algı düzeylerini olumlu yönde etkileyebilmektedir.

f.

Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algılarının “mevcut yöneticiyle çalışma süresi” değişkenine göre analizi

Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından özel eğitim kurumu yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algıları arasında mevcut yöneticiyle çalışma süresi değişkenine göre anlamlı bir
farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 6’da verilmektedir.

Tablo 6. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algılarının mevcut yöneticiyle çalışma süresine göre analizi

Katılımcı

Öğretmen

Mevcut
yöneticiyle
çalışma süresi

N

x̄

S. S

1-3 yıl

103

3,35

,801

4+ yıl

47

3,25

,750

df

t

p

148

,847

,443

Tablo 6’daki analiz sonuçları, özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından özel eğitim kurumu
yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin öğretmen algıları arasında mevcut yöneticiyle çalışma süresi
değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir (t= ,847; p> .05). Bununla birlikte,
mevcut yöneticiyle 1-3 yıl çalışan öğretmenlerin yöneticilerinin özel eğitimle ilgili yeterliklerine ait algı
düzeylerinin (x̄ = 3,35), mevcut yöneticiyle 4 yıldan fazla çalışan meslektaşlarından (x̄ = 3,25) yüksek
olduğu dikkati çekmektedir.

g. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algılarının “çalışılan kurum” değişkenine göre analizi
Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından özel eğitim kurumu yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algıları arasında çalışılan kurum değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunup
bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 7’de görülmektedir.
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Tablo 7. Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından kurum yöneticilerinin yeterlik düzeylerine ilişkin
öğretmen algılarının çalışılan kuruma göre analizi
Katılımcı

Öğretmen

Çalışılan kurum

N

x̄

S. S

Özel Eğitim Okulu

117

3,00

,754

33

2,45

,745

Rehberlik
ve
Araştırma Merkezi

df

t

p

148

2,973

,002

Tablo 7’de yer alan sonuçlar, özel eğitim kurumu yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerinin yönetimiyle
ilgili yeterliklerine ait öğretmen algılarında çalışılan kurum değişkeni açısından anlamlı bir fark
olduğunu göstermektedir (t=2,973; p<0,05). Buna göre, özel eğitim okullarında çalışan öğretmenler (x̄
= 3,00), yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerinin yönetimine ilişkin yeterlik düzeylerini RAM’da çalışan
meslektaşlarına (x̄ = 2,45) kıyasla daha yüksek olarak algılamaktadırlar. Bu sonucu, bir yönüyle, özel
eğitim okullarına kıyasla RAM’ların rutin bir örgütsel işleyiş ile daha bürokratik bir yapıya sahip olması
nedeniyle yönetici- çalışan ilişkilerindeki yoğun formalliğin astların algısı üzerindeki etkisine
dayandırabilmek olasıdır. Diğer yönüyle de, özel eğitim okullarındaki esnek örgütsel yapının, yoğun ve
gereğinde informal içerikli öğrenci- veli- öğretmen- yönetici etkileşiminin anılan ilgililer üzerinde
yarattığı algısal değişimlerle açıklayabiliriz.

TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu bölümde, özel eğitim hizmetlerinin yönetimine ilişkin yeterlik düzeyleri açısından kurum
yöneticilerinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen araştırmanın sonuçları ilgili alan yazınla
karşılaştırılmış ve tartışılmıştır.
Araştırma bulgularından bir tanesi öğretmenlerin, özel eğitim hizmetlerinin yönetimi ile ilgili olarak
özel eğitim kurumu yöneticilerinin yeterliliklerini orta düzeyde algıladıkları sonucu Kombıçak (2008)
tarafından yürütülen araştırmada elde edilen öğretmenlerin okul müdürlerinin yeterliliklerini orta
düzeyde değerlendirdikleri sonucu ile aynı doğrultudadır. Benzer şekilde alan yazında okul
yöneticilerinin kendi yeterliklerine ilişkin algılarının, öğretmen algılarına oranla daha yüksek düzeyde
olduğu şeklindeki araştırma sonuçları (Ağaoğlu vd., 2012; Dönmez, 2002; Güngör, 2001) ile
karşılaşmak da mümkündür. Bu durum yöneticilerin kendilerine ilişkin algılarının daha olumlu
olduğunu, yöneticilerin yeterlikleri hakkındaki öğretmen algılarının ise görece daha olumsuz olduğunu
göstermektedir.
Araştırma sonucunda elde edilen öğretmenlerin özel eğitim kurumu yöneticilerinin özel eğitim
hizmetlerinin yönetimi açısından yeterlik düzeylerine ilişkin algılarının cinsiyet değişkeni açısından
anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusu bu konuda alan yazında yapılan araştırma sonuçları ile
örtüşmektedir (Aksoy, 2012; Göl ve Bülbül, 2012; Görgülü, Küçükali ve Ada, 2013; Tahaoğlu ve
Gedikoğlu, 2009; Yıldız, 2013). Başka bir ifadeyle, özel eğitim kurumu yöneticilerinin özel eğitim
hizmetlerinin yönetimi açısından yeterlik düzeylerine ilişkin öğretmen algıları onların kadın ya da erkek
olmaları ile ilgili olmadığı söylenebilir.
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Öğretmenlerin özel eğitim hizmetlerinin yönetimi ile ilgili olarak özel eğitim kurumu yöneticilerinin
yeterlik düzeyi algılarının kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucu bu konuda
yürütülen kimi araştırma sonucu ile (Dirim, 2011; Görgülü vd., 2013; Tahaoğlu ve Gedikoğlu, 2009;
Yıldız, 2012) paralellik gösterirken kimi araştırma sonucu ile de (Aksoy, 2012; Balcı, 2010; Saylık,
2015; Yıldız, 2013) farklılaşmaktadır. Bu durum kişilerin tecrübelerinin onların algılarında etkili
olmayabileceğini göstermekle beraber, yapılan çalışmalara ve sürecin yönetilmesine ilişkin olarak da
öğretmenlerin (kıdemli olsun ya da olmasın) gerçekçi bir bakış açısı ile değerlendirme yaptıkları
sonucuna ulaşılabilir.
Özel eğitim kurumu yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerinin yönetimiyle ilgili yeterliklerine ilişkin
olarak özel eğitim branşındaki öğretmenlerin, yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerinin yönetimine
ilişkin yeterlik düzeylerini diğer branşlardaki meslektaşlarına kıyasla daha yüksek algıladığı bulgusu
alan yazında bu konuda yapılan çalışmaları destekler niteliktedir. Örneğin, hizmet içi kurs ve
seminerlere katılımın yöneticilerin yeterliklerini arttırabilecekleri (Terci, 2008; Toy ve Duru, 2016),
bilimsel çalışmalara katılan yöneticilerin öğretmenler tarafından daha donanımlı olduklarının
düşünüldüğü (Balcı, 2010) belirtilmektedir. Bu bulgu özel eğitim öğretmenlerinin diğer branş
öğretmenlerine göre alana daha fazla hâkim olmalarından ve bir özel eğitim kurumundaki süreç, iş ve
işleyiş ile ilgili biliş düzeylerinin daha yüksek olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Tahaoğlu ve Gedikoğlu (2009) tarafından yapılan araştırmanın aksine bu araştırmada eğitim fakültesi
mezunu öğretmenlerin kurum yöneticilerinin yeterliğine ilişkin algı düzeylerinin diğer fakülte mezunu
meslektaşlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum eğitim fakültelerinde verilen eğitimin
öğretmen adaylarının bakış açısını etkileyebileceğini göstermektedir.
Özel eğitim hizmetlerinin yönetimi açısından özel eğitim kurumu yöneticilerinin yeterlik düzeylerine
ilişkin öğretmen algılarının mevcut yöneticiyle çalışma süresi açısından herhangi bir değişiklik
göstermediği araştırmanın bir diğer bulgusu olmuştur. Bu durum öğretmenlerin çalışma sürelerini,
paylaşımlarını, etkileşimlerini göz ardı ederek nesnel bir bakış açısı ile değerlendirme yaptıklarını
göstermektedir.
Özel eğitim kurumu yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerinin yönetimiyle ilgili yeterliklerine ilişkin
olarak öğretmen algılarının çalıştıkları kuruma göre değiştiği sonucu Görgülü (2016) tarafından özel
eğitim kurumu yöneticilerinin okulu yönetme yeterliliklerini inceleyen araştırma ile paralellik
göstermektedir. Mevcut araştırmada da özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin yöneticilerin sahip
olduğu özel eğitim hizmetlerinin yönetimine ilişkin yeterlik düzeylerine ilişkin algılarının RAM’da
çalışan meslektaşlarına oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durum özel eğitim okullarının ve
RAM’ların iş ve işleyişlerinin farklı olmasından kaynaklanabilir.
Sonuç olarak, bu araştırma, öğretmenlerin özel eğitim hizmetlerinin yönetimi ile ilgili olarak özel eğitim
kurumu yöneticilerinin yeterliliklerini orta düzeyde algıladıklarını, öğretmenlerin algılarının onların
kadın ya da erkek olmaları ile ilgili olmadığını, bu algıda kıdemin ve mevcut yönetici ile çalışma
süresinin önemli bir faktör olmadığı, özel eğitim branşındaki öğretmenlerin, yöneticilerinin özel eğitim
hizmetlerinin yönetimine ilişkin yeterlik düzeylerini diğer branşlardaki meslektaşlarına kıyasla daha
yüksek algıladığını, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin algı düzeylerinin diğer fakülte mezunu
meslektaşlarından daha yüksek olduğunu ve son olarak da özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin
algıları RAM’da çalışan meslektaşlarına oranla daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu
sonuçlardan hareketle özel eğitim hizmetlerinin yönetimi ile ilgili olarak yöneticilerin hizmet içi eğitim
ve seminerler alarak kendilerini geliştirmeleri ve buna bağlı olarak da onlara ilişkin algının daha yüksek
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olması sağlanabilir. Özel eğitim branşı dışındaki öğretmenlerin özel eğitim, uygulamalar ve yönetimi
ile ilgili eğitim alması yoluyla özel eğitim ve uygulamalar ile ilgili daha bilgili ve donanımlı olmaları,
eğitim fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olacak öğretmen adaylarına özel eğitim ve uygulamalar
ile ilgili daha fazla ders verilip sürece daha fazla hâkim olmaları sağlanabilir.
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Kuzey
Kıbrıs’a
ait
Geçmişten
Günümüze Geleneksel Mutfak Kültürü
Üzerine Bir Çalışma
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Özet
Dünyada tüm ülkelerin kendine ait folkor, gelenek, görenek, normları bulunmaktadır. Bunların
mutfak gibi kültür paylaşımı alanlarında en iyi şekilde geçmiş nesillerden, yeni nesillere
aktarılması gerekmektedir. Bu aşamada eğitim kadar eğitimci de önemlidir. Tecrübeli kişilerin
kaynak olarak kullanılmalıdır. Günümüzde turizm sektöründe, seyahat eden birçok kişinin ilk
tercihleri gastronomi’dir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kuzey Kıbrıs, zengin bir
mutfağa sahiptir. Füzyon mutfağının da devreye sokulmasıyla gastronomi turizmi daha da
gelişecektir. Turizm aracılığıyla farklı ülkelere ait mutfak kültürleri (geleneksel pişirme yöntemi
ve sunum farklılıklarıyla) ülkelerin en önemli ziyaretçi çekme, pazarlama ve tanıtım unsurları
olarak kullanılmaktadır. Okullarda ve sektörde gastronomiye verilen önem artırılmalıdır ve
geleneksel mufak kültürü dünyaya açılacak bir pencere olarak görülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Mutfak Kültürü, Gastronomi, Turizm, Kuzey Kıbrıs

Abstract
All countries in the world have their own customs, traditions, and norms. These should be
transferred from past generations to new generations in the best way in cultural sharing areas such
as kitchen. At this stage, the educator is as important as the education. Experienced people should
be used as a resource. Gastronomy is the first choice of many travelers in the tourism industry
today. Northern Cyprus, which has hosted many civilizations, has a rich cuisine. With the
introduction of the fusion cuisine, gastronomy tourism will develop further. The culinary cultures
of different countries (with traditional cooking method and presentation differences) are used as
the most important attracting, marketing and promotion elements of the countries through
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tourism. The importance given to gastronomy in schools and the sector should be increased and
traditional kitchen culture must be seen as a window to the world.

Keywords: Traditional Cuisine, Gastronomy, Tourism, Northern Cyprus.

1. GİRİŞ
Dünyada tüm ülkelerin kendine ait folkor, gelenek, görenek, normları bulunmaktadır. Bunların en iyi
şekilde yeni nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu aşamada doğru kişilere (yani kültürü aktaracak
kişilere) önemli bir görev düşmektedir. Eğitim çok büyük bir önem taşırken, eğitimcinin tartışılmayacak
düzeyde bir önemi vardır. Tecrübeli kişiler kaynak olarak kullanılması çok önemlidir. Çünkü mutfak,
geçmiş nesilleri gelecekle bağlayan bir kültür köprüsüdür. Günümüzde gastronomi ve mutfak sanatları,
hem eğitim alanlarında eğitim alarak, hem de sektörde kendini geliştirmek yoluyla sağlanabilir ve
ikisinin birbirine bağlı bir gelişim kaydetmesi çok önemlidir (Sevinç, 2017). Geçmişte olan usta-çırak
ilişkisinde, birçok sır çıraklara aktarılmadan gizli tutulurdu. Şimdi okullarda, üniversitelerde verilen
derslerle artık sırlar açığa çıkmış ve geçmiş, gelecekle paylaşılıyor durumdadır. Günümüzde turizm
sektöründe, seyahat eden kişilerin 25%’inin ilk tercihleri gastronomi’dir. Turizm aracılığıyla farklı
ülkelere ait mutfak kültürleri (geleneksel pişirme yöntemi ve sunum farklılıklarıyla) obu ülkelerin en
önemli ziyaretçi çekme, pazarlama ve tanıtım unsurları olarak kullanılmaktadır (XSIGHT, 2017).
Füzyon mutfağının da devreye sokulması bu aşamada önemli bir gerekliliktir. Gastronomi turizmi
sürekli gelişen bir turizm şeklidir. Gastronomi bilincinin oluşup, doğru yönde gelişmesi için Gözde ve
Dilek (2019) belli önerilerde bulunmuşlardır:
 Sürekli gelişen ve büyüyüen turizm ve alanındaki işletmelere ait dallar, gastronomi ile
ilişkilendirilerek, gastronomi turizmi dört mevsime yayılması,
 Geleneksel lezzetler ön plana çıkartılıp, turistlerin (yerli ve yabancı) bölgede kalış zamanlarının
artırılması,
 Geleneksel lezzetlerin pazarlamadaki etkinliğinin artırılması, misafir tercihlerinde ülkeye ve mufağa
ait çekiciliğin artırılması,
 Dünya genelinde tanıtım yapılması sağlanmalı (ki günümüzde sosyal medya aracılığı ile bu daha
kolay ve uygun fiyatlı bir hale gelmiştir.),
 Sürdürülebilirliğin artırılması için, devlev ve diğer kuruluşların altyapı, kültüre sahip çıkmanın
yollarını araştırmak ve korumak gibi konularda uzun vadeli planlar yapması,
 Otellerde ve eğitim kurumlarında gastronomi alanındaki deneyime önem verilmesi, eğitimcilerin ve
şeflerin mutfak konusunda yetenek, tecrübe ve bilgi sahibi olan kişilerden seçilmesi,
 Öğrencilerin katılacağı seminer ve eğitimlerin artırılması,
 Ülkeler sahip oldukları geleneksel mutfak kültürüne ait çeşitliliğin değerini bilmeli, SWOT
analizinde yer alan güçlü, zayıf yönlerin, fırsat ve tehditlerin bilincinde almalıdırlar. Bu onların
pazardaki etkinliğini artıracaktır.
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2. Geleneksel Mutfak Kültürü
Yiyecek ve içecek kültürü, kısaca beslenme, hazırlanma, pişirme, saklama ve tüketim pediyodlarını ve
bu zaman zarfında gerekli olan, araç-gereçlerin bir araya getirdiği bir kültürel yapıyı içine alır (Öğel,
1991). Her ülkenin ve toplumun kendine ait sosyo-kültürel değerleri, tarihsel kimliği, gelenek ve
görenekleri, beslenme alışkanlıklarına ve damak tadlarına göre şekillenmiş bir mutfağı vardır.
Beslenmek insanın yaşamını devam ettirebilmesi için en temel gerekliliktir. Birçok farklı kültürel ve
geleneksel zenginliği içerisinde barındıran mutfak, insanın beslenme gereksiniminin karşılandığı yer,
nesillerin kültürleri geçmişten geleceğe aktardıkları bir alandır. Günümüzde mutfağın yeri aslında
insanlık bilincinde beslenme teriminin oluştuğu günden itibaren taşıdığı önemden farksızdır. Tek farklı
daha da zenginleşmesidir. İnsanların farklı damak tadlarını keşfetme ve beslenme ihtiyacını karşılama
şekli farklı kültür ve geleneklere sahip toplumlarca, birçok aşamadan geçerek yaşam biçimine uyum
sağlamıştır. Bu aşamalar geleneksel mutfak kültürünü oluşturmuştur. Son yıllarda küreselleşme, bilgiye
kolay ulaşım ve teknolojinin gelişmesiyle dünyada sanayileşme yaygınlaşmış ve iletişim daha kolay bir
hale gelmiştir. Bu da gastronominin küreselleşmeye doğru gidişini artırmıştır (Özbek, 2013; Gürsoy,
2013). İnsanın beslenme ihtiyacı başlangıçtan günümüze gelinceye kadar çeşitli şekillerde karşılanmıştır
(Goody, 2013). Mutfak ve gastronmi kavramlarının çeşitleri ve bu alanında yapılan çalışmalar
günümüzde hızlıca artmakta, moleküler gastronomi gibi yeni kavramlar mutfaklarmızdan içeri
girmektedir. Gastronomi turizminin kökeni gelenek, mutfak, kültür ve turizm ile birleşmesi sonucu
oluşmuştur. Bu maddeler, turizm sektörünün pazarlanmasına ve ziyaretçi çekmesine olumlu etki
etmektedir. Turizm, turizm ürünleri (servis, hizmet vb.), gelenek ve görenekler, kültür, tarih ve
otantiklik, mutfak kültürü ve yaşama tarzı gibi unsurlar gastronomi turizmi başlığı altında birleşir. Nasıl
ki yemek, topluma ait kimlik, gelenek, görenek ve yaşama tarzını ifade ederse, kültür de, gastronomi
turizminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Birdir ve Akgöl, 2015). Gastronomi turizmi, farklı bir
yemek türünün tadına bakmak veya bir yemeğin nasıl pişirildiğini öğrenmek amacıyla, ziyaretçilerin,
farklı bölgelerde düzenlenen festivalleri, restoranları ve diğer turistik alanları ziyaret etmeleri olarak
tanımlanır. Farklı şeflere ait, birbirinedn özel yemekleri tatmak ve pişirim süreçlerini öğrenme deneyimi
de gastronomi turizminin içerisindedir. (Akdağ ve diğerleri, 2016). Bu turizm çeşidi, ziyaretçilere
kültürel ve geleneksel lezzetleri deneme, ülke dokusunu tanıma ve yeme içme deneyimi sağlar. Bir
bölgeye ait etnik kimliği ve kültürel mirası tanıtma yolunda en etkili olan turizm şekli yine gastronomi
turizmidir. Tüm bu unsurlar olumlu yönde ziyaretçilere aktarılırsa, gastronomi turizmi sayesinde ülkeler
ve farklı bölgeler arasında rekabet avantajı ortaya çıkar. Ülkeler ve devlet yönetimleri bu sektörden
ekonomik olarak fayda sağlayarak, gastronomi turizmini pazarlama aracı olarak kullanma fırsatına
erişirler.
3. Kıbrıs Geleneksel Mutfak Kültürü
Kuzey Kıbrıs geleneksel mutfak kültürü Anadolu Türk mutfak kültürünün devamı görünümündedir.
Bugünkü zenginliği beraberlerinde getirdikleri kendi kültürlerini burada yaşatarak, beslenme kültürünü
sürekli olarak zenginleştirmişlerdir. Bu zenginlik, inanış, gelenek, kişisel zevk ve kültürel farklılıkların
beslenme ve mutfak kültüründe yarattığı etkiyle oluşmuştur (Altan, 1988). Kıbrıs geleneksel mutfak
kültürü, Anadolu mutfağından birçok iz taşısa da, yıllarca etkisinde kaldığı, Venedik, Ceneviz, Arap,
İtalyan, İngiliz, Rumların geleneklerini de taşıyan fakat kendisine özgü bir çeşit Akdeniz mutfak
kültürüne sahiptir.
Kuzey Kıbrıs birçok karakteristik özelliğe sahiptir. Yemeklerde baharat olarak kurutulmuş nanenin
tercih sebebi olması, katı yağ yerine zeytin yağının tercih edilmesi, yemeklerin bol limon ve soğanla
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tüketilmesi vb. özellikler taşımaktadır. Susam ve kaymak yağı gibi lezzetler de mutfakta önemli bir
yerdedir (Oğuz ve diğerleri, 2008). Tarih boyunca Kıbrıslılar, lezzetli yemekler yaratmayı başarmıştır.
Kıbrıs insanının karakteristik yapısı, yemeklerin geleneklere göre pişirimi, lezzetleri ve sunumuna
yansımıştır. Molohiya, Kıbrıs’ta en sevilen ot yemeklerinden birisidir. Arap kültürüne ait bir yemek
olmasına rağmen hazırlanışı, lezzeti ve sunumu ile Kıbrıs geleneklerine hitap etmektedir. Kıbrıs’ta,
farklı yemekler, hazırlanışı ve bölgeden bölgeye farklılık gösteren lezzetlere ve isimlere sahiptir (Çelik,
2018). Kıbrıs yemekleri tarihsel ve kültürel değişikliklerin, sosyal yaşamla bir bütün oluşturan kültürel
bir mozaiğin yansımasıdır. Mutfağı oluşturan yiyecekler, Akdeniz ve Türk kültürünün özelliklerine
sahiptir. Yıl boyu süren 3S Turizmi – Deniz, Kum, Güneş (Sea, Sand, Sun), kendine has iklimi, birçok
güzel kumsallara sahip deniz, tarihi ve kültürel zenginlik, tarım, bitki örtüsü, fauna ve flora gibi
özellikleri onu tipik bir Akdeniz ülkesi sınıfına koymaktadır. Çünkü Akdenize kıyısı olan ülkelerde bu
özellikler görülmektedir (İslamoğlu, 1982). Yüzyıllardır süren savaşlar ve Anadolu göçleri, Kıbrıs
adasındaki mutfak kültüründe farklılıklar yaratmıştır. Savaşlarda yapılan zorunlu göçler ve farklı yaşam
biçimlerinden buraya gelen topluluklar mutfak kültürünün çeşitlenmesini sağlamıştır. Kuzey Kıbrıs bir
ada ülkesidir. Bundan dolayı, deniz ürünleri mutfak için çok önemli bir yer tutar. Akdeniz ülkesi olma
özelliği, bu bölgeden çıkan farklı balık türlerinin ve diğer deniz ürünlerinin lezzetli bir şekilde pişirilip,
sunulmasına sebep olmaktadır.
Kıbrıs’ta yaşayan insanların din ve farklı kültürlere sahip olma özellikleri, geleneksel mutfak kültürü
üzerinde büyük etkilere sahiptir. En önemli farklılık olarak görülen din ve dini inanışlar mutfak
kültürüne yasak ve kısıtlamalar getirmiştir (Altan, 1982). İslam dini içkiyi yasaklarken, Hristiyanlıkta
şarap kutsal bir yere sahiptir. Geleneklerimizdede değişikliğe sebep olan birçok kültürel aktivite mufak
ve servis şeklimize yerleşmiştir. Yemeklerden sonra birçok restoranda zeytin dalıyla tütsü yapılması
gibi. Bu farklı dinlerden, Türk kültürüne sentezlenmiş bir olaydır. İçki içme gibi alışkanlıklar kendine
özgü bir beslenme biçimi yaratmış, zengin meze ve yemek çeşitleri bir ölçüde bundan doğmuştur.
Akdenize has benzerlikler gösteren mezeler (Cacık vb.), Türkiye’de üretilen rakı ve Yunan kültürüne
ait Uzo gibi içeceklerin yanında servis edilmekedir. Meyhane ve balık restoranları, Rum kesiminde
olduğu gibi, Türkiye’nin birçok bölgesiyle benzer özellikler taşımaktadır. Geçmişe bu ülkeler arasında
oluşan bağ, mutfak kültürünü zenginleştirmişir. Yüzyıllar içinde Kuzey Kıbrıs, ilişki kurduğu tüm bu
ülkelerin yemek ve içki kültürlerinden birçok olumlu ve olumsuz zenginlikle buluşarak kendi kültürüne
katkı sağlamıştır. Son yıllarda Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve Türk mutfak kültürü ile, gastronomi ve bu
daldaki eğitimlere verilen önem artmakadır (Toygar, 1993).
Kuzey Kıbrıs Mutfağı karakteristik özelliklerini sıralamak gerekirse:






Akdeniz Mutfak Kültürünün Özelliklerini Taşır.
Kuzey Kıbrıs mutfağı, Anadolu Türk mutfağının bir devamı görünümündedir.
Dini ve kültürel farklılıkların mutfak üzerinde etkileri çoktur.
Başta balık olmak üzere, deniz ürünleri Kuzey Kıbrıs Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir.
Kuzey Kıbrıs meyhane kültürü kendine özgü bir karakter taşır.

4. Kuzey Kıbrıs Mutfağında yer etmiş temel besinler
 Patates: Geleneksel Kuzey Kıbrıs mutfağında üretiminden servisine kadar önemli bir yer tutar.
Kuzey Kıbrıs patatesinin dünya genelinde Akdeniz bölgesinde en iyi patates olduğu ve özellikle
deforme olmadığı ve her türlü pişirme methodu ile pişirilen bir yerli üründür. Örnek olarak Pergama
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ve Rum kesimindeki diğer kırmızı köylerde yetiştirilen patates ve kolakas bölgede veya Doğu
Akdenizde yerleştirilenlerden kat kat üstündür.
 Şarap: Bağcılık ve şarapçılıkta da 4.000 yıllık bir geçmişi vardır ve gezginler zamanında Kıbrıs’a
geldikleri zaman en çok bağlarımız ve şaraplarımızı tadarak yine Akdeniz bölgesindeki mevcut
kültürle mukayese edildiğinde Kıbrıs şaraplarını yine en üst kalite olarak değerlendirmişlerdir.
 Zeytin: Harup için, büyük tüccarlar Akdeniz çanağından satın aldıkları Harup Ürünlerini çoğu
zaman bir miktar Kıbrıs Harubunu diğer ülkeden getirdikleri harupla karıştırarak tamamen Kıbrıs
Harubu adı altında satardı (Örneğin: Yunanistanla yapılan karışım). İsim ve kaliteden dolayı daha
çok satış yapılırdı.
Zeytinimiz ve Harup ürünlerimiz lezzet ve kalite bakımından yine diğer ülkelerin ilerisindedir.
Zeytinyağı yemek pişirmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazen Kıbrıslılar onu bir gabira (kızarmış
ekmek) üzerine bile koyup yerler. Veya ekmeği yağda kızartırlar. Zeytin lezzeti ve kalitesi bakımından
bir ürün, zeytincilik ise Kıbrıslıların gurur duyduğu bir meslektir. Taze zeytinler genellikle 5 hafta
boyunca 10ºC'de tuzlu suya batırılır ve ardından 24 saat havaya bırakılır. Ancak bu işlemden sonra
Kıbrıslılar, konserve veya turşu zeytinlerini sebze ve baharatlarla doldururlar. Adadaki hemen hemen
her mağazadan her çeşit zeytini satın alabilir ve geleneksel bir restoran veya kafeye gittiğinizde meze
olarak sipariş edebilirsiniz (Özellikle Çakıstes, yeşil zeytin). Zeytinli börek, zeytin ızgara (mangalda),
çakıstes ve zeytin ezmesi günümüzde kahvaltı mekanlarında, meyhanelerde ve neredeyse tüm turistik
yiyecek içecek tesislerinde bulunmaktadır. Deneylerden biri, antioksidanların, A, B, C, D, E, F, K
vitaminlerinin ve oleik asidin kanserli büyüme gelişme riskini azalttığını göstermiştir
(http://cyprusfortravellers.net/). Bu da zeytinin ne denli önemli bir turizm ürünü olduğunu ve ülke
pazarlamasında kullanılabileceğini göstermektedir. Narenciye ürünlerimizde yine Akdeniz Avrupada en
çok tercih edilen ürümlerin başında gelmektedir. Narenciyede Toprak su ve güneş. İnsanların 3S tercih
ettiği gibi doğadaki diğer canlılarımız.

KKTC temel lezzetler olarak aşağıdaki yemekleri ile meşhurdur:
-Kümes hayvanlarından yapılan yemekler: Magarına Bulli, Tavuklu Molehiya vb.
-Balık yemekleri: Barbun, lokum balığı, sibya, deniz ve kaya levreği, lagos, milekop vb. balıklar ve
kalamar, karides vb. ara-sıcaklar temel lezzetlerdir.
-Av hayvanlarından yapılan yemekler: Daha önce yukarıda belirtilen Lalangı, Bıldırcın, Keklik,
bunlardan yapılan ızgaralar, Bıldırcın yumurtası vb.
-Yabani otlarla yapılan yemekler: Soğuk mezelerden cappari (gabbar turşusu) vb. luvana ve gömeç ile
yapılan çeşitli yemekler aşağıdaki listede detaylı bir şekilde sıralanmıştır.
- Alkollü ve alkolsüz içecekler
- Yemek Servisinde kullanılan geleneksel servis teknikleri ve yemek sonrası adetleri
(Kaynak, Eğitmen Mustafa Şah’ ait Kıbrıs’ın Tatları Kitabı)
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5. Füzyon Mutfağı Anlayışı
Daha önce bahsedilen füzyon mutfağı anlayışı, geçmiş kültüre ait bir yemeğin günümüz mutfağıyla
buluşması anlamına gelir (Örneğin aşağıda resimde gösterilen balık ve yanında verilecek yerel sebzenin
garnitur olarak servis edilmesi).
Füzyon mutfağının da devreye sokulmasıyla gastronomi turizmi daha da gelişecektir. Füzyon geleneksel
lezzetlerin, güncel yöntemlerle güvenilir kaynaklarla (tecrübeli ve bilgili eğitimciler) alıcıya
ulaştırılmasıdır.

Resim 1: Molehiya ve Balık uyumu

Gastronomi ve mutfak kültürü bağlamında insanların kafasında birçok yanlış bilgi bulunmaktadır.
Örneğin, French Fries Kuzey Kıbrıs’ta Türk halkı arasında bilinen adıyla çips, bilindiğinden çok daha
farklıdır. French Fries daha çok patates kızartması dediğimiz, fast food restoranlarda servis edilen
şekliyle bilinmektedir. Chips pişirim ve sunum olarak daha çok marketlerde satılan ambalajlı çipslere
(Ruffles vb.) benzemektedir ve French Fries’dan tamamıyla farklıdır. Konumuza geri dönecek olursak,
geleneksel yemek kültürümüzde yer etmiş mevsimine göre patatese yakın fiyatlarda seyreden yerel bir
ürün olan kolokasın French Fries veya Chips olarak restoranlarda servis edilmeside moleyiha – balık
örneğine ek bir örnek olarak verilebilir.

Resim 2: Kolokas’ın French Fries olarak sunumu
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6. SONUÇ
Dünyada tüm ülkelerin kendine ait folkor, gelenek, görenek, normları bulunmaktadır. Bunlar mutfak
gibi kültür paylaşımı alanlarında en iyi şekilde geçmiş nesillerden, yeni nesillere aktarılmaktadır. Bu
aşamada eğitim kadar eğitimci de önemlidir. Tecrübeli kişilerin kaynak olarak kullanılmalıdır.
Günümüzde turizm sektöründe, seyahat eden ziyaretçilerin ilk tercih sebeplerinden biri de
gastronomidir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kuzey Kıbrıs, zengin bir mutfağa sahiptir ve bu
mutfağı pazarlama ve tanıtım aracı olarak kullanmalıdır. Füzyon mutfağının da devreye sokulmasıyla
gastronomi turizmi daha da gelişecektir. Füzyon geleneksel lezzetlerin, güncel yöntemlerle güvenilir
kaynaklarla (tecrübeli ve bilgili eğitimciler) alıcıya ulaştırılmasıdır. Tüm dünyada olduğu gibi Kuzey
Kıbrıs’ta da okullarda ve yiyecek içecek sektöründe gastronomiye verilen önem artırılmalıdır ve
geleneksel mufak kültürü dünyaya açılacak bir pencere olarak görülmelidir.
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Kültürel Farklılıkların Liderlik Üzerine
Teorik Olarak Değerlendirilmesi

Gizem Sebahat ÇOBAN1

Özet
Liderlik, her çalışma alanında günümüzün en önemli insan niteliği haline gelmiştir. Her
kurumun ve örgütün yönetim biçimine göre liderlik nitelikleri gelişmekte ve değişmektedir.
Kültürel değerler liderlik özelliklerine ve oradan da örgütün geneline yansımaktadır. Kültürel
farklılıkların liderlik üzerine teorik olarak değerlendirilmesinin yapıldığı bu çalışma
kapsamında kültürlerin yapısal özellikleri, kültür kavramının boyutları, farklı kültürlerde
liderlik ve kültürel liderlik ile örgüt kültürünün birbirine etkisi üzerinde incelemeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Kültürel Liderlik, Örgüt Kültürü, Değer

Abstract
Leadership has become the most important human quality of today in every field of work.
Leadership qualities develop and change according to the management style of each institution
and organization. Cultural values are reflected in leadership characteristics and from there on
the overall organization. Within the scope of this study in which cultural differences are
evaluated theoretically on leadership, the structural features of cultures, the dimensions of the
concept of culture, leadership in different cultures, cultural leadership and the effect of
organizational culture on each other are investigated.
Keywords: Leadership, Cultural Leadership, Organizational Culture, Value

1

Ögr. Göv. Kıbris İlim Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, KKTC. E-mail: gizemcoban@csu.edu.tr

384

1. GİRİŞ
Günümüz örgütlerinde sistem her geçen gün değişime ve dönüşüme uğramaktadır. Örgütlerin
yapılarındaki değişimler beraberinde yeni liderlik özelliklerinin gelişmesine de neden olmuştur. Her
örgütün içerisinde bulunduğu durumlar göz önüne alınarak belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda liderlik
özellikleri de değişime uğramaktadır. Günümüzde liderler değişimi yönetmek ve kurumsal başarı
sağlamak için sadece kişisel becerilerine güvenmemelidir. Modern çağda liderlik her biri özel bilgi,
beceri ve uzmanlığa sahip birçok çalışanla iş ve güç birliği yapmayı gerektirmektedir (Axelrod, 2008,
akt. Gedikoğlu, 2015). Örgüt içerisinde karar alma mekanizmasının ilerlemesi ve etkili bir biçimde
işleyebilmesi için bireylerin bu sürece özgür bir biçimde katılımlarını sağlamak, görüş ve önerilerine
saygı duymak gerekmektedir. Örgütlerin ilerlemesi için farklı kültürlere sahip örgüt elemanlarının sahip
olduğu farklı bakış açılarının değerlendirilmesi önemlidir. Örgüt elemanlarının aynı görüş ve önerilerde
bulunması, aynı kültürden gelmesi, liderlerin örgüt içerisinde çeşitlilik sağlamaması beraberinde
durağan bir süreci de getirebilir. Kültürel çevre, liderliğin türünün belirlenmesinde önemli bir yere
sahiptir. İçerisinde bulunulan toplumun örgütler üzerine etkileri olduğu bilinmektedir. Kültürel lider bu
anlayışla dönüştürücü ve karizmatik bir lider modelinin oluşturulmasında etkilidir. Bu sebepler göz
önünde bulundurularak örgütlerin içinde bulunduğu toplumun yapısının iyi bilinmesi ve bu süreç
içerisinde örgüt elemanlarının neyin bir parçası olduğunu liderin iyi tanımlaması gerekmektedir.
Örgütlerin nüfusu arttıkça ve daha baskın hale geldikçe, onları anlamak ve yönetmek de zorlaşmaktadır.
Sonuç olarak, yöneticiler sıklıkla dünyada ne olup bittiğinden habersiz olabiliyorlar. Dar görüşlü
yönetim ve liderliğin sonuçları bazen küçük ve hileli bazen ise örgütsel fiyaskolarda her gün
görülmektedir. Yönetsel başarısızlığın başlıca nedeni olarak temel varsayımımız, kökleri yetersiz
düşüncelerde bulunan hatalı düşünmedir. Yöneticiler ve onlara yardımcı olmak isteyenler çok sık olarak
örgütsel yaşamın yalnızca bir parçasını ele alan sınırlı modellere güvenirler (Bolman ve Deal, 2013). Bu
çalışmanın amacı farklı kültürlerin yapısal özellikleri, kültür kavramının boyutları göz önünde
bulundurularak ortaya çıkan kültürel farklılıklarda gözlenen liderlik tarzlarının teorik olarak
değerlendirilmesidir.

1. KAVRAMSAL ÇERCEVE
1.1. Kültür Kavramı ve Örgüt Kültürü
Kültür kavramı, “Bir grubu diğer gruptan ayıran ortaklaşa programlanmış akıl” olarak tanımlanmıştır
(Hofstede, 1980). Aynı topluluğun üyeleri arasında ortaklaşa algı ve düşünce formlarından söz etmek
mümkün görünmektedir. Lider, grubu ortak amacın başarılması yönünde harekete geçiren kişidir.
Dolayısıyla liderin grup üyelerinin özelliklerini iyi tanıması gerekmektedir. İzleyenlerin liderin
beklentisi doğrultusunda hareket etmesi de büyük oranda, liderin izleyenlerin kültürel hassasiyetlerini
anlayabilmesine bağlıdır. Aksi halde lider, izleyenlerin kendisine yüklediği gizli gücü ve karizmayı
kaybetme riski ile karşılaşabilir. Bu nedenle liderin grup üyeleri arasındaki farklılıkları bir zenginlik
olarak görebilmesi ve bu farklılıkları sinerjiye dönüştürebilecek lider özelliklerine sahip olması
gerekmektedir.
Kültürün boyutları incelendiğinde erillik ve dişilik, güç aralığı, bireycilik ve toplulukçuluk,
belirsizlikten kaçınma gibi kavramların baskınlığı bilinmektedir. Kültürün boyutları liderlik özellikleri
incelenirken de önem taşımaktadır. Bu kavramların liderlik özelliklerini ne derecede etkilediği, kişinin
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ne tür bir anlayış benimseyeceği hakkında fikir vermesi açısından kültürel liderlik çalışmalarında
kültürün boyutlarından da yararlanılmalıdır. Kültürel kuram; örgütün değerler, normlar ve ritüeller gibi
kültürel özellikler ürettiğini ve örgütün insan bilincinin bir manifestosu olduğunu savunmaktadır
(Alvesson, 1993, aktr. Gedikoğlu, 2015). Toplumlar arasındaki kültürel farklılıklar, karşılaştırmalı
eğitim yönetimi için ayrı bir öneme sahiptir. Kültür kurumların ve toplumların özelinde ayrı biçimlerde
ele alınabilir. Bireysel veya örgüt çerçevesinde ele alınabilecek kültürel özellikler kişilerarasındaki
etkileşimlerin bir ürünü olarak ortaya çıkmış olabilir.
Örgüt kültürünün tanımlanmasında kişilerin sahip olduğu inançların ve değerlerin paylaşılması
önemlidir. Örgüt kültürü kişilerin ortak hedefler doğrultusunda elde ettikleri dayanışmayı da temsil
edebilir. Örgüt kültürü alanındaki çalışmaları doğrultusunda Schein (1992) örgütün dış çevreye
uyumunda ve iç entegrasyonunun sağlanmasında ortaya çıkan sorunları çözdüğü için örgüt üyeleri
tarafından öğrenilen ve geçerliği kabul edilen, bu yüzden de örgütün üyelerinin, örgütteki bu sorunları
doğru olarak algılamaları, düşünmeleri ve hissetmeleri için öğretilen paylaşılmış temel sayıltıları
örüntüsü olarak tanımlamıştır (Gedikoğlu, 2015).
Görülmektedir ki, farklı kültürlere ve durumlara sahip olan örgüt elemanlarının bir araya gelerek
oluşturdukları örgütlerde farklı görüşlerle ortak bir kültür oluşturularak aynı amaç doğrultusunda
çalışmalar gerçekleştirilebilir. Gerekli olan farklı bakış açılarıyla ortak amaçlar doğrultusunda hareket
edilmesi ortamını yönetecek liderin bu yönde özelliklerini geliştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
örgüt kültürü hala teoride değişen ve dönüşen bir kavramdır. Medeniyetlerin oluşumlarından itibaren
temelde iki ana akım kültürün geliştiği ve varlığını sürdürdüğü gözlenmektedir. Kendi içerisinde daha
fazla kısımlara ayrılsa da Doğu ve Batı kültürü olarak genel bir isimlendirme mevcuttur. Lider
davranışlarının, ancak kendisini kuşatan kültürel kodlar içerisinde anlam kazanacağı düşünülecek
olursa, farklı kültürlerin yapısal yönlerinin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hangi
kültürlerde hangi tür liderlik davranış örüntülerinin daha etkili olduğunu kavrayabilmek ve çözümlemek
için, sözü edilen Batı ve Doğu kültürlerinin temel karakteristiklerinin incelenmesinde yarar
bulunmaktadır (Özdemir, 2016). Batı medeniyetleri ve kültürleri denildiğinde Kuzey Amerika ve
Avrupa halklarının inançları, yaşam tarzları, değerleri kastedilirken, Doğu medeniyetleri ya da kültürü,
Asya kıtası, Hint bölgesi, uzak doğu, Ortadoğu gibi bölgelerdeki halkların yaşam tarzı, inanç ve
değerlerini betimlemektedir. Batı medeniyetlerinde lider, örgütsel başarıyı maksimum seviyede tutmak
için, örgüt elemanları arasındaki kişisel rekabeti attıracak yönde çalışmalar yapabilir. Örgüt içerisinde
bireyci bir kültür hakimse demokratik liderlik biçimi etkili olmaktadır. Doğulu toplumlarda ise lider,
toplumu refaha ve esenliğe kavuşturan önemli bir güç kaynağı olarak algılanmaktadır. Geleneksel ve
karizmatik liderlik otoriteleri genellikle doğu halklarında gözlenirken, lider yaşlı ve erkek olandır
(Özdemir, 2016).

1.2. Farklı Kültürlerde Liderlik
Kültürel yapı farklılıkları tarihsel, politik, psikolojik ve sosyolojik olarak belirli temellere dayandırılır.
İstisnai durumlar haricinde ana akımlar Doğu ve Batı kültürü üzerine gelişme gösterir. Trompenaars ve
Hmpden-Turner (1998), kültürün boyutları hakkında en fazla eşitlik ve hiyerarşi olmak üzere iki unsur
üzerinde durmuştur. Eşitlik ve hiyerarşi unsurları çalışanların farklı örgüt kültürü tiplerini tanımlama
konusunda yardımcı olmaktadır. Eyfel Kulesi kültürü, güdümlü füze kültürü, aile kültürü ve kuluçka
makinesi kültürü içerisinde eşitlik ve hiyerarşi unsurları farklı biçimlerde benimsenmiştir (Gültekin ve
Ulukan, 2012).
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Kültürler farklı örgüt yapılarını beraberinde getirdiği gibi her örgütün içerisindeki lider konumunu da
değiştirmektedir. Örgütlerin içerisinde çokulusluluk da burada önem kazanmaktadır. Çokuluslu ekipler
örgütsel yapının küreselleşmesinin getirdiği dinamizme cevap verebilen önemli bir parçası haline
gelmiştir. Çokuluslu ekiplerde başarının artması oluşturulan örgütün ve ekiplerin planlı ve bilinçli
hareket etmelerine de bağlıdır. Bunu sağlayacak olan da örgüte önceden tayin edilmiş veya sonradan
belirlenmiş liderlerdir. Kültürel farklılıklar beraberinde otokratik, demokratik, paternalist ve serbestlik
tanıyan liderlik tanımlamalarının doğmasına sebep olmuştur.
Otokratik liderliğin en önemli özelliği yönetici veya liderlerin tek başına karar almaları ve alınan
kararların uygulanması sürecini de tek başına yönetmeleridir. Otokratik lider gücü ve kontrolü elinde
tutmak ister ve yetkileri bölmez. Örgüt elemanlarına karşı ödül ve ceza sistemi uygulayarak geleneksel
değerlere bağlı bir tarz benimser. Örgüt elemanları içerisinde geleneksel aile yapısında büyüyen kişiler,
bu liderlik tarzını takdir ederek hak edilenin bu olduğunu düşünürler (İbicioğlu, Özmen ve Taş, 2009).
Otokratik liderlik anlayışının doğu kültüründe kendisine yer edindiği söylenebilir. Toplumsal ve
örgütsel bir hiyerarşi benimsenir, örgüt içerisinde bireycilikten uzak bir anlayış vardır. Demokratik
liderler otokratik liderlerin aksi özelliklerde uygulamalara sahiptir. Demokratik liderler alınan kararlarda
örgüt elemanlarının görüş ve fikirlerine önem vererek ortak kararlar doğrultusunda girişimlerde
bulunurlar. Lider örgüt elemanlarını yapacakları işlerde destekler ve bütün çalışmalarda aktif rol
oynamalarını sağlar. Yapılan iş bölümü lider tarafından planlanır ve cezadan daha çok ödül ve teşvikler
hakimdir (Bakan ve Büyükbeşe, 2010). Örgüt elemanlarına güç ve sorumluluk veren demokratik liderlik
tarzı batı kültüründe daha fazla benimsenmektedir. Batı kültüründe, doğu kültüründeki gibi emir komuta
ilişkisi gözlenmez.
Serbestlik tanıyan lider sahip olduğu gücü, yönetim idaresini ve ilgili yönetmeliği, kuralları hiç
kullanmaz, örgüt elemanlarını kendi haline bırakır ve onlara serbestlik sağlar. Örgüt hakkında alınan
kararlarda serbestlik hakimdir ve örgüt elemanlarının performanslarına kayıtsız kalınmaktadır. Lider bu
sistem içerisinde liderlik özellikleri göstermez, kararlar ertelenir ve amaçlara ulaşılması konusunda çaba
gösterilmez (Kılıç, Keklik ve Yıldız, 2014). Bu liderlik tarzı özellikle özgür çalışma ortamına sahip
olunması gereken yerlerde gözlenebilir. Örneğin bir sanat atölyesinde, üniversitelerin belirli
yapılanmasında, araştırma-geliştirme kurumlarında örgütler liderin davranışlarını uygun bulurlar.
Paternalist özelliklere sahip liderler batı toplumlarından daha çok doğu toplumlarında gözlenmektedir.
Hiyerarşik bir anlayışın hâkim olduğu söylenebilir. Batı toplumlarındaki bireylerin aileden bağımsız bir
kültürde yetişmesi, aile ortamı içerisindeki davranış örüntülerinin sergilendiği genel karakteristik yapı
ile örtüşmemektedir. Paternalist liderlik tarzında lider koruyucu, kollayıcı, destekleyen ve ilgilenen
konumundadır (Yeşiltaş, 2013). Paternalist ve otokratik liderlik tarzları birbirine benzerlikler
gösterirken en belirgin ayrımı paternalist liderlerin örgüt elemanlarına karşı tutum ve davranışlarının
daha sıcak ve sevecen tarzda olması, onları desteklemesidir. Paternalist lider örgüt elemanlarının
sorunları ve ihtiyaçları ilgilenerek onlara destek olur. Türk toplumsal kültür örüntüsünün temel
varsayımlarının paternalizm özellikleriyle uyumlu olduğunu söylemek mümkündür (Erben, 2004).

1.3. Liderlik Tarzlarının ve Örgüt Kültürünün Birbirine Etkisi
Örgüt kültürü liderlik modelleriyle birbirine bağlıdır. Liderin tarzı örgütü etkiler, örgütün yapısı liderin
davranışlarını şekillendirir. Örgüt kültürünün oturması, çalışanlara bu durumun benimsetilmesi
konusunda lider en yetkili kişidir. Örgütün misyon, vizyon ve hedeflerini belirleme ve yapılandırma
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konusunda liderin görev ve sorumlulukları fazladır. Kendi ilkeleri ve inançları yönünde liderler bu
süreçte yönlendirmeler ve düzenlemeler yaparlar. Genel hatlarıyla bakıldığında örgütün kültürünü, o
örgütü yöneten ve elemanların tutum, davranış ve değerleri oluşturur (Sürgit, 1978; aktr. Erdem ve
Dikici, 2009).
Örgütlerde kurum kültürünün yaygınlaştırılmasını hiyerarşik sistemlerde kurumun en başındaki kişiye
aittir. Tutum, davranış ve alışkanlıklar kişinin karakterinden kurumun karakterinin oluşmasına katkı
sağlar. Bir yönetici ile bir lider arasındaki farklılıklar burada ortaya çıkar. Liderin davranış biçimi
oldukça önemlidir. Örgüt içerisinde kültürel çeşitlilik örgütün amaçları doğrultusunda kullanıldığında
sinerji oluşturmak için gerekli olabilir. Bunun yönetilmesi de o derecede zordur. Çeşitli kültürlere ait
bireylerden oluşan örgütün yönetiminin sağlanması için liderlerin yapması gerekenler söz konusudur
(March ve Simon, 1975).
1.Stratejik planlama ve bunun gerektirdiği kültürel altyapıyı belirlemek.
2.Kültürü, misyon, hedefler, stratejiler, yapı ve süreçlerle uyumlu ve tutarlı kılmak.
3.Kurumun felsefesi ve değerlerini yazılı bir belgeye dönüştürmek.
4.Birbiriyle tutarlı teşvikler, takdir sistemleri ve performans yönetimi kurmak.
5.Hata tespit sistemleri ve yaptırımlar oluşturmak.
6. Koçluk, mentorluk, eğitim uygulamalarını yönetmek.
7.Ritüelleri, sembolleri, şirket efsanelerini canlı tutmak.
8. Alt kültürlerin özelliklerinden yararlanmak.
9. Başarılı uygulamaları desteklemek ve yönetmek.

Kurumların ve örgütlerin tıpkı bireyler gibi kültürel özellikleri olduğu fikri günümüzde sonradan
yaygınlaşmıştır. Her liderlik tarzı örgütlerin kültürüne uyumlu değildir. Örgütün benimsediği inanç,
gelenek, yargılar, amaçlar, vizyon ve misyon liderlerin kararlarında etkilidir. Liderlik becerilerinin
genelinde gözlenen asıl kriter standartların ötesinde liderlik anlayışının olması ve insan odaklılıktır.
Hizmetkar liderlik felsefesi ve kişilerin sahip olduğu iletişim becerileri örgüt kültürünün lider tarafından
oluşması ve yönetilmesinde etkili olmaktadır.

2. SONUÇ
Liderlik alan yazını incelendiğinde liderliğin oldukça karmaşık bir yapısı olduğu görülmektedir.
Başlarda liderliğin yapısal olarak bireysel bir özellik olduğu görüşü hâkim olmuştur. Bu anlayışa göre
liderlik özellikleri toplumda kimilerinde varken diğerlerinde yoktur. Daha sonraki süreçte, liderlerin
hangi özelliklere sahip olduğundan daha çok liderlerin hangi tür davranışlar sergiledikleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Aslan ve Güzel (2016) tarafından liderlerle görüşme yoluyla yapılan nitel çalışma
kapsamında kültürel yapının liderlikte önemli bir değişken olduğu sonucuna varılmıştır. Bakan (2008)
tarafından 12 farklı şirketin çalışan yöneticilerine uygulanan çalışma kapsamında liderlik ve örgüt
kültürü türlerine ilişkin kişilerin algıları arasında istatistiksel anlamlı ilişkiler olduğu açığa çıkarılmıştır.
Ercan ve Sığrı (2015) tarafından yapılan çalışma kültürel değerlerin liderlik özelliklerine etkisi ile ilgili
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bir çalışmayı Türk ve Amerikalı yöneticiler ile yapmışlar ve çalışma sonucunda kültürel değerleri
arasında farklılıklar bulunmuş. Yapılan ilgili çalışmaların genelinde elde edilen sonuçlar kişilerin
kültürlerinin, içinde bulunduğu durumların, alışkanlıklarının, değerlerinin sonucunda liderlik yetilerinin
bu yönde değişime uğradığı yönündedir. Bu farklılıklar sadece eğitim örgütlerinde sınırlı olmamakla
birlikte, eğitimden, fabrikalara, askeriyeye kadar pek çok örgütte gözlenmektedir. Örneğin, Özkan
(2020) tarafından yapılan çalışma kapsamında uluslararası askeri örgütlerdeki kültürel farklılıkların
liderlik üzerinde de etkili olduğu incelenmiştir.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde elde edilen sonuçlara göre farklı çalışma alanlarında örgütün
ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve karşılanmasında rolü olan liderlerin, bağlı bulundukları toplumun,
geçmiş yaşantılarının yansımalarını liderliklerine taşıdıkları da ortaya çıkmıştır. Bu konuda çalışma
alanının farklılığının bir etkisi olmaksızın lider örgüt kültürünün oluşmasında kendi kültürel değerlerini
de ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda araştırmacılar farklı alanlarda görevler yapan liderlerin kültürel
özelliklerinin ve örgüt elemanlarının kültürel özelliklerinin nitel yöntemlerle belirlenerek, örgüt kültürü
ile kıyaslanmasını içerin bir çalışma yapabilirler.
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Koreyada yapon istilosi davrida chet
tillarni o`rganish tarixi

XAMIDOVA Mohichehrabonu Ulug`bek qizi1

Annotatsiya
Maqola Koreya mamlakatining Yaponiya davlati tomonidan bosib olingandan keyingi ta’lim
borasidagi jarayonlarni yoritishga bag’ishlanadi. Unda Koreya mamlakatida yapon istilosi
davrida ta’lim sohasida yuz bergan o’zgarishlar, kamchiliklar, yutuqlar, boshqa davlatlar bilan
o’zaro diplomatik aloqalar, 2-jahon urushining Koreya ta’lim tizimiga keltirgan salbiy ta’sirlari
va chet tillarini o’rganishdagi sa’y-harakatlar haqidagi ma’lumotlar keltirilgan va bu ma’lumotlar
davrlarga ajratilib tushuntiriladi.
Kalit so’zlar: ta’lim, boshlang’ich va o’rta maktab, kollej, universitet, chet tillari, ixtiyoriy va
majburiy fanlar.

1. Birinchi davr (1911-1921)
Yaponiya istilosi davrida Koreyada ta’lim sohasiga o’zgartirishlar kiritildi. Bu davrda “Choson ta’limi
to’g’risida”gi qaror 4 marotaba chiqarildi. Shu bilan birga umumiy ta’lim, o’qituvchilar va kasb-hunar
(dehqonchilik, savdo va sanoat) ta’limi, kasbiy (huquqshunoslik, tibbiyot, muhandislik, qishloq xo’jaligi
va biznes) ta’lim, universitet ta’limi muassasalari qayta tashkil etildi. Koreyaning istilo davridagi yapon
general-gubernatori Birinchi “Choson ta’limi to’g’risida”gi farmonni (1911-1921) kiritish bilan
maktablarning tashkil etilishini va ta’lim mazmunini nazorat qildi. Dastlab boshlang’ich, o’rta va yuqori
maktablar general-gubernator tomonidan tayyorlangan darsliklardan hamda Yaponiyaning Ta’lim,
Madaniyat, Sport, Fan va Texnologiyalar vazirligi tomonidan tasdiqlangan boshqa kitoblardan
foydalandi. Chosondagi Seodang nomli an’anaviy qishloq maktabi tartibga solinib, Seulning yirik
shaharlarida boshlang’ich maktablar tashkil etildi va 1911-yilda yangi maktab tizimi joriy qilindi. Yangi
maktab tizimi bo’yicha 3-4 yillik boshlang’ich maktabi, 4 yillik boshlang’ich o’rta maktabi, 3 yillik
Qizlar boshlang’ich maktabi, O’qituvchilar maktabi (boshlang’ich o’rta maktabdan 1 yil keyin), kasbhunar maktabi (boshlang’ich maktabni bitirgandan so’ng 2-3 yil) va kollejlar (boshlang’ich o’rta
maktabni tugatgandan keyin 3-4 yil) tashkil etildi. O’qituvchilar maktabida pedagoglar tayyorlandi,
O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Filologiya fakulteti (koreys tili) talabasi. Toshkent shahri,
UZBEKISTAN. Tel.nomer: +998997227704. E-mail: hamidovamohichehrabonu@gmail.com
1
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ularga ingliz tili fanidan dars berildi. Dastlab universitetlar kabi oliy o’quv yurtlari mavjud emas edi.
Kasb-hunar ta’limiga ko’proq e’tibor berilganligi sababli boshlang’ich o’rta maktablarda qishloq
xo’jaligi va savdo kabi fanlar o’qitildi. Chet tillar maktablari tugatilib, xususiy maktablar soni
kamaytirildi. Xususiy maktablar soni 1908-yilda 3000 ga yetgan bo’lsa, 1919-yilda esa 690 ga qisqardi.
Ta’lim mazmuni va miqdori qayta ko’rilib, taxminan 1920-yilda boshlang’ich o’rta maktablarda chet
tili majburiy fanga aylantirildi. O’quvchilarga ingliz, nemis, fransuz tillaridan birini tanlash imkoni
berildi. Qizlar boshlang’ich o’rta maktabida chet tillari ixtiyoriy fan sifatida kiritildi.
Kollejlar Yaponiya Koreyani istilo qilishidan oldin faoliyat yuritgan. Bo-Seong kolleji 1905-yilda
tashkil etildi va Sung-Sil o’rta maktabining kollej bo’limi 1907-yilda Pyong-Yangda boshlanib,
keyinchalik Sung-Sil kollejiga aylandi. 1910-yilda Evha Xak-Dang kollej bo’limi tashkil qilindi, 1915yilda Yeon-Hi kolleji qurildi. Gyeng Song kolleji 1916-yilda, Su Von qishloq xo’jaligi kolleji 1918yilda o’z faoliyatlarini boshladi. Je Jung Von rahbarligida rivojlantirilgan “Severance” tibbiyot maktabi
1913-yilda tashkil etildi. Amerikalik o’qituvchilar Evha Xak-Dang va Yeon-Hi kollejlarida ingliz tilida
dars berishdi. Cherkovga kelgan ko’plab chet elliklar ma’ruzalarni ingliz tilida olib borishdilar.Oddiy
o’rta maktablarda axloqiy tarbiya, yapon, koreys tillari, xitoycha belgilar, tarix, geografiya, matematika,
kasb-hunar ta’limi, huquqshunoslik, iqtisodiyot, o’qish, qo’l san’ati, musiqa, gimnastika kabi fanlar
o’qitildi va ingliz tili darslari haftasiga 2 soatdan ixtiyoriy tarzda tashkil etildi. Ingliz tili o’qituvchilari
koreys yoki yapon millatiga mansub insonlar edi. Ingliz tili fani imlo, talaffuz amaliyoti, tarjima, yozish,
nutq va grammatika kabi alohida darsliklarga bo’linib o’rgatildi.

2. Ikkinchi davr (1922-1937)
1922-yilda yangi ta’lim darajasi (1922-1937 yillardagi “Choson ta’limi to’g’risida”gi 2-farmon)
boshlang’ich maktabdagi o’quv yillar sonini 4 yildan 6 yilgacha oshirdi. Kasb-hunar ta’limiga asosiy
e’tibor qaratildi. Boshlang’ich o’rta maktablarda o’quv yillari 4 dan 5 gacha, Qizlar boshlang’ich
maktablarida 3-4 dan 5 gacha bo’lib, O’qituvchilar kollejida esa 6 yillik o’quv tizimiga o’tildi. 1924yilda ilk universitet – Gyong-Song Imperiya Universiteti tashkil etilib, koreyaliklar ham universitetda
tahsil olish imkoniyatiga ega bo’ldi.
Yangi ta’lim farmoniga muvofiq boshlang’ich o’rta maktablarda chet tillari majburiy fanlar sirasiga
kiritildi. Maktablarda ingliz, nemis, fransuz va xitoy tillaridan biri tanlanib, haftasiga 5 soatlik darslar
olib borildi. Qizlar boshlang’ich maktabida ham ixtiyoriy til tanlash imkoniyati mavjud edi. Ko’p
maktablar ingliz tilini tanladilar, ammo Gyong-Dong o’rta va yuqori maktabi (ilgari Vuk-Gu o’rta
maktabi sifatida tanilgan) nemis tilini o’quv darslariga kiritdi.
Xususiy kollejlar ingliz tili ta’limiga katta e’tibor qaratishdi. Evha ayollar kolleji o’zining Liberal san’at
kafedrasini Ingliz tili kafedrasi deb atadi va unda missionerlar (Xristian dini) dars berishdi. O’quv
dasturi tarkibiga o’qish, ingliz adabiyoti, ingliz tili kompozitsiyasi, grammatika, yozish, yangi adabiyot,
nutq va tarjima darslari kiritildi. Bitiruvchi kurs talabalari har yili sahnada ingliz tilida spektakl qo’ydilar
hamda ingliz tilida yozishni, gazetalar nashr qilishni o’rganishdi. Yeon-Hi kolleji ingliz tilini 1930-yilda
kirish imtihonidagi fan sifatida kiritdi. Buning natijasida “Yeon-Hee Times” ingliz tilida yuritiladigan
gazeta 1935-yilda o’zining ilk sonini bosmadan chiqardi.
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3. Uchinchi davr (1938-1943)
Uchinchi “Choson ta’limi to’g’risida”gi farmon (1938-1943) maktab tizimini boshlang’ich, o’rta, yuqori
maktab, kollej va universitetga ajratdi. Hatto bu davrda nemis, fransuz va xitoy tillari kollej va
universitetlarda ixtiyoriy fan sifatida kiritildi. Fransuz tili bilan taqqoslaganda, nemis tili fan va
tibbiyotda juda mashhur edi. Bunday mashhurlikning sababi shu ediki, Meiji qayta tiklanganidan keyin
(1868-1911) Yaponiya ma’rifat davrida nemis madaniyati va san’atini qabul qildi. 1938-yilda GyongSong Imperiya Universitetining huquq fakulteti talabalariga nemis tilini birinchi chet tili sifatida
o’rganish talab qilindi. San’at maktabidagi bo’limlar ingliz tilini birinchi chet tili sifatida tanladilar.
Injenerlik kafedrasi ingliz tilini, tibbiyot kafedrasi esa nemis tilini asosiy chet tili sifatida qabul qildi.
O’sha vaqtlarda nemis tilini o’rganish qonun yoki tibbiyot sohasida tahsil olish uchun majburiy edi.
Ushbu tendentsiya davom etganligi sababli Koreya Yaponiyadan mustaqil bo’lganidan so’ng ham nemis
tili huquqshunoslik va tibbiyot kafedrasi talabalari uchun asosiy o’rinda turgan. Universitet grammatika,
o’qish, yozish, birinchi va ikkinchi chet tilida so’zlashishni o’rgatdi. O’sha paytda Gyong-Song
Imperiya Universitetida ingliz tili uchun Breis, nemis tili uchun Hupper, fransuz tili uchun esa Martel –
chet ellik o’qituvchilar dars berishgan.
1940-yilda Yeon-Hi kolleji tasarrufidagi san’at maktabi ingliz, nemis va fransuz tili darslarini taklif
qildi. Ingliz tili darsi uchun haftasiga 9 soatdan ko’proq vaqt ajratildi. Talabalar ikkinchi chet tili sifatida
nemis yoki fransuz tillarini tanlash imkoniyatiga ega edi (haftasiga 3 soat). Savdo maktabida xitoy tili
(haftasiga 2 soat), shuningdek, ingliz tili (haftasiga 7 soat) majburiy darslar edi. Nemis tili ixtiyoriy fan
hisoblanib, 2 semestrlik dars uchun haftasiga 2 soat vaqt ajratildi. Ilmiy maktabda ingliz, nemis, xitoy
tili majburiy bo’lib, nemis tili uchun ajratilgan dars soatlari ingliz tili uchun berilgan dars soatlaridan
ko’proq edi. 4 yil davomida haftasiga 2 soat nemis tili darslariga ajratilgan bo’lsa, 3 yil davomida ingliz
tili mashg’ulotlari haftasiga 2-3 soatdan, 3 yil davomida xitoy tili darslari haftasiga 1-2 soatdan iborat
edi. Ilmiy maktab Yaponiya ta’limiga katta e’tibor qaratdi. Jumladan, til darslaridan tashqari, yapon
tarixi va yaponshunoslik majburiy fan sifatida o’qitildi. 1940-yildagi “Severance” tibbiyot maktabining
o’quv dasturida ingliz, nemis va xitoy tili chet tili fanlari sifatida taklif qilinganligi ko’rsatildi. 1-bosqich
talabalari haftasiga 2 soat nemis va ingliz tili darslariga, 3- va 4-bosqich talabalari esa haftasiga 1 soat
xitoy tili darslariga qatnashdilar. Ingliz tilidagi darslarning ko’lami keng edi, chunki talabalar ingliz
tilidagi kitoblarning asl nusxalarini o’qib, fonetika bilan tanishdilar. Ammo boshqa tillardagi dars
soatlari ingliz tilidagi kabi ahamiyatli emas edi.
2-jahon urushi 1939-yilda Yevropada boshlanib, Yaponiya AQSH va Buyuk Britaniyaga qarshi urush
e’lon qildi. 1940-yilda o’rta maktablarda axloqiy tarbiya, ona (miliy) tili, xitoy belgilari, tarix,
geografiya, chet tillari, matematika, kasbshunoslik, o’qish va gimnastika kabi fanlar o’qitildi. Chet tili
sifatida xitoy, nemis, fransuz va ingliz tillari orasidan birni tanlash mumkin edi. Bu vaqt ichida Yaponiya
koreys tilini yo’q qilish va ommaviy axborot vositalariga tazyiq o’tkazish siyosatini amalga oshirdi.
AQSH va Buyuk Britaniyaga qarshi kurashning bir qismi tariqasida ushbu mamlakatlarda o’qish yoki
sayohat qilish ta’qiqlandi, shu bilan birga G’arb kitoblarini olib kirish qattiq nazorat ostiga olindi. Ingliz
tilini bilishga bevosita yoki bilvosita hissa qo’shgan chet ellik missionerlar o’z davlatlariga chiqarib
yuborildi. Yeon-Hi kollejini boshqargan Andervud 1942-yilda, fransuz tili o’qituvchisi Martel 1943yilda Koreyani tark etishdi. Yaponiya xristian maktablarini nazorat qilganligi va kuzatganligi sababli
1941-yilda Evha ayollar kollejida ingliz tili ta’limi bekor qilindi. Xuddi shu yili ingliz tili o’qituvchilari
og’ir sinovga duch kelishdi, chunki Yeon-Hi kollejidan amerikalik va ingliz xodimlari ishdan
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bo’shatildi. Hatto Yaponiyada 1941-yilda “ingliz tili – dushman tili” deb e’lon qilindi va bunday qaror
Koreyada ingliz tili ta’limiga o’z salbiy ta’sirini ko’rsatdi.

4. To’rtinchi davr (1943-1945)
1943-yil oktabr oyida Ta’lim to’g’risidagi farmon yana bir bor qayta ko’rib chiqildi. Biroq ta’lim
jarayoni odatdagidek davom eta olmadi, chunki barcha universitet va kollejlardagi san’at maktabida
yaponiyalik talabalar dekabr oyida o’qishni to’xtatdilar. Bundan tashqari 1944-yil yanvarda koreyalik
talabalar ham armiyaga chaqirildi. Yaponiya 1945-yilda taslim bo’ldi, shuning bilan Yaponiya istilosi
o’z nihoyasiga yetdi.

XULOSA
Koreys tarixining har qanday davrida maktablar yoki muassasalar chet tillarini o’qitish jarayonida
markaziy rol o’ynagan. Koreyada yapon istilosi davrida (1910-1945) ta’lim tizimi qayta tashkil etilib,
xorijiy tillar o’qitilishi borasida keng ko’lamli ishlar olib borilgan. 2-jahon urushi ko’plab davlatlarga
salbiy ta’sir ko’rsatganidek, Koreyada ham ta’lim tizimining sustlashuviga olib kelgan va xorijiy tillarni
o’qitilishida bir qancha to’siqlar yaralishiga sabab bo’lgan.
Ayni paytda Koreyadagi universitetlar turli tillar bo’yicha o’quv kurslarni taklif qilmoqdalar. Ilgari
xorijiy tillarni o’rganish boshqa davlatlar bilan siyosiy, ijtimoiy va madaniy aloqalar uchun zarur vosita
sifatida kerak edi. Hozirgi kunda esa bu jarayon har bir insonning chet tillarni o’rganish maqsadiga
aylandi. Bundan tashqari, xorijiy til tushunchasi ancha kengaytirildi. Koreyada chet tillarini o’rganish
imkoniyati deyarli cheksizdir.
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Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Kaynak
Bazlı Strateji Arasındaki İlişki

The relationship between Customer Relations Management and Resource Based View
Strategy

Mete Unal GIRGEN1
Özet
Bu çalışmanın amacı; Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Kaynak Bazlı Strateji arasindaki iliskiyi
arastirmaktir. Bu çalışma, Kaynak Bazlı Strateji'nin otellerin Müşteri İlişkileri Yönetimi için ne
kadar önemli olduğunu göstermektedir. Çalışma, Kaynak Bazlı Stratejiyi bağımsız bir değişken
olarak dört ana göstergeyle; değerli, nadir, taklit edilemez ve değiştirilemez kaynaklar olarak
Müşteri İlişkileri Yönetimi (bağımlı değişken olarak) üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve
Kuzey Kıbrıs'taki otel endüstrisi için Sürdürülebilir Rekabet Avantajı yarattığını göstermiştir.
SPSS (Sürüm 20) yazılımı depolama, cevapların analizi ve ilgili grafiklerin oluşturulması için
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kaynak Bazlı Strateji, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Turizm.

Abstract
The purpose of this study; It is to investigate the relationship between Customer Relationship
Management and Resource Based Strategy. This study shows how important the Resource Based
Strategy is for hotels' Customer Relationship Management. The study focuses on the Source
Based Strategy as an independent variable with four main indicators; has shown that it has a
positive impact on Customer Relationship Management (as a dependent variable) as valuable,
rare, inimitable and imcopiable resources and creates a Sustainable Competitive Advantage for
the hotel industry in Northern Cyprus. SPSS (Version 20) software was used for storage, analysis
of responses and creation of related graphics.
Keywords: Resource Based View Strategy, CRM, Tourism
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1. GİRİŞ
Bu çalışma, stratejinin araştırmaya dayalı görüşünün, otellerin performansı ve oteller için desteğinin
önemi üzerinde nasıl olumlu etkileri olduğunu gösterecektir. Özetlemek gerekirse, KBS müşteri
ilişkileri yönetimini olumlu etkiler, konuk beklentilerini karşılamak için otellerin ve hizmet kalitesinin
performansını arttırır ve onları daha yeterli ve verimli hale getirir. KBS, MİY stratejileri ve uygulamaları
hizmetlerine yardımcı olur ve otel verimliliği için önemlidir. Strateji KBS tarafından görülen bir otelin
kaynak koleksiyonu, en kalifiye çalışanları çalışma ortamına çekmektedir. Otellerdeki kalifiye
elemanlarla performans standartları ve verimlilik artar. Oteller için karlılık elde etmek ve pazar ve otel
endüstrisinde rekabet avantajı sağlamak için iki avantaj üretir. Otellerin hizmet kalitesi misafirlerinin
beklentilerini karşılamalıdır. Farklı duygular hissettiklerinde, otel misafirlerinin deneyimleri hakkındaki
duyguları, otel hizmetleri onları mutlu etmelidir. Oteller misafirlerini tatmin etmek için bazı özel
teklifler oluşturmalıdır. Müşteri memnuniyeti, müşterileri ümit edilen veya beklenen turizm ürünleriyle
(hizmet veya ürünler) tatmin ettiklerinde iyi hissettiren psikolojik kavramdır (Pizam ve Ellis, 1999).
Çalışmalar, artan müşteri beklentilerinin memnuniyet düzeyini düşürdüğünü göstermektedir. Otel
endüstrisindeki hataları ve hata düzeltmelerini düzeltmek zordur. Bu bilgiler nedeniyle turizm
sektöründe hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti diğer sektörlere göre daha önemli bir kavramdır. Bu
nedenle oteller, misafirleri için kaliteli hizmet üretmeli ve güçlü bir müşteri ilişkileri yönetimi
oluşturmalıdır. Müşteri beklentileri, konukların memnuniyeti için otelden özel çaba gerektirir. Aynı
şekilde müşteriler, satın aldıkları her turizm ürünü veya hizmetinden sonra beklentilerini karşılamak
istemektedir (Öztürk ve Seyhan, 2005).
Memnuniyet veya tatmin olmak için çeşitli düzeylerde devlet kazancı deneyimine göre beklentiler aşıldı.
Sosyal medya organizasyonları, özellikle seyahat danışmanı, tatil kontrolü ve booking.com, turizm
destinasyonuna rezervasyon ve karar verme konusunda en önemli çevrimiçi acenteler haline gelmiştir
(Hatipoğlu, 2010). Günümüzde oteller için güçlü bir sosyal medya sistemi oluşturmak da çok önemlidir.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki birçok otel, paketler halinde turlar, tam pansiyon yemek seçenekleri, uçak
biletleri, ulaşım, konaklama gibi her şey dahil paketler gibi özel teklifler oluşturmaya başlar. Yolcuların
beklentilerini karşılamak için bu paketler yeterli değil, aynı zamanda hizmet yöntemi ve kalite
standartları da çok önemli. Kuzey Kıbrıs'taki otelciler anlamlı, dayanıklı ve güçlü müşteri ilişkileri
yönetimi kurmalı, yaratmalı ve sürdürmelidir. Müşteriler arasındaki ilişkiyi geliştirmek için otel ve
internet üzerinden programlara odaklanmalıdırlar (Sayimer, 2008). Bundan sonra, MİY stratejisi, sık
hizmetlerle ve yüksek performansla dayanıklı, güçlü ve karlı bir ilişki kavramını teşvik eder.
Bu çalışma bağımsız değişkenin etkisini göstermeye çalışmaktadır; kaynak temelli görünüm: bağımlı
kaynaklar üzerindeki değerli kaynaklar, nadir kaynaklar, kusurlu olmayan kaynaklar ve taklit
edilemeyen kaynaklar: Stratejinin araştırmaya dayalı görüşünün Kuzey Kıbrıs'taki otellerin müşteri
ilişkileri yönetimi için ne kadar önemli olduğunu gösteren müşteri ilişkileri. Tanımlar, oteller için
sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmak amacıyla, pazardaki strateji önemine ilişkin bu dört araştırma
faktörünün tümünü gösterecektir.
2. Literatür İncelemesi
2.1. Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetiminin amacı, müşteri ve otel arasındaki ilişkiye göre hizmet çabalarının ve
kalitesinin iyileştirilmesi, otellerin oluşturulması ve çabalarının yönetilmesine odaklanmaktır. MİY
bunu, uygulamalar ve yöntemler oluşturmak ve otel misafirleri için benzersiz bir değer yaratmak
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amacıyla pazarlama verilerini ve iletişim medyası bilgilerini izleyerek, analiz ederek ve kullanarak
gerçekleştirir. Basit bir ifadeyle, memnuniyet, müşterinin bir hizmetin hizmet sunumuna ilişkin
algılarını birincil beklentileri ile karşılaştırmasına dayanarak değerlendirilmesinin sonucudur. Yüksek
kaliteli hizmet standardı, müşteri beklentilerinin ve ilişkilerinin memnuniyetinde anahtar faktördür. Otel
endüstrisinde, otel yöneticileri, uygun maliyetle hizmet belirlemek, tasarlamak ve sunmak için ilişkinin
önemini anlamalı ve beklentileri tanımlamalıdır. Yöneticiler ayrıca, müşteri ilişkileri yönetimi
programlarından istenen memnuniyet düzeyini elde etmek için hizmet sırasında müşteri algılarının nasıl
yönetileceğini de anlamalıdır (O’Shannassy, 2008).
Müşterileri memnun etmek ve ilişkiyi geliştirmek için kullanılan hizmet kalite standartları. Memnuniyet
derecesi, müşterinin beklentisi ile hizmete uygunluk algısı arasında ortaya çıkar. Firmalardan gelen
müşterilerin beklentileri fiyat, mevcut alternatifler, pazarlama, kulaktan kulağa iletişim, önceki
deneyim, müşterinin ruh hali / tutumu ve onların güvenidir. Konuklar arasındaki bu güçlü ilişkiler,
karlılık seviyesini artıracak, misafirlerin değerini ve bağlılığını artıracaktır. Oteller, farklı kesimleri
anlıyorlarsa müşterileri ile ilişki kurabilirler. Birçok farklı müşteri türü vardır. Müşterileri memnun
etmek ve hedef pazar yaratmak için otelciler farklı müşteri türlerinin değerini anlamalı, her bir müşteri
grubunu ve ihtiyaç duydukları hizmetleri farklı bir şekilde anlamalı ve son olarak farklı müşteri grupları
arasındaki çatışmaları tanımalıdır. Değerli otel müşteri ilişkileri yönetimi aşağıdaki üç koşulu
sağlamalıdır:
1. Misafirler ihtiyaç ve istekleri için her zaman sunulan hizmetlerden memnun olmalıdır.
2. Farklılaştırılmış yüksek kaliteli hizmet standartlarına değer eklenmelidir.
3. Otel sahipleri ve yöneticileri, geliri artırmak için doğru hedef pazarda (en kârlı misafirlerle)
kârlılık elde etmek için yoğunlaşmalıdır.

Oteller sektörleri doğrultusunda müşteri ilişkileri için özel olarak üretilmektedir. Konuklara daha fazla
veri ve bilgi toplama, ihtiyaçları ve istekleri hakkında daha fazla bilgi edinme konusunda bazı avantajlar
ve fırsatlar sunar. MİY stratejilerini benzersiz kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmaya ve misafirlerin
görüş ve önerilerini tam olarak anlamaya teşvik edecektir. Oteldeki kaynakların kalitesi ve kalifiye
çalışanlar otelleri başarıya götürmektedir. MİY stratejileri otellerin tutarlı ve kaliteli bir hizmet
sunmasını gerektirir. Müşteriler müşteri ilişkileri yönetimi ile tatmin olacaklarsa, sadık olacaklar ve
müşteriyi koruyacaklar, ancak müşterilerimizi tatmin etmeden önce oteller çalışanlarını memnun
etmelidir (Hall, 1992).
Servis operasyonlarında, personel organizasyonların bir parçası olduklarını hissetmelidir. Çalışma
ortamında mutlu olurlarsa, daha üretken oldular. Müşteri memnuniyetiyle sonuçlanan hizmet kalitesini
arttırır. Oteller konukları hakkında bazı veriler tutarsa, konukların herhangi bir hizmet işleminde ne
isteyeceğini, sipariş edeceğini veya isteyeceğini kolayca tahmin edebilirler. Oteller onlara aynı değeri
verir ve daha iyi hizmet kalitesinde hizmet, sadık olacaktır. Örneğin: Sadık müşterinize siparişlerini
önemsediğinizi gösterin ve içkisini sipariş etmeden önce ona servis yapın. Bu, kuruluşunuz için nasıl
değerli olduğunu gösterecektir. Müşteri ilişkileri yönetimi için önemli bir anahtar olan bir tür sadakat
programıdır. Başka bir örnek, yasemin gibi otelde çiçek dikimi olabilir. Organizasyonun bir parçası
oldukları için konukları hissedecek ve konuklarla otel arasındaki ilişkiyi arttıracak faktör olacak ve bu
otele tekrar geri gelme isteklerini artıracaktır.
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Farklı müşteri segmentlerini anladıktan sonra oteller, müşteri ilişkileri için standartlar oluşturmalıdır.
Çalışanlar ve müşteri arasındaki kilit unsurlar iletişim ve güvendir. İletişimin önemi, müşteri ilişkisinin
en önemli faktörü olan açık mesaj verme ve dikkatle dinleme yeteneğini göstermesidir. Otel amirleri,
bölüm müdürleri ve yöneticiler müşteri, servis personeli ve otel arasında güven oluşturmak için birlikte
çalışmalıdır. Çalışanlar ekibin veya ailenin bir parçası olmalı ve müşterilerin ortak ilgisini zevkle
ilişkilendirmelidir. Kuruluş tarafından belirlenen kurallara göre, bazı oteller kabul etmeme kuralları
koyabilir. Otel personeli veya yöneticileri konuklara bir kez şans verebilirse, ilişkileri geliştirecektir.
Sadece oteller iyi konuk ilişkileri geliştirirse güçlü müşteri ilişkileri yönetimi oluşturmakla kârlılığa
ulaşmak mümkündür (Osarenkhoe, 2008).

2.2. Kaynak Bazlı Strateji
Bir kuruluş için güç veya zayıflık olarak düşünülebilecek her şeye Kaynak denir. Kuruluşa kalıcı veya
yarı kalıcı olarak bağlı maddi veya maddi olmayan varlıklar olabilir (Wernerfelt, 1984). Barney'e göre,
üç tür firma kaynağı vardır: Fiziksel sermaye kaynakları, bir fabrikada tesis ve ekipman olarak kullanılan
fiziksel teknolojiyi, coğrafi konumunu ve hammaddelere erişimini içerir. Beşeri sermaye kaynakları,
bireysel yöneticilerin eğitimi, deneyimi, yargısı, istihbaratı, ilişkileri ve içgörüleri ile bir firmadaki
işçilerin insan gücünü içerir. Organizasyonel sermaye kaynakları, bir firmanın resmi raporlama yapısını,
resmi ve gayri resmi planlama, kontrol ve koordine etme sistemlerinin yanı sıra bir firma içindeki ve bir
firma ile çevresindeki şirketler arasındaki gayri resmi ilişkileri içerir. Bir kuruluşun rekabet avantajını
ve strateji faktörlerini etkileyen benzer kaynaklar bulunmaktadır (Gebert ve diğerleri, 2003.
RBV - Araştırmaya dayalı görüş, kaynakların toplanması ve nitelikli çalışanların sürdürülebilir rekabet
avantajı yaratmak ve oluşturmak için kullanılabileceğidir. Bu avantaj, otellerin diğer oteller tarafından
taklit edilmeyen değer yaratma stratejisini uygulama şansı vermektedir. Sürdürülebilir rekabet avantajı
yaratabilmek için, kaynakların çoğaltma, uygunluk, kopyalanması kolay olmayan (nadir, benzersiz ve
değiştirilemezlik) değer ve engelleri olan belirli hedeflere ve kriterlere uyması gerekir. Değer, bir
kuruluşun etkili ve verimli faaliyetleri arttıran stratejileri uygulama becerisi anlamına gelir. Kaynaklar
için bir avantaj oluşturabilir ve tehditleri geçersiz kılabilir. Çoğalmanın önündeki engeller şunlardır:
nadirlik, taklit edilebilirlik ve değiştirilemezlik (Osarenko, 2008; O’Shannassy, 2008).
Mevcut ve potansiyel rakiplerin rekabet avantajı sağlayan bu stratejiyi tekrarlayamamaları. Barney,
sürekli rekabet avantajının kaynaklarını analiz etmek için, firma kaynaklarının heterojen ve hareketsiz
olabileceğini varsaymamız gerektiğini ileri sürmektedir. Kaynak hareketsizliği, rakipler tarafından elde
edilmesi zor bir kaynağı ifade eder, çünkü bu kaynağı geliştirme, satın alma veya kullanma maliyeti çok
yüksektir. Kaynak heterojenliği veya çeşitliliği, bir firmanın diğer birçok rakip firmanın da sahip olduğu
bir kaynak veya kabiliyete sahip olup olmadığıyla ilgilidir, o zaman bu kaynak rekabet avantajı
sağlayamaz. Firmaların tamamen aynı kaynaklara sahip olduğu bir endüstri düşünün. Bu şekilde
otellerin sürekli rekabet avantajından faydalanması mümkün değildir. Barney'in (1991) de belirttiği gibi,
şirket benzersiz malzemeler kullanıyor. Virüsleri kabul etmeyen, güncellenmesi kolay ve rahat kullanım
sağlayan bir yazılım sağlarlar. Ürün verimliliğinde malzeme kalitesi ile rekabeti arttırırlar. Ayrıca
insanlar için olanaklar ve tesislerin kalitesini getirmek hizmet ile. Ayrıca herhangi bir sektördeki
herhangi bir şirket Barney’in yöntemini izleyebilir. Sürdürülebilir rekabet avantajı yaratan faktörler ve
firma kaynakları şu dört özelliğe sahip olmalıdır:

398

1. Değerli kaynaklar: Değerli kaynaklar girişimin işleyişi için yararlıdır. Örneğin: mülk, ekipman,
insanlar ve pazarlama, finans ve muhasebe gibi beceriler.
2. Nadir kaynaklar: Kaynaklar, tüm rakipler tarafından yaygın olarak bulunmadığında nadir
görülebilir.
3. Taklit Edilemez Kaynaklar: taklit edilemez veya kopyalanamaz. Üç taklit kaynak koşulu vardır: 1.
Benzersiz tarihsel koşullar ve kusurlu taklit kaynaklar. 2. Nedensel belirsizlik ve kusurlu olarak
imkansız kaynaklar. 3. Sosyal karmaşıklık: Örnekler, yöneticiler arasındaki kişilerarası ilişkileri,
firma kültürünü, bir firmanın tedarikçiler ve müşteriler arasındaki itibarını içerir.
4. Değiştirilemez: Benzer stratejilerin tasarlanabilmesini ve uygulanabilmesini sağlayan benzer bir
kaynağı değiştirilmesi imkansızdır.

Bir firmanın kaynakları ile sürdürülebilir rekabet avantajı arasındaki bağlantı iyi anlaşılmadığında,
başarılı bir firmanın hangi kaynakları taklit etmesi gerektiğini bilmesi ve ikame edilemezliğini
sınırlaması için kaynaklarını taklit ederek başarılı bir firmanın stratejilerini çoğaltmaya çalışan firmalar
için zordur. kaynaklar. Bilgi işleme sistemleri ve sürekli rekabet avantajı, yöneticiler arasında etkin bir
bilgi akışı, büyük miktarda bilgiyi hızlı bir şekilde dikkate alma yeteneği ve bu bilgileri verimli bir
şekilde paylaşma ve bir firmanın gayri resmi ve resmi karar alma süreçlerine gömme yeteneği oluşur.
2.3. Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Kaynak Bazlı Strateji arasindaki İlişki
Kaynak temelli strateji görüşü, nadiren göz önüne alındığında, kusurlu olarak imkansız, ikame
edilemezlik ve kaynakların değeri ile otel kaynaklarını benzersiz olarak görmektedir. Bu kaynakların
toplanması, iş başvuru havuzundan doğru meslektaşları seçen otellerin gerçek istihdam, işe alım ve
seçim faaliyetleriyle ortaya çıkan insan kaynakları (insan gücü) ile etkili olmuştur. Oteller tüm bu
faaliyetleri yapmış ve kalifiye elemanlarla eşsiz kaynaklara sahipse hizmet kalitesi artacak ve
konaklama sektöründe rekabet avantajı elde edecektir (Osarenkhoe, 2008). Çalışanların artan
performansı ve verimliliği, misafirlerini memnun edecek hizmetlerin kalitesi ile otel verimliliğini ve
yeterliliğini etkileyecektir. Böylece, etkin kaynak temelli görüş müşteri ilişkileri yönetimi stratejilerini
başarılı bir şekilde etkileyecektir.
Kaynak temelli oteller ancak S.W.O.T. analiz - güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler (Barney,
1991). Müşterilerin otelde kaldıkları süre boyunca önerileri, çevrimiçi yorumlar, duygular, kaygılar vb.
İle ilgili bilgi, bilgi ve toplanan veriler, otellerin kendilerini iyi izledikleri ve daha etkili olmaları ve
kârlılıklarını artırmaları için bazı taktikler oluşturmalarında rekabet avantajı sağlayabilir. Çapraz satış
olarak bazı satış yöntemleriyle gelirlerini artırabilir (Örneğin: Önbüro Departmanları, resepsiyon
çalışanları, Yiyecek ve İçecek Bölümü'nün bir parçası olan Restoranlarda hizmet sattı.) Yukarı satış
çalışmaları (Örneğin: Otel personeli Mevcut turizm ürünlerinde daha iyi standartlara sahip olmak
isteyen konuklar için daha yüksek ürün veya hizmet.). Bu faaliyetler, karlılık, misafir memnuniyeti ve
artan bağlılık, oteldeki ekip çalışmasını artırma, otel personeli ile otel misafirleri arasında son derece
güçlü bir ilişki gibi bazı avantajlar ortaya çıkaracaktır. Otel hizmetleri, ekipman ve malzemeleri ile
personelin performansları otel kaynaklarıdır. Bununla birlikte, hem insanlarda hem de süreçlerde bir
araya gelme şeklinin tekrarlanması zor olabilir. Ayrıca, otellerin stratejik hedefleri, felsefesi, vizyonları,
müşteri ilişkileri yönetimi stratejilerinin uygulanması ve yönetimi ikame edilemez ve kopyalanması zor
olmalıdır. Başarılı MİY stratejileri, kaynakların, nitelikli kişilerin ve teknolojik araçların
kullanılabilirliğini gerektirir. Bunlar bir araya geldiyse, SRA - oteller için sürdürülebilir rekabet avantajı
yaratır. Ağırlama Endüstrisinde Müşteri Hizmetlerine İlişkin En İyi Uygulama Örnekleri: Ritz - Carlton
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(Marriot Hotels), Hampton Inn (Hamptonity standartlarında% 100 müşteri memnuniyeti için eşsiz bir
garantili hizmete sahipler) gibi bazı oteller var, Jumeirah Group otelleri (farklılaştırılmış sloganları
“Jumeirah Yolu” ile nasıl başarılı olduklarını gösteriyor .) ağırlama endüstrisinde diğerlerine göre farklı
hizmet standartları vardır. TripAdvisor konuklarının yorumlarına ve verilerine göre, bu oteller, hizmet
standartlarını sürekli olarak başarmak için stratejik hedeflere sahip birçok yol ve teknik geliştirme fırsatı
sunmakta ve konukları için tutarlı, üstün hizmet standartları oluşturmaktadır. Otelde müşteri
memnuniyeti ve konukların sadakat düzeyini artırdı. Bu esas olarak saygılı çalışanlarla ilişkilendirilir,
olumlu müşteri ilişkileri yaratır (Best of Travellers Choice, TripAdvisor 2016). Dubai merkezli lüks otel
grubu olarak Jumeirah, otel endüstrisinde sürdürülebilir rekabet avantajlarının sürmesine katkıda
bulunan üç kritik başarı faktörüne sahiptir. Bunlar arasında doğru kişilerin işe alınması ve seçilmesi,
doğru hizmetin yüksek kalite standartlarında sağlanması ve mükemmellik / başarı için çaba gösterilmesi
bulunmaktadır. Başarının formülünü şununla gösterir: personel + hizmet = başarı. Motive çalışanlar ile
geliştirilmiş performans, benzersiz bir Jumeirah marka değeri ile müşteri memnuniyeti, sahiplerin
değerine göre istihdam içerir.
3. Araştırma Yöntemleri
Araştırmacılar, soruları cevaplamak ve turizm profesyonelleri ile görüşme yöntemini kullanmak için en
nitelikli kişileri seçmeye ve otel misafirlerine toplam 120 katılımcıyla anket çalışması yapmıştır. Sözlü
olarak açık uçlu soruları cevaplayan katılımcılar 20 turizm uzmanından oluşmaktaydı. Otel misafirleri
kapalı uçlu soruları cevaplayan 100 katılımcı olarak çalışmadaki yerini almıştır. Hipotezler herhangi bir
projenin kalbidir, hipotez olmadan kimse yorum ve proje çalışmaları ile ilgili fikirleri paylaşamaz. Beş
hipotez (bir değişken ve dördün altında) görüşmeden sonra araştırmayı desteklemiştir. Katılımcılar,
sorulan soruları mülakat olarak ve yazılı anketler aracılığıyla sözlü olarak cevaplamışlardır. Anket
sorularını analizde SPSS programı kullanılmıştır.
Anket sonuçlarından sonra hipotez şu şekilde şekillenir:
H1: RBV otellerin müşteri ilişkileri yönetimi stratejilerini olumlu yönde etkilemektedir.
H1a: Değerli kaynaklar otellerin müşteri ilişkileri yönetimini olumlu etkilemektedir.
H1b: Nadir kaynaklar otellerin müşteri ilişkileri yönetimini olumlu yönde etkiler.
H1c: Değerli kaynaklar otellerin müşteri ilişkileri yönetimini olumlu yönde etkiliyor
H1d: Değiştirilemez kaynaklar otellerin müşteri ilişkileri yönetimini olumlu yönde etkilemektedir.

4. SONUÇ
Bu çalışmada ağırlama sektöründe strateji ve uygulamanın kaynak temelli görünümünün kullanımı
açıkça belirtilmiştir. Kaynak bazlı strateji kavramı - kaynak tabanlı strateji görünümü - benzersiz kaynak
koleksiyonları ve SCA - konaklama endüstrisinde sürdürülebilir rekabet avantajı oluşturmak için
yetenekleri kullanmaya odaklanmaktadır. Bu uygulama, otel müşterileri için artan değer sonucunda
otellerin performans ve verimlilik standartlarını iyileştirmek için kaynak dağıtan otellerin yeteneklerini
ve süreçlerini gerektirir. Bu uygulamalar, güçlü müşteri ilişkileri yönetimi oluşturmak için kaynakların
(insan-insan gücü, süreçler ve teknolojik malzemeler) entegrasyonuna ihtiyaç duyar. Güçlü müşteri
ilişkileri hem otel hem de konukların tabanı için değer yaratır. Teknolojinin yeterli ve akıllı kullanımı,
sunulan hizmetlerin değerini artırabilir. Otellerin rakiplerinden farklı türde hizmet sunmasına yardımcı
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olacaktır. Otel çalışanları, geçmiş deneyimler sırasında konukların ihtiyaçları, istekleri ve istekleri ile
bunların tercihleri ile ilgili bilgisayarlı verilere anlık erişime sahiptir. Konukların etkileşiminde verilere
hızlı bir şekilde ulaşmanın ve veri toplamanın başarılı bir hizmetin belirleyicisi olduğunu vurguluyor.
Çalışma bize, kaynak temelli bakış stratejisinin (dört ana göstergeyle: Değerli, nadir, kusurlu olarak
imkansız, kaynakların değiştirilemezliği) müşteri ilişkileri yönetimi stratejileri üzerinde olumlu bir
etkiye sahip olduğunu ve otellerde sürdürülebilir rekabet avantajı yarattığını göstermektedir.
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Improving Intercultural Communicative
Competence Through the ECRIF Model
Case Study of Second Year University
Students of Oum El Bouagui, Algeria
Narimane TAMRABET1

Abstract
The field of second language teaching has undergone many changes and trends over the last few
decades. Many language teachers and researchers have expressed the belief that the primary aim
of second and foreign language acquisition is to enable learners to communicate with people from
different linguistic and cultural backgrounds in a multicultural world. Since there is increasing
need to deal effectively and appropriately with cultural diversity. Therefore, Foreign language
Teaching is concerned with communication but this has to be understood as more than the
exchange of information and sending of messages, which has dominated communicative language
teaching in recent years. Even the exchange of information is dependent upon understanding how
what one says or writes will be perceived and interpreted in another cultural context. In addition,
research on intercultural competence underscores the importance of preparing students to engage
and collaborate in a global society by discovering appropriate ways to interact with people from
other cultures (Sinicrope, Norris, and Watanabe, 2012). Accordingly, when language skills and
intercultural competency become linked in a language classroom, students become optimally
prepared for participation in a global world. Intercultural communicative competence aims to
develop communicative competence, which involves the learner in the production of the target
language among different cultures. Moreover, in Byram’s Model of Intercultural Communicative
Competence (1997), foreign language teachers are asked to guide learners through the process of
acquiring competencies in attitudes, knowledge, and skills related to Intercultural competence
while using a foreign language. Hence, with this change of paradigm in language teaching from
accuracy focus to initiating intercultural communication, a spectacular change of language
teachers’ role is evident. While language teachers of the past played the role of teaching their
students how to speak correctly and thus acquire language competence in the respective foreign
language, nowadays they take more and more the role of cultural mediators developing
intercultural communication skills with their students (A. Hamburg, 2011). However, the teacher
needs to enhance the learner’s intercultural competence through engaging them on the learning
process and that involves the use of different tools. The ECRIF frame work (Encounter; Clarify;
1
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Remember; Internalize; Fluency) emphasizes on how people learn, rather than prescribing what
teachers should or should not do. In other words, the teacher will incorporate this model into the
lesson plan to improve the student’s intercultural speaking skills. Meanwhile, the foreign learner
will acquire intercultural competence through the implementation of the ECRIF stages to achieve
a successful communication.

INTRODUCTION
1. Statement of the Problem
The field of second language teaching has undergone many changes and trends over the last few decades.
Many language teachers and researchers have expressed the belief that the primary aim of second and
foreign language acquisition is to enable learners to communicate with people from different linguistic
and cultural backgrounds in a multicultural world. Since there is increasing need to deal effectively and
appropriately with cultural diversity. Therefore, Foreign language Teaching is concerned with
communication but this has to be understood as more than the exchange of information and sending of
messages, which has dominated communicative language teaching in recent years. Even the exchange
of information is dependent upon understanding how what one says or writes will be perceived and
interpreted in another cultural context. In addition, research on intercultural competence underscores the
importance of preparing students to engage and collaborate in a global society by discovering
appropriate ways to interact with people from other cultures (Sinicrope, Norris, and Watanabe, 2012).
Accordingly, when language skills and intercultural competency become linked in a language
classroom, students become optimally prepared for participation in a global world. Intercultural
communicative competence aims to develop communicative competence, which involves the learner in
the production of the target language among different cultures. Moreover, in Byram’s Model of
Intercultural Communicative Competence (1997), foreign language teachers are asked to guide learners
through the process of acquiring competencies in attitudes, knowledge, and skills related to Intercultural
competence while using a foreign language. Hence, with this change of paradigm in language teaching
from accuracy focus to initiating intercultural communication, a spectacular change of language
teachers’ role is evident. While language teachers of the past played the role of teaching their students
how to speak correctly and thus acquire language competence in the respective foreign language,
nowadays they take more and more the role of cultural mediators developing intercultural
communication skills with their students (A. Hamburg, 2011). However, the teacher needs to enhance
the learner’s intercultural competence through engaging them on the learning process and that involves
the use of different tools. The ECRIF frame work (Encounter; Clarify; Remember; Internalize; Fluency)
emphasizes on how people learn, rather than prescribing what teachers should or should not do. In other
words, the teacher will incorporate this model into the lesson plan to improve the student’s intercultural
speaking skills. Meanwhile, the foreign learner will acquire intercultural competence through the
implementation of the ECRIF stages to achieve a successful communication.
Since English has been branded as an international language, teaching for linguistic competence cannot
be isolated from teaching for intercultural competence. Yet intercultural communication has not been
given much importance in EFL teaching in Algerian classes. It prompts us to realize the fact that
Algerian students of English may master English in terms of its grammar and linguistic aspects but
encounter several problems in intercultural communication. Over the years, many researches has been
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carried out to find different ways and techniques that help students communicate successfully across
cultures. In spite of the call to develop intercultural communicative competence in FL (Foreign
Language) teaching, a lot of questions must be raised on how to achieve language proficiency as well
as, developing the skill of English teaching in foreign setting. In the light of this, this study seeks to
suggest the use of the ECRIF model through different stages as a communicative tool to enhance
learners’ intercultural communicative competence. Yet the learner will be able to use the skill of being
competent in interacting among different contexts. In this case, the learner will be aware of their needs
and tend to ensure its communicative competence.
2. Aim of the Study
In this study, our first purpose is to offer a better understanding of the ECRIF Framework. In particular,
we aim to investigate the Algerian EFL learners’ perception of the model. We believe that the more the
teacher persuades his/her students about the model, the better the learners will communicate
interculturally; Also, that helps them to open conversations and give more importance to language
teaching.
3. Research Questions and Hypothesis
As we stated above, the current study is an attempt to investigate the importance of implementing the
ECRIF model in improving intercultural communicative competence. For this purpose, the following
questions are formulated to be persuaded:
1) Can ECRIF model be used as a new technique to enable EFL teachers to improve their course
design to meet the intercultural competence objectives
2) Is ECRIF model effective in improving EFL learners’ intercultural communicative abilities?
In the light of these research questions, we hypothesize that:



The use of ECRIF model would enable learners to communicate in real life contexts and
improve their intercultural competence.
The use of the ECRIF model does not affect the understanding of the intercultural
communicative competence.

4. METHODOLOGY
4.1. Participants
The population is second year LMD students of English Oum El Bouaghi, because they already have a
pre-knowledge of what is an intercultural competence; Also, due to their need to learn the idiomatic
expressions, the population consists of 264 students. However, the sample is randomly assigned because
into two pre-existing classes of first year LMD students, 120 students are involved. The experimental
group is made up of 60 students and so is the control group. They are of different age, gender, and
abilities.
4.2. Research Instruments
In this study, the quasi experimental method is adopted. Both groups (experimental andcontrol) are pretested using a diagnostic test. Where the students are asked to answer, theinstructions given in the test.
Then the experimental group is exposed to the newtechnique, ECRIF model. In each session, the
students are supposed to use the ECRIFstages within different activities. The control group in not
exposed to that treatment andis taught in the usual teacher-centered approach. Then a post-test is
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administrated to bothgroups to check whether the strategy of ECRIF brings about some changes in
learners’abilities to communicate interculturally with the target language. The post-test is asummative
assessment to evaluate students’ intercultural communicative competence.
5. Structure of the Study
Our research is divided into two chapters: the first chapter is the theoretical part andthe second is devoted
to the practical part:Chapter one deals with the background of the study concerning the
interculturalcommunicative competence, and clarification of the meaning and the role of ECRIFmodel
as well as its effectiveness in language learning, and how to use it in the classroom. Chapter two deals
with the implementation of the ECRIF stages in the context ofthe Algerian EFL class. The chapter
tackles the pre-test and post-test, analysis andinterpretation of the findings. The chapter closes with some
pedagogical implicationsfrom the study.
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New IT & IS technology use in North
Cyprus Hotel Businesses: Case of
Kyrenia Hotels

Mete Ünal GİRGEN1

Abstract
It is time to move on to the new technology period for hotel businesses. Hotel businesses also
understood how important the term hygiene became after Covid-19 today. In this study, the
importance of use of new IT and IS technology has explained. As a research method, the literature
analysis used to gather data for this article. As a data collection tool, the researcher of this study
will use observation method to gather information. An observation form will be created and will
process the data obtained for the future studies. Interviews with tourism business managers will
be used as another data collection tool to understand occurred situations after Covid-19 and plans
of tourism companies. The process after Covid-19 will make various applications mandatory for
many sectors as in the tourism industry. If businesses achieve to forge these materials in a right
way, chain will be stronger and bridge between business owners and consumers will be
unbreakable and safe.
Keywords: IT, IS, North Cyprus, Tourism.

Özet
Otel işletmeleri için yeni teknoloji dönemine geçme zamanı gelmiştir. Diğer sektörler gibi otel
işletmeleri de bugün Covid-19'dan sonra hijyen teriminin ne kadar önemli hale geldiğini
anlamıştır. Bu çalışmada, yeni BT ve IS teknolojisinin kullanımının önemi açıklanmıştır.
Araştırma yöntemi olarak, veri toplamak amacıyla literatür analizi kullanılmıştır. Araştırmacı
ilerleyen aşamada çalışmayı geliştirmek için gözlem yöntemini kullanarak, bir gözlem formu
oluşturacak ve elde edilen verileri işleyecektir. Turizm işletmecileri ile yapılan görüşmeler,
Covid-19 sonrası ortaya çıkan durumları ve turizm şirketlerinin planlarını anlamak için başka bir
veri toplama aracı olarak kullanılacaktır. Covid-19 sonrası süreç, turizm sektöründe olduğu gibi
birçok sektör için de çeşitli uygulamaları zorunlu hale getirecektir. İşletmeler bu malzemeleri
1
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doğru bir şekilde şekillendirmeyi başarırsa, zincir daha güçlü olacak ve işletme sahipleri ile
tüketiciler arasındaki köprü kırılmaz ve güvenli bir hal alacaktır.
Anahtar Kelimeler: BT, IS, Kuzey Kıbrıs, Turizm.

1.

INTRODUCTION

It is time to move on to the new technology period for hotel businesses. Many different new products,
inventions and innovations in products provide more privileged holiday advantages to the guests day by
day. Hotel businesses also understood how important the term hygiene became after Covid-19 today.
The difficulties experienced created a panic atmosphere in Northern Cyprus in the new process, and
even though the number of cases was low, it put all businesses in a more cautious process. Hotel
businesses have been in a state of competition with their rivals for a very long time. The reason for this
race is to make a difference and be preferred in the market. Technology is very important in reaching
target audiences among the targets set in the market. Today, technology is essential to attract young
people to the hotel. Like the Pokemon Go example, there is a recent trend that marked tourism last year
(Smart Meetings, 2016). Marriott has put Alexa in hotel rooms and supports it with apps compatible
with smartphones. In 2018, Amazon launched Alexa for the hospitality industry. It was shared with the
guests that the Marriott Hotel chain was the launch partner of the product. Hotel visitors can access
many services such as setting room temperature, turning the lights on and off, setting alarms, music and
TV controls alarm, weather updates, room service orders, housekeeping, and wake-up calls during Alexa
use (Iribarren, 2018).

2.

New IT use in North Cyprus Hotel Businesses

As Bill Marriot puts it, today, quality, exemplary service and trust values are more critical than ever in
the hospitality (hospitality) and tourism industry. Hotels should be more careful about cleaning and
hygiene than ever before (Marriot.com). Because, at the end of the day, human health may be at risk as
a result of the services to make money. In this context, considering the Covid-19 outbreak, hotels should
take serious measures and new applications should be introduced. This study is based on the methods
and precautions that can be taken by Northern Cyprus Hotel businesses against Covid-19 epidemic risk.
Illustrated examples were used in the study. Kempinski and Marriot Hotel Chains are modeled in the
study (Official websites of hotels used for videos: Kempinski.com, Marriot.com). Kempinski Hotel also
shows how much attention is paid to hygiene rules as soon as you step inside the hotel door with the
methods they apply within the scope of Covid-19. Use of mobiles and credit cards are new IS methods
with some applications they are so easy to use nowadays. As Bill Marriot shared in commercial of
Marriot Hotel, the hotel group is applying it in its 3200 hotels (Marriot, 2020).
The guests find their reservation with the QR code from the system and start the check-in step. Hotel
businesses have recently switched to new applications such as QR code scanning (Cinnioglu &
Demirdelen, 2018). In Kempinski hotel application, it is seen that the process is completed when the red
color turns green. Temperature measurement machine use increased. Instead of using a small staff, large
hotels can use stand-like temperature measuring devices to reduce interaction and build a more useful
system in the long run (Jane, 2020). New products such as field disinfectants and ozone machines, such

409

as Electrostatic Spray, have started to be used in hotels. Since 2016, many hotels use ozone machines
(FBT, 2018; AHLA, 2008). Just like ozone machines, it has increased its usage in air purification
machines (Air Pure Machines) in recent years due to hygienic conditions (Styles et al., 2017). Vehicles
that provide air cleaning for 24 hours are used at Kempinski Hotel.
3. New Trends in IT & IS integration into Hotels
The growing population today is the biggest cause of early transmission of diseases such as Covid 19.
Even the developing technology is not enough for the treatment process, even hospitals spread this
disease. During this period, hotels should be strictly cautious. This process must be overcome with
certain applications and new technological investments. So the Hygenic Set (Gloves and Masks) doesn’t
mean anything if there is not any technological support such as Ozone Machines and UV (ultraviolet)
lights. Ozone machines has different time (15-30-45 min options) variability.
UV lights (to 99.99 cleaning guarantee) and proved its function against Covid-99 but the disadvantage
of using those machines could be their damage to the skin only if they are using wrong (WHO, 2020).
Electrostatic Spray and Air Puring Machines, Sanitation Machines (for phone, money or cards etc.) must
be take their part in hotel rooms. Also nowadays, some robots are started to be used with some applicable
programs as Alexa. These robotic technologies are saving humans from direct contacts for those type of
functions such as room service etc. So when u are ordering ur food its so easy to use those robots in your
place. Even drone machines are using for disinfections and cleaning. QR stands must take their parts in
hotels. Some applications related to IS as Alexa must be connected to hoteliers programs as Fidelio.
Thermal thermometers must be matched near cameras as shown in photo. A smart room example in
online system can be also used as an example as solution of Covid-19.
Photos of Technological Tools, QR and Thermometers, Sanitation Machines can be used in guest
rooms:
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There are many useful technologies can be used in hotels. For example the Sophia Humanoid robot (as
it shared in pictures) can be used nowadays due to Covid-19 situations. In hotels, it will decrease the
contact within the humans.
4. CONCLUSION
This study used literature analysis used to gather data for this article as a research method. As a data
collection tool, the researcher of this study will use observation method to gather information. An
observation form will be created and will process the data obtained. Interviews with tourism business
managers will be used as another data collection tool to understand occurred situations after Covid-19
and plans of tourism companies. The process after Covid-19 will make various applications mandatory
for many sectors as in the tourism industry. The first of these is the necessity of wearing personal
protective equipment (masks, gloves, etc.), the social distance adjustment rule (6 feet), various hygiene
rules (30 sec. Hand washing, etc.), disinfection rules, etc. employees must follow the rules. Tourism
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enterprises should make various innovations and take measures to keep their workplace hygienic with
following technological improvements. As like as others sectors, tourism industry has different materials
and resources to make the chain links stronger and unbreakable. To follow those standards hotels must
add some technological systems in their hotels as IT and IS. If businesses achieves to forge these
materials in a right way, chain will be stronger and bridge between business owner and consumer will
be unbreakable and safe.
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The Habit of Prizren University Students
to Use Electronic Trading
Prizren Üniversitesi Öğrencilerinin Elektronik Ticareti Kullanma Alışkanlığı

Luan VARDARI1
Fidan KIRKUL2

Abstract
Developments in information and communication technologies have brought many innovations
to our lives, as well as many innovations and changes in trade. With the development of the
Internet, commercial activities on the Internet have increased and the concept of electronic
commerce has started to be heard more. In this study, a qualitative research has been conducted
on the development of electronic commerce and the rate of use in Kosovo. Within the scope of
the research and according to the results obtained, it will be tried to give information about how
effective electronic commerce is and its use to Prizren University students. According to the data
obtained, it was observed that the number of the participants who shopped on the e-commerce
site was higher, and especially those with e-commerce experience were more positive than those
who did not. The most important reason why participants prefer e-commerce is that they have the
opportunity to shop 24/7. The purchase decision is affected by the price of the product and the
security of the site.
Keywords: Electronic Commerce, Development of Electronic Commerce, Prizren University
Students, Kosovo.
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Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatımıza birçok konuda yenilikler getirdiği
gibi ticaret konusunda da birçok yeniliğe ve değişikliğe yol açmıştır. İnternetin gelişmesiyle
birlikte İnternet üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetler artmış ve elektronik ticaret kavramı
daha çok duyulmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, elektronik ticaretin gelişimi ve Kosova’da
kullanım oranı hakkında nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında ve elde
edilen sonuçlara göre elektronik ticaretin Prizren Üniversitesi öğrencilerine ne denli etkili olduğu
ve kullanımı hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Sonuç ve değerlendirme kısmında ise,
elektronik ticaretin kullanım oranı üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Elektronik Tiacretin Gelişimi, Kosova.

1. GİRİŞ
Elektronik ticaretin gelişim sürecinin internetin gelişmesiyle eş zamanlı olarak geliştiği görülebilir.
İnternetin gelişimi birçok alanda değişiklikleri beraberinde getirmiş ve yenilikçilik anlayışının
vazgeçilmez bir unsur olduğunu ortaya koymuştur. Ticari faaliyet alanında önemli değişikliklerden biri
elektronik ticaret olmuştur. Elektronik ticaret olgusu müşteri sadakatini ve memnuniyetini artırıcı,
çözüm odaklı, kapsamlı, sağlam hukuki ve teknik alt yapılara dayanan rekabetçiliğin esas olduğu bir
süreç olmuştur. Elektronik ticaretin gelişimi ve değişimi süreklilik arz etmiş ve internetten sonra mobil
araçların gelişim ve yaygınlaşma sürecinde kullanıcı sayısını artıran bir ivme kazanmıştır.

2. Elektronik Ticaret Kavramı, Gelişimi, Kapsamı ve Önemi
2.1. Elektronik Ticaret’in Kavramı
İletişim teknolojilerinin ve internet kullanımının hızla gelişmesi ile dünyada yeni bir ekonomik düzenin
yaygınlaştığı görülmektedir. Buna bağlı olarak; coğrafi sınırlar ortadan kalkmış, satıcı ile alıcının
buluştuğu yer olan pazarlar farklı bir boyut kazanmış ve satıcılar tüm dünyayı müşteri kabul ederek
ticari faaliyetlerini web tabanlı sistemlere kaydırmışlardır (Civan ve Bal, 2002).
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler, sayısal biçime dönüştürülmüş yazılı metnin,
ses ve video görüntülerinin çok hızlı bir şekilde işlenmesini, iletilmesini ve depolanmasını olanaklı
kılmıştır. Bunun yanı sıra, toplumların tüm kesimlerinde, günlük yaşamın her alanında bilgisayar
kullanımının çağın gereği olduğu bilinci oluşmaktadır. İşte bu önemli iki gelişme, ekonomik
kalkınmanın ve toplumsal refahın sağlanmasında elektronik ticarete stratejik bir önem
kazandırmaktadır. Bilindiği gibi “ticaret” ifadesi kavramsal olarak “mal veya hizmetin satın alınması ve
satılması” işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda, internet üzerinde yapılması eticaret kavramını ortaya çıkarmıştır. “Elektronik ticaret” kavramı son zamanlarda yaygın olarak
kullanılmasına rağmen, nadiren açık ve seçik olarak tanımlanmaktadır. Gittikçe daha fazla kabul gören
dar anlamdaki tanıma göre “işlemleri internet veya hiç kimsenin özel malı olmayan web tabanlı
sistemlere kaydıran ticari faaliyetlere” elektronik ticaret adı verilmektedir. Bazı anketlerde ve piyasa
araştırmalarında dar anlamdaki elektronik ticarete “internet ticareti” olarak atıfta bulunulmaktadır.
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İnternetin bir iş yürütme aracı olarak gelişmeye başladığı tarih 1995 yılıdır. Geniş anlamda elektronik
ticaret tanımı, internet ticaretine ek olarak, özel elektronik alışveriş sistemleri ile yapılan ticari işlemleri
kapsamı içine almaktadır (Bozkurt, 2000).
Elektronik Ticaret, bilgi, ürün veya hizmet satın alma ve satma faaliyetinin bilgisayar ağları kanalıyla
gerçekleştirilmesinin yanı sıra; sunulan bilgi, ürün veya hizmet için talep yaratmak (pazarlama), müşteri
desteği vermek (satışın bütün evrelerinde) ve de ticari kurumlar ile müşterileri arasındaki ticari ve
lojistik iletişimi yine küresel bilgisayar ağları kanalıyla sağlamaktır. Elektronik ticaret doğrudan fiziksel
bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiş tokuş işlemine gerek kalmadan, tarafların elektronik olarak
iletişim kurdukları her türlü ticari iş etkinliğidir. Elektronik ticareti, “bilgisayar ağları aracılığı ile
ürünlerin üretilmesi, tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının yapılması” olarak da
tanımlayabiliriz.

2.2. Elektronik Ticaret’in Gelişimi
Elektronik ticaretin geçmişi 1980’li yıllardan daha eskiye dayanmaktadır. Eskiden televizyon ve telefon
aracılığıyla yapılan katolog satışı da bir tür elektronik ticarettir. Ancak bu tarz elektronik ticaret,
günümüzde yapılan elektronik ticaret kadar etkili olamamıştır. Teknolojik gelişmelerin ürünü olan
internetin önlenemez gelişimi ve sunduğu sınırsız pazar, şüphesiz elektronik ticaretin bu denli hızlı ve
yaygın
olarak
gelişmesinin
ardında
yatan
nedendir
(Küçükgörkey,
2002).
Son 50 yıl içinde bilgisayar teknolojisi üç büyük sıçrama yapmıştır. Her bir sıçrama yeni firmaların
doğuşuna, hızlı değişim dönemlerine girilmesine ve daha sonra az sayıda teknolojinin piyasaya tedricen
hâkim olmalarına yol açtı. 1950’de IBM ile birlikte “veri işleme” deyimi dilimize kazandırıldı.
1960’ların ortasında küçük bilgisayarlar piyasayı yeni firmalara açtılar. Daha sonra, 1981’de IBM
kişisel bilgisayarı takdim etti ve bugünün en güçlü şirketleri olan Intel, Dell, HP, Microsoft, Compaq’ın
doğuşunu hazırladı (Aksoy, 2003). Elektronik ticaretin gelişim sürecinin, doğal olarak, internetin
gelişimine paralel olduğu gözlenmektedir (İnce, 1999). Elektronik ticaretin ayrılmaz unsuru kuşkusuz
internettir (Aksoy, 2003).

2.3. Elektronik Ticaret’in Kapsamı
E-ticaretin kapsamında; mal (taşınır, taşınmaz) ve hizmet (bilgi servisleri, danışmanlık, finans, hukuk,
sağlık, eğitim, ulaştırma vb.) ticareti, sayısal biçime çevrilmiş yazılı metin, ses, video görüntülerinin
işlenmesi ve iletilmesi, ürün tasarımı, üretim, doğrudan tüketiciye pazarlama, üretim izleme, sevkiyat
izleme, tanıtım, reklam ve bilgilendirme, sipariş verme, sözleşme yapma, banka işlemleri ve fon
transferi, konşimento gönderme, gümrükleme, ortak tasarım geliştirme ve mühendislik, kamu alımları,
elektronik para (e-para) çıkarma, elektronik hisse alışverişi ve borsa, açık artırma, sayısal imza,
elektronik noterlik, güvenlik, üçüncü taraf işlemleri, vergilendirme ve toplama, fikri mülkiyet haklarının
transferi, kiralanması gibi işlemler yer almaktadır (Kayıhan ve Yıldız, 2004).
E-ticaretin kapsamı maddeler halinde aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Uğuz, 2003):
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Ürün tasarımı, üretimi ve ticareti,
Sipariş verme, sözleşme yapma,
Tanıtım, reklam ve bilgilendirme,
Bilgi servisleri,







Danışmanlık hizmetleri,
Hukuk, sağlık, eğitim, ulaştırma gibi hizmetlerin ticareti,
Bankacılık işlemleri ve fon transferi,
Kamu işlemleri, hisse alışverişi ve borsa,
Açık arttırma ve noter işlemleri.

Yukarıda da anlatıldığı gibi elektronik ortamda mal ve hizmetlerin üretimi ve tasarımı, tanıtımı, sipariş
alınması, sözleşmelerin düzenlenmesi, bankacılık işlemleri, danışmanlık hizmetleri, açık artırma ve
noter işlemlerinin yapılması mümkündür. Bu açıdan bakıldığında geleneksel ticaret işlemleri elektronik
ortamda da gerçekleştirilebilmektedir. Ancak elektronik ticarette geleneksel ticaretten farklı olarak
müzik, video, metin gibi dijital ürünlerin alışverişi de gerçekleşmektedir.

2.4. Elektronik Ticaret’in Önemi
Elektronik ticaretin amaçları aşağıdaki gibidir (Doğan ve Hamşioğlu, 2002):





İşletme faaliyetlerini yerel ve uluslararası alanda daha kolay hale getirmek,
Firmanın etkinliğini ve duyarlılığını artırmak,
Uyumlu ve yüksek kaliteli elektronik etkileşim sağlamak,
Donanım nakliyatı hariç, uygun olan bütün alanlarda işletme faaliyetlerini elektronik hale
getirmek gibi amaçları vardır.

3. Araştırmanın Önemi ve Amacı
Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin internet üzerinden alışveriş yapma alışkanlıkarını ve buna
bağlı olarak internet üzerinden alışverişe genel anlamda bakış açılarını, alışveriş sitelerine duydukları
güven ve internetten alışveriş yapma süreklilikleri gibi farklı bileşenleri açığa çıkarmaktır.

3.1. Araştırma Yöntemi
İnternet üzerinden alışveriş alışkanlıklarının genel bir saptanması yapılıp çeşitli yönlerden incelendiği
araştırmada öncellikle, konu ile ilgili literatür taraması yapılıp sorunlar saptanmış, daha sonra uygun
hipotezler belirlenerek kitle birimlerinin de önerdiği sorular dikkate alınarak sorular hazırlanmıştır.
Kitleyi oluşturan tüm üniversite öğrencilerini incelemek mümkün olmayacağından, araştırmayı
yürütebilmek için, kitleyi temsilen örneklem “dilim örneklemesi yöntemi” ile belirlenmiştir. Hazırlanan
anketler internet üzerinden ulaşılan öğrencilere dağıtılarak yapılmıştır. Örneklem: Binlerce kişi
arasından keyfi olarak seçilen 58 birey.

Hipotezler:
H1: Elektronik ticareti kullanma alışkanlığı, yaş gruplarına göre farklılıklar göstermektedir.
H0: Elektronik ticareti kullanma alışkanlığı, yaş gruplarına göre farklılıklar göstermemektir.
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H2: Elektronik ticareti kullanma alışkanlığı ve cinsiyet arasinda anlamlı farklılıklar vardır.
H0: Elektronik ticareit kullanma alışkanlığı ve cinsiyet arasında anlamlı faklılıklar yoktur.

H3: Elektronik ticaret kullanma alışkanlığı, elektronik ticaret sitelerinin güvenli olmasına bağlıdır.
H0: Elektronik ticaret kullanma alışkanlığı, elektronik ticaret sitelerinin güvenli olmasına bağlı
degildir.

3.2. Tanımlayıcı istatistikler
Tablo 1’de güvenilirlik istatistiklerine baktığımızda 20 adet sorunun arasındaki güvenilirkik değeri
0.311 dir. Bu da bize sorular arasındaki ölçeğin düşük güvenilirlikte olduğunu göstermektedir.

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi
Cronbach Alfa

Standart Ürünlere Dayalı Cronbach
Alfa
Öğe Sayısı

.311

.055

20

Tablo 2. Cinsiyet göstergeleri
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Birikimli Yüzde

Kadın

40

69.0

69.0

69.0

Erkek

18

31.0

31.0

100.0

Toplam

58

100.0

100.0

Tablo 2’de anket katılımcılarına ilişkin demografik özelliklerin dağılımı gösterilmiştir. Buna göre,
toplam 58 katılımcıdan 40’ı yani %69,0 oranı ile kadın, 18’i yani %31,0 oranı ile erkektir.

Tablo 3. Yaş göstergeleri
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Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Birikimli Yüzde

18-20 yaş arası

10

17.2

17.2

17.2

20-22 yaş arası

9

15.5

15.5

32.8

22 yaş –üstü

39

67.2

67.2

100.0

Toplam

58

100.0

100.0

Tablo 3’de anket katılımcılarına ilişkin demografik özelliklerin dağılımı gösterilmiştir. Buna göre,
toplam 58 katılımcıdan 10’u yani %17,2 oranı ile 18-20 yaş arasında, 9’u yani %15,5 oranı ile 20-22
yaş arasında, 39’u yani %67,2 oranı ile 22 yaş ve üstündedir.

Tablo 4. Okuduğunuz bölüm göstergeleri
Yüzde

Geçerli Yüzde

Birikimli Yüzde

Bilgi teknolojileri ve İletişim 17

29.3

29.3

29.3

Sınıf Öğretmenliği

12

20.7

20.7

50.0

Okul Öncesi Öğretmenliği

8

13.8

13.8

63.8

Diğer

21

36.2

36.2

100.0

Toplam

58

100.0

100.0

Frekans

Tablo 4’te anket katılımcılarına ilişkin demografik özelliklerin dağılımı gösterilmiştir. Buna göre,
toplam 58 katılımcıdan 17’si yani %29,3 oranı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim bölümü, 12’si yani
%20,7 oranı ile Sınıf Öğretmenliği bölümü, 8’i yani %13.8 oranı ile Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü,
21’i yani %36.2 oranı ile diğer bölümlerdendir.

3.3. Karşılaştırmalı Analizler

Birinci Hipotez analizleri:
H1: Elektronik ticareti kullanma alışkanlığı, yaş gruplarına göre farklılıklar göstermektedir.
H0: Elektronik ticareti kullanma alışkanlığı, yaş gruplarına göre farklılıklar göstermemektir.
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Tablo 5. Çapraz Tablo Analizi: E-ticareti kullanma alışkanlığının yaşa göre farklılık göstermesinin
göstergesi

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

Yaşınız

18-20 yaş arası

Evet

Hayır

Toplam

Miktar

6

4

10

%’lik içinde Yaşınız

60.0%

40.0%

100.0%

%’lik içinde

14.6%

23.5%

17.2%

%’lik Toplam

10.3%

6.9%

17.2%

Miktar

7

2

9

%’lik içinde Yaşınız

77.8%

22.2%

100.0%

%’lik içinde

17.1%

11.8%

15.5%

%’lik Toplam

12.1%

3.4%

15.5%

Miktar

28

11

39

%’lik içinde Yaşınız

71.8%

28.2%

100.0%

%’lik içinde

68.3%

64.7%

67.2%

%’lik Toplam

48.3%

19.0%

67.2%

Miktar

41

17

58

%’lik içinde Yaşınız

70.7%

29.3%

100.0%

%’lik içinde

100.0%

100.0%

100.0%

70.7%

29.3%

100.0%

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

20-22 yaş arası

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

22 ve üstü

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

Toplam

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?
%’lik Toplam
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Tablo 5’in sonuçlarını incelediğimizde, yaş ve e-ticaret sitesinden alışveriş yapma değişkenlerinde 58
birim olduğunu ve eksik değer olmadığını görüyoruz. 18-20 yaş arasında ki birey sayısının 10 olduğunu
ve bu bireylerin 6 tanesinin e-ticaret alışverişini tercih ettiğini 4 tanesinin ise tercih etmediğini
görmekteyiz. Yüzdelik değerlede ise 18-20 yaş arasında ki toplam bireylerin %60,0’ı e-ticaret
alışverişini tercih edenlerden, %40,0’ı e-ticaret alışverişini tercih etmeyenlerden, aynı zamanda da eticaret alışverişini tercih eden 6 bireyin %14,6’sı ve e-tiacret alışverişini tercih etmeyen 4 bireyin
%23,5’i bu yaş aralığında ki toplam birey sayısının değerini oluşturmaktadır. Toplam kısmında ise 6 ve
4 bireyin genel toplamına oranını ifade eder. Yani e-ticaret alışverişini kullanan 6 bireyin 18-20 yaş
arasında ki toplam birey sayısının %10,3’ünü, e-ticaret alışverişini kullanmayan 4 bireyin 18-20 yaş
arasında ki toplam birey sayısının %6,9’unu oluşturmaktadır diyebiliriz. 20-22 yaş arasında ki birey
sayısının 9 olduğunu ve bu bireylerin 7 tanesinin e-ticaret alışverişini tercih ettiğini 2 tanesinin ise tercih
etmediğini görmekteyiz.
Yüzdelik değerlede ise 20-22 yaş arasında ki toplam bireylerin %77,8’i e-ticaret alışverişini tercih
edenlerden, %22,2’si e-ticaret alışverişini tercih etmeyenlerden, aynı zamanda da e-ticaret alışverişini
tercih eden 7 bireyin %17,1’i ve e-tiacret alışverişini tercih etmeyen 2 bireyin %11,8’i bu yaş aralığında
ki toplam birey sayısının değerini oluşturmaktadır. Toplam kısmında ise 7 ve 2 bireyin genel toplamına
oranını ifade eder. Yani e-ticaret alışverişini kullanan 7 bireyin 20-22 yaş arasında ki toplam birey
sayısının %12,1’ini, e-ticaret alışverişini kullanmayan 2 bireyin 20-22 yaş arasında ki toplam birey
sayısının %3,4’ünü oluşturmaktadır diyebiliriz. 22 ve üstü yaş arasında ki birey sayısının 39 olduğunu
ve bu bireylerin 28 tanesinin e-ticaret alışverişini tercih ettiğini 11 tanesinin ise tercih etmediğini
görmekteyiz. Yüzdelik değerlede ise 22 ve üstü yaş arasında ki toplam bireylerin %71,8’i e-ticaret
alışverişini tercih edenlerden, %28,2’si e-ticaret alışverişini tercih etmeyenlerden, aynı zamanda da eticaret alışverişini tercih eden 28 bireyin %68,3’ü ve e-tiacret alışverişini tercih etmeyen 11 bireyin
%64,7’si bu yaş aralığında ki toplam birey sayısının değerini oluşturmaktadır. Toplam kısmında ise 28
ve 11 bireyin genel toplamına oranını ifade eder. Yani e-ticaret alışverişini kullanan 28 bireyin 22 ve
üstü yaş arasında ki toplam birey sayısının %48,3’ünü, e-ticaret alışverişini kullanmayan 11 bireyin 22
ve üstü yaş arasında ki toplam birey sayısının %19,0’ünü oluşturmaktadır diyebiliriz.
Tablo 5’in toplam sonucuna baktığımızda ise e-ticaret alışverişini tercih eden ve etmeyen bireylerin
çoğunluğu 22 ve üstü yaş aralığında bulunmaktadır. Buda bize e-ticareti kullanma alışkanlığının yaşla
ilişkisi olduğunu göstermektedir.
Buna göre; H1: kabul edilir, H0: reddedilir.
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Tablo 6. Korelasyon Analizi

Yaşınız

Yaşınız

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

1

-.074

Pearson Korelasyonu
Sig. (2-tailed)

.583

N (katılımcı sayısı)
E-ticaret sitesinden alışveriş Pearson Korelasyonu
yapıyor musunuz?
Sig. (2-tailed)

58

58

-.074

1

.583

N (katılımcı sayısı)

58

58

Tablo 6’da sonucunda yaş ve e-ticaret sitesinden alışveriş yapıyor musunuz değişkenleri arasındaki
Pearson korelasyon katsayısı r = -0.074 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre iki değişken arasında
negatif bir ilişki vardır. Elde edilen katsayının anlamlılık testinde kullanılacak p değeri de 0.583 olarak
elde edilmiştir. Bu p değeri korelasyon katsayısının anlamlı olmadığını yani 0.05’ten büyük olduğu için
0’a eşit olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre de iki değişken arasında bir ilişki yoktur.

Tablo 7. Regresyon Analizi
Standartlaştırılmış
Standartlanmamış Katsayılar
Katsayılar
Model
1

(Sabit)
E-ticaret
alışveriş
musunuz?

sitesinden
yapıyor

B

Std. Hata

2.661

.310

-.125

.226

Beta

-.074

T

Sig.

8.598

.000

-.553

.583

a. Bağımlı Değişken: Yaşınız

Tablo 7’de katsayılara baktığımızda yaşınız ile e-ticaret sitesinden alışveriş yapıyor musunuz
değişkenleri arasında negatif (- 0.125) bir ilişki olduğunu görmekteyiz. t ve p değeri bu ilişkinin
istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu gösterir (t = - 0.553, p = 0 ,000). Bu nedenle de iki değişken
arasında istatistiksel açıdan anlamlı negatif doğrusal bir ilişki vardır.
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Tablo 8. Korelasyon Analizi
E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

Model
1

Korelasyon

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

1.000

Korelasyon

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

.051

a. Bağımlı Değişken: Yaşınız

Tablo 8’de katsayı korelasyonlarına baktığımızda iki değişken arasındaki değer (0.051), 0.05’in üstünde
olduğu için 0’a eşit olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre iki değişken arasındaki ilişki %95
oranında kabul edilmemiştir.

Tablo 9. Regresyon Analizi

Model
1

Toplam Kareler Df

Ortalama Kare

F

Sig.

Regresyon

.187

1

.187

.306

.583b

Kalıntı

34.313

56

.613

Toplam

34.500

57

a. Bağımlı Değişken: Yaşınız
b. Tahminler: (Sabit), E-ticaret sitesinden alışveriş yapıyor musunuz?

Tablo 9.1. R kare Analizi

Tablo 4’te R kare değişimi 0.005 yani 0.05’ in altında olduğu için %95 oranında kabul edilmiştir.
Düzeltilmiş R kare değeri ise veri az olduğu için - 0.012’dir.
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Ikinci Hipotez analizleri:
H2: Elektronik ticareti kullanma alışkanlığı ve cinsiyet arasinda anlamlı farklılıklar vardır.
H0: Elektronik ticareit kullanma alışkanlığı ve cinsiyet arasında anlamlı faklılıklar yoktur.

Tablo 10. Çapraz Tablo Analizi: E-ticaret kullanma alışkanlığının cinsiyete göre farklılık göstergesi
E-ticaret sitesinden
yapıyor musunuz?

Cinsiyetiniz

Kadın

alışveriş

Evet

Hayır

Toplam

Miktar

28

12

40

%’ lik içinde Cinsiyetiniz

70.0%

30.0%

100.0%

%’ lik içinde

68.3%

70.6%

69.0%

%’ lik Toplam

48.3%

20.7%

69.0%

Miktar

13

5

18

%’ lik içinde Cinsiyetiniz

72.2%

27.8%

100.0%

%’ lik içinde

31.7%

29.4%

31.0%

%’ lik Toplam

22.4%

8.6%

31.0%

Miktar

41

17

58

%’ lik içinde Cinsiyetiniz

70.7%

29.3%

100.0%

%’ lik içinde

100.0%

100.0%

100.0%

70.7%

29.3%

100.0%

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

Erkek

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

Toplam

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?
%’ lik Toplam

Tablo 10’da sonuçlarını incelediğimizde, cinsiyet ve e-ticaret sitesinden alışveriş yapma değişkenlerinde
58 birim olduğunu ve eksik değer olmadığını görüyoruz. Kadın birey sayısının 40 olduğunu ve bu
bireylerin 28 tanesinin e-ticaret alışverişini tercih ettiğini 12 tanesinin ise tercih etmediğini görmekteyiz.
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Yüzdelik değerlede ise kadın bireylerden toplam bireylerin %67,0’ı e-ticaret alışverişini tercih
edenlerden, %30,0’ı e-ticaret alışverişini tercih etmeyenlerden, aynı zamanda da e-ticaret alışverişini
tercih eden 28 bireyin %68.3’ü ve e-tiacret alışverişini tercih etmeyen 12 bireyin %70.6’sı kadın
bireylerde ki toplam birey sayısının değerini oluşturmaktadır. Toplam kısmında ise 28 ve 12 bireyin
genel toplamına oranını ifade eder. Yani e-ticaret alışverişini kullanan 28 bireyin kadın bireylerin
arasında ki toplam birey sayısının %48.3’ünü, e-ticaret alışverişini kullanmayan 12 bireyin kadın
bireylerin arasında ki toplam birey sayısının %20.7’sini oluşturmaktadır diyebiliriz. Erkek birey
sayısının 18 olduğunu ve bu bireylerin 13 tanesinin e-ticaret alışverişini tercih ettiğini 5 tanesinin ise
tercih etmediğini görmekteyiz. Yüzdelik değerlede ise erkek bireylerden toplam bireylerin %72,2’si eticaret alışverişini tercih edenlerden, %27.8’i e-ticaret alışverişini tercih etmeyenlerden, aynı zamanda
da e-ticaret alışverişini tercih eden 13 bireyin %31.7’si ve e-tiacret alışverişini tercih etmeyen 5 bireyin
%29.4’ü erkek bireylerde ki toplam birey sayısının değerini oluşturmaktadır. Toplam kısmında ise 13
ve 5 bireyin genel toplamına oranını ifade eder. Yani e-ticaret alışverişini kullanan 13 bireyin erkek
bireylerin arasında ki toplam birey sayısının %22.4’ünü, e-ticaret alışverişini kullanmayan 5 bireyin
erkek bireylerin arasında ki toplam birey sayısının %8.6’sını oluşturmaktadır diyebiliriz.
Genel toplama baktığımızda ise e-ticaret alışverişini tercih eden ve etmeyen bireylerin çoğunluğu kadın
bireylerden oluşmaktarır. Bu da bize e-ticareti kullanma alışkanlığının cinsiyetle ilişkisi olduğunu
göstermektedir.
Buna göre; H2: kabul edilir, H0: reddedilir.

Tablo 11. Korelsayon Analizi

Cinsiyetiniz

Pearson Korelsayon

Cinsiyetiniz

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

1

-.023

Sig. (2-tailed)
N (katılımcı sayısı)
E-ticaret sitesinden alışveriş Pearson Korelasyon
yapıyor musunuz?
Sig. (2-tailed)
N (katılımcı sayısı)

.866
58

58

-.023

1

.866
58

58

Tablo 11 sonucunda cinsiyet ve e-ticaret sitesinden alışveriş yapıyor musunuz değişkenleri arasındaki
Pearson korelasyon katsayısı r = - 0.023 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre iki değişken arasında
negatif bir ilişki vardır. Elde edilen katsayının anlamlılık testinde kullanılacak p değeri de 0.866 olarak
elde edilmiştir. Bu p değeri korelasyon katsayısının anlamlı olmadığını yani 0.05’ten büyük olduğu için
0’a eşit olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre de iki değişken arasında bir ilişki yoktur.
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Tablo 12. Regresyon Analizi
Standartlaştırı
lmış
Katsayılar

Standartlanmamış
Katsayılar
Model
1

(Sabit)
E-ticaret
alışveriş
musunuz?

sitesinden
yapıyor

B

Std. Error

1.340

.186

-.023

.136

Beta

-.023

t

Sig.

7.199

.000

-.169

.866

a. Bağımlı Değişken: Cinsiyetiniz

Tablo 12’de katsayılara baktığımızda cinsiyet ile e-ticaret sitesinden alışveriş yapıyor musunuz
değişkenleri arasında negatif (- 0.023) bir ilişki var. t ve p değerlerinden bu ilişkinin istatistiksel açıdan
anlamlı olduğunu görüyoruz (t = - 0.169, p = 0 ,000). Bu nedenle iki değiken arasında istatistiksel açıdan
anlamlı negatif doğrusal bir ilişki vardır.

Tablo 13. Korelasyon Analizi
E-ticaret sitesinden alışveriş yapıyor
musunuz?

Model
1

Korelasyon

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

1.000

Korelasyon

E-ticaret sitesinden alışveriş
yapıyor musunuz?

.018

a. Bağımlı Değişken: Cinsiyetiniz

Tablo 13’te katsayı korelasyonlarına baktığımızda iki değişken arasındaki değer (0.018), 0.05’in
üstünde olduğu için aralarındaki ilişki %95 oranında kabul edilmemiştir.
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Tablo 14. Regresyon Analizi
Toplam
Kareler

Df

Ortalama Kare F

Sig.

Regresyon

.006

1

.006

.866b

Kalıntı

12.407

56

.222

Toplam

12.414

57

Model
1

.029

a. Bağımlı Değişken: Cinsiyetiniz
b. Tahminler: (Sabit), E-ticaret sitesinden alışveriş yapıyor musunuz?

Tabo 14.1. R kareAnalizi

Tablo 14.1’de R kare değişimi 0.001 yani 0.05’ in altında olduğu için %95 oranında kabul edilmiştir.
Düzeltilmiş R kare değeri ise veri az olduğu için - 0.017’dir.

Üçüncü hipotez analizleri:
H3: Elektronik ticaret kullanma alışkanlığı, elektronik ticaret sitelerinin güvenli olmasına bağlıdır.
H0: Elektronik ticaret kullanma alışkanlığı, elektronik ticaret sitelerinin güvenli olmasına bağlı
degildir.
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Tablo 15. Çapraz Tablo Analizi: E-ticaret kullanma alışkanlığının sitenin güvenliğine bağlı olması
göstergesi
E-ticaret sitesinden alışveriş
yapoyor musunuz?

E-ticaret sitesinden alışveriş Evet
yapmayı güvenli buluyor
musunuz?

Miktar
%’ lik içinde

Evet

Hayır

Toplam

35

16

51

68.6%

31.4%

100.0%

85.4%

94.1%

87.9%

60.3%

27.6%

87.9%

6

1

7

85.7%

14.3%

100.0%

14.6%

5.9%

12.1%

10.3%

1.7%

12.1%

41

17

58

70.7%

29.3%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

70.7%

29.3%

100.0%

E-ticaret sitesinde alışveriş
yapmayı güvenli buluyor
musunuz?
%’ lik içinde
E-ticaret sitesinde alışveriş
yapıyor musunuz?
%’ lik Toplam
Hayır Miktar
%’ lik içinde
E-ticaret sitesinde alışveriş
yapmayı güvenli buluyor
musunuz?
%’ lik içinde
E-ticaret sitesinde alışveriş
yapıyor musunuz?
%’ lik Toplam
Toplam

Miktar
%’ lik içinde
E-ticaret sitesinde alışveriş
yapmayı güvenli buluyor
musunuz?
%’ lik içinde
E-ticaret sitesinde alışveriş
yapıyor musunuz?
%’ lik Toplam

Tablo 15 sonuçlarını incelediğimizde, güvenlik ve e-ticaret sitesinden alışveriş yapma değişkenlerinde
58 birim olduğunu ve eksik değer olmadığını görüyoruz. Evet diyen birey sayısının 51 olduğunu ve bu
bireylerin 35 tanesinin e-ticaret alışverişini tercih ettiğini 16 tanesinin ise tercih etmediğini görmekteyiz.
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Yüzdelik değerlede ise evet diyen bireylerden toplam bireylerin %68.6’sı e-ticaret alışverişini tercih
edenlerden, %31.4’ü e-ticaret alışverişini tercih etmeyenlerden, aynı zamanda da e-ticaret alışverişini
tercih eden 31 bireyin %85.4’ü ve e-tiacret alışverişini tercih etmeyen 16 bireyin %94.1’i evet diyen
bireylerde ki toplam birey sayısının değerini oluşturmaktadır. Toplam kısmında ise 35 ve 16 evet diyen
bireyin genel toplamına oranını ifade eder. Yani e-ticaret alışverişini kullanan 35 bireyin evet diyen
bireylerin arasında ki toplam birey sayısının %60.3’ünü, e-ticaret alışverişini kullanmayan 16 bireyin
evet diyen bireylerin arasında ki toplam birey sayısının %27.6’sını oluşturmaktadır diyebiliriz. Hayır
diyen birey sayısının 7 olduğunu ve bu bireylerin 6 tanesinin e-ticaret alışverişini tercih ettiğini 1
tanesinin ise tercih etmediğini görmekteyiz. Yüzdelik değerlede ise hayır diyen bireylerden toplam
bireylerin %85.7’sini e-ticaret alışverişini tercih edenlerden, %14.3’ü e-ticaret alışverişini tercih
etmeyenlerden, aynı zamanda da e-ticaret alışverişini tercih eden 6 bireyin %14.6’sı ve e-tiacret
alışverişini tercih etmeyen 1 bireyin %5.9’u hayır diyen bireylerde ki toplam birey sayısının değerini
oluşturmaktadır. Toplam kısmında ise 6 ve 1 hayır diyen bireyin genel toplamına oranını ifade eder.
Yani e-ticaret alışverişini kullanan 6 bireyin hayır diyen bireylerin arasında ki toplam birey sayısının
%10.3’ünü, e-ticaret alışverişini kullanmayan 1 bireyin hayır diyen bireylerin arasında ki toplam birey
sayısının %1.7’sini oluşturmaktadır diyebiliriz.
Genel toplama baktığımızda ise e-ticaret alışverişini tercih eden ve etmeyen bireylerin çoğunluğu evet
diyen bireylerden oluşmaktarır. Bu da bize e-ticaret’i kullanma alışkanlığının sitenin güvenli olmasıyla
ilişkisi olduğunu göstermektedir.
Buna göre; H3: kabul edilir, H0: reddedilir.

Tablo 16. Korelasyon Analizi

E-ticaret sitesinden alışveriş Pearson Korelasyon
yapmayı güvenli buluyor
Sig. (2-tailed)
musunuz?
N (katılımcı sayısı)
E-ticaret sitesinden alışveriş Pearson Korelasyon
yapıyor musunuz?
Sig. (2-tailed)
N (katılımcı sayısı)

E-ticaret sitesinden
alışveriş yapmayı
güvenli buluyor
musunuz?

E-ticaret sitesinden
alışveriş yapıyor
musunuz?

1

-.122
.360

58

58

-.122

1

.360
58

58

Tablo 16 sonucunda e-ticaret sitesinden alışveriş yapmayı güvenli buluyor musunuz ve e-ticaret
sitesinden alışveriş yapıyor musunuz değişkenleri arasındaki Pearson korelasyon katsayısı r = -0.122
olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre iki değişken arasında negatif bir ilişki vardır.
Elde edilen katsayının anlamlılık testinde kullanılacak p değeri de 0.360 olarak elde edilmiştir. Bu p
değeri korelasyon katsayısının anlamlı olmadığını yani 0.05’ten büyük olduğu için 0’a eşit olduğunu
göstermektedir. Bu sonuca göre de iki değişken arasında bir ilişki yoktur.
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Tablo 17. Regresyon Analizi
Standartlaştırıl
Standartlanmamış Katsayılar mış Katsayılar
Model
1

(Sabit)
E-ticaret
alışveriş
musunuz?

sitesinden
yapıyor

B

Std. Error

1.234

.130

-.088

.095

Beta

t

Sig.

9.482

.000

-.922

.360

-.122

a. Bağımlı Değişken: E-ticaret sitesinden alışveriş yapmayı güvenli buluyor musunuz?

Tablo 17’de katsayılara baktığımızda e-ticaret sitesinden alışveriş yapmayı güvenli buluyor musunuz
ile e-ticaret sitesinden alışveriş yapıyor musunuz değişkenleri arasında negatif (- 0.088) bir ilişki
olduğunu görmekteyiz. t ve p değeri bu ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu gösterir (t = 0.922, p = 0 ,000). Bu nedenle iki değişken arasında istatistiksel açıdan anlamlı negatif doğrusal bir
ilişki vardır.

Tablo 18. Korelasyon Analizi

E-ticaret sitesinden
musunuz?

Model
1

Korelasyon

E-ticaret sitesinden alışveriş 1.000
yapıyor musunuz?

Korelasyon

E-ticaret sitesinden alışveriş .009
yapıyor musunuz?

alışveriş

yapıyor

a. Bağımlı Değişken: E-ticaret sitesinden alışveriş yapmayı güvenli buluyor musunuz?

Tablo 8’de katsyı korelasyonlarına baktığımızda iki değişken arasındaki değer (0.009), 0.05’in altında
olduğu için aralarındaki ilişki %95 oranında kabul edilmiştir.
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Tablo 19. Regresyon Analizi

Toplam
Kareler

Df

Ortalama Kare F

Sig.

Regresyon

.092

1

.092

.360b

Kalıntı

6.063

56

.108

Total

6.155

57

Model
1

.850

a. Bağımlı Değişken: E-ticaret sitesinden alışveriş yapmayı güvenli buluyor musunuz?
b. Tahminler: (Sabit), E-ticaret sitesinden alışveriş yapıyor musunuz?

Tablo 19.1.

Tablo 19 ve 19.1’de R kare değişimi 0.015 yani 0.05 üstünde olduğu için %95 oranında kabul
edilmemiştir. Düzeltilmiş R kare değeri ise veri az olduğu için - 0.003’dir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Üniversite öğrencilerinin elektronik ticarete ilişkin algılarının belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada
tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yaparken hangi kriterlere öncelik verdikleri, memnun oldukları,
kaygıları ve beklenentileri gibi sorulara cevap aranmıştır. Elde edilen verilere göre katılımcılar arasında
e-ticaret sitesinden alışveriş yapan sayısının daha fazla olduğu ve özellikle e-ticaret tecrübesi olanların
olmayanlara göre e-ticarete daha pozitif baktığı görülmüştür. Katılımcıların e-ticareti tercih etmelerinin
en önemli nedeni 7/24 alışveriş yapabilme imkanına sahip olmalarıdır. Satın alma kararını ise ürünün
fiyatı ve sitenin güvenli olması etkilemektedir. Bu yüzden internet üzerinden satış yapan geleneksel
sitelerin, üçüncü parti sitelerin ve indirimli sitelerin alışveriş tecrübesi olmayan tüketicilere denemelik,
örnek alışveriş yapma kolaylığı sağlamaları, daha fazla güvenlik alternatifi oluşturmaları gerekmektedir.
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Osmanlı’da Mizah Basınının İlk Neferi:
Teodor Kasap

The First Soldier in the Ottoman Humour Press: Teodor Kasap

Tahsin Emre FIRAT1

Özet
Özellikle 18. Yüzyıldan itibaren birçok bilimsel ve teknolojik gelişmenin gerisinde kalan Osmanlı
Devleti’nde basın faaliyetleri de Avrupa’ya kıyasla oldukça geç kalmıştır. Maalesef bu durum
basın yayın alanında da kendini göstermiştir. Avrupa’da yayımlanan ilk gazete olan Relation aller
Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien’den yaklaşık 200 yıl sonra çıkan Takvim-i Vakâyi
bu uçurumun en bariz örneği niteliğindedir. Buna paralel olarak Osmanlı toplumu açısından
mizah basınının doğuşu da oldukça gecikmiştir. Rum asıllı bir Osmanlı vatandaşı olan Teodor
Kasap öncülüğünde başlayan mizah yayıncılığı, hem karikatür kültürünü geliştirmiş hem de
toplumsal muhalefete yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışma kapsamında Teodor Kasap ismi
üzerinden Osmanlı Devleti’nde mizah basınının ortaya çıkışı ve gelişmesi üzerinde durulacaktır.
Daha ziyade literatür taranması şeklinde yürütülen tartışmalar çerçevesinde oluşturulan bu
çalışma mizah ve toplumsal muhalefet arasındaki tarihsel ilişkiyi açığa çıkarmayı
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Teodor Kasap, Mizah Basını, Karikatür

Abstract
The Ottoman Empire, which fell behind Europe in terms of many scientific and technological
developments especially from the 18th Century, fell also behind in terms of press activities.
Unfortunately, this revealed itself in the field of press, as well. One of the most apparent examples
of this gap is the Takvim-i Vakâyi, which was published roughly 200 years after the first
newspaper published in Europe, the Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien.
1
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In parallel, the birth of the humour press also occurred considerably late, in terms of Ottoman
society. It was Teodor Kasap, an Ottoman citizen of Greek origin, who pioneered the humour
press and both developed caricature culture and brough a new dimension to public opposition.
This study will emphasize the emergence and development of the humour press in the Ottoman
Empire over Teodor Kasap. The aim of this study, which is designed within the framework of
discussions made in the form of literature review, is to reveal the historical relationship between
humour and public opposition.
Keywords: Teodor Kasap, Humour Press, Caricature

GİRİŞ
Osmanlı’da basın-yayın faaliyetleri ile batılılaşma süreci birbiriyle paralel ilerleyen gelişmeler olarak
değerlendirilebilir. Özellikle 1800’lü yılların ortalarından itibaren, gazete ve gazetecilik fikri Osmanlı
toplumunun gündemine girmeye başlayarak siyasal tartışmaların tebaa nezdinde de ortaya çıktığı
gözlenmektedir. Muhalif hareketlerle birlikte düşünülmesi geren bu dönemde, birçok yeni neşriyat
örneği çıkmaya başlamıştır. Bunlardan en dikkat çekenleri ise mizah içerikli olanlardır. Özellikle Teodor
Kasap öncülüğünde oldukça muhalif çeşitli mizah gazetesi yayınlanmış ve yine bu sebepten ötürü
siyasal irade tarafından baskı ve sansür politikalarıyla karşı karşıya kalmıştır.
Mizahın çizgiyle buluşmasının ardından çıkamaya başlayan karikatür gazeteleri, 1800’lü yılların ikinci
yarısına tekabül etmektedir. Bu gazetelerden ilki olan Diyojen, 1970 yılında yayına başlamıştır. Bu
gazetenin ardından sırasıyla Çıngıraklı Tatar ve Hayal muhalefet bayrağını devralmış keskin eleştirileri
ile politik alana yön vermeye çalışmışlardır.

Resim 1: Mehmet Siyah Kalem’in Bir Eseri
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Resim 2: Nakkaş Nigari’ye Ait Bir Minyatür

Osmanlı kültüründe, karikatüre ilişkin karikatüre ilişkin ilk örnekler olarak minyatürler ve Mehmet
Siyah Kalem adıyla bilinen üstadın çizimleri gösterilebilir. Bunlar tam anlamıyla karikatüre
benzemeseler de karikatür sanatının gelişmesine büyük katkı sağladıkları ifade edilebilir. Öte yandan
sözlü mizaha dair; Karagöz-Hacivat, Meddah, Nasrettin Hoca, Ortaoyunu, İncili Çavuş, Bekri Mustafa
ve Bektaşi gibi eserle karikatür ve basılı mizah geleneğine de yön vererek özgün bir gülmece kültürünün
ortaya çıkmasına imkân tanımıştır. Özellikle 19. yüzyılın üçüncü çeyreğinde ivme kazanan mizah
gazeteciliğinin en bilinen figürleri, yapısal anlamda da karikatüre benzemeleri sebebiyle Karagöz ve
Hacivat olmuştur. Hayal perdesinin bu kahramanları, basılı-yazılı mizahın vazgeçilmez unsurları
olmuşlardır. Bu durumun en bariz sebebi olarak, dönemin yazarlarının geleneksel kültüre daha hâkim
olmaları ve batıya dair kültürel eserlerin henüz çevrilmemesi gösterilebilir (Çeviker, 1986).
Özellikle Tanzimat Dönemi’nde yoktan varolan mizah basını ve karikatür, zamanla özgün bir kimlik
kazanmış toplumsal muhalefetin en önemli mevziisi olmuştur. Bu yönüyle düşünüldüğünde muhalif
hareketlereler birlikte ele alınması gereken mizah yayınları, dönemin iktidarının hedefinde olmuş ve
birçok defa baskı ve sansür gibi yıldırma politikalarına maruz kalmıştır. Bu noktada basın tarihi
açısından önemli bir isim olan Teodor Kasap’ı ve bizzat onun öncülüğünde neşredilen Diyojen,
Çıngıraklı Tatar ve Hayal’i daha yakından incelemek gerekmektedir.

Teodor Kasap ve Mizah Dünyası
Teodor Kasap ismi Türk basın tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Zira Teodor Kasap sözlü
kültüre dair mizahi öğelerin basına aktarılarak yeni bir akımın doğmasına öncülük etmiştir. Söz konusu
bu gazetecilik akımının ilk örnekleri bizzat Teodor Kasap tarafından yayımlanan, Diyojen, Çıngıraklı
Tatar ve Hayal’dir.
Asıl adı Theodor Kasapis olan Teodor Kasap 10 Kasım 1835 yılında Kayseri Tavlasun’da dünyaya
gelmiştir. On dört kardeşin en büyüğüdür. Babası manifaturacılık yapan Serafım Kasapoğlu’dur
(Oymak, 2013). Babası Serafim (Sefer) Kasapoğlu, yörenin ünlü kumaş tüccarları arasında
gösterilmektedir. 23 Cemâziyelâhir 1272 (3 Mart 1856) tarihli pasaportunda adı Todori Sakar şeklinde
geçmektedir. Babasının ölümünün ardından küçük yaşlarda İstanbul’a yerleşen Teodor Kasap, Kayserili
bir Rum tüccarın yanında işe başlamış ve ticari alanda daha da deneyim kazanmaya başlamıştır. Kırım
savaşı sırasında İstanbul’da bulunan bir Fransız subayı uğradığı bir dükkânda küçük Teodor’un
Fransızca çalıştığını görmüş ve kendisiyle yaptığı sohbetten etkilenerek onu kendi himayesine almıştır
(erişim: https://islamansiklopedisi.org.tr, 12.08.2020). Savaşın ardından bu subay ile Fransa’ya yerleşen
Kasap, Paris’te üniversite eğitimi almış ve ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas’ın kâtipliğini yaparak
entelektüel camia ile tanışma fırsatı bulmuştur.
Tahsilinin ardından tekrar İstanbul’a dönen Kasap, özel Fransızca dersleri vermeye başlamıştır. Böylece
İstanbul’un birçok seçkin ismiyle tanışa olanağı yakalayan Kasap, onlarala yakın ilişki kurmuştur.
Kasap, dönemin gazetecilik akımından etkilenerek basın hayatına girmeye karar vermiş ve 1870 yılında
Türk basın tarihinin ilk mizah gazetesi olan Diyojen’i çıkarmıştır. Diyojen’i kapatılmasının ardından
Çıngıraklı Tatar ve Hayal gibi yeni mizah gazeteleri ile yoluna devam etmiştir. Fakat bunlar da dönemin
iktidarının sansür politikalarından nasibini almışlardır. Teodor Kasap, bu gazetelere ek olarak İstikbal
(1879-1881) isimli bir de geleneksel haber gazetesi de çıkarmıştır (Kasap, 1965).
Teodor Kasap Türkçe konuşmasına rağmen yazı yazarken güçlük çekiyordu. Yazılarına ve çevirilerine
avukatlık yapan yeğeni Lazaridis yardımcı oluyordu. Yazı yazmayı ilerleyen dönemlerde hapishane
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ortamında öğrenmiştir. Kısa süren bu hapis hayatı kefaretinin ödenmesiyle son bulmuştur. Tahliyesinin
hemen ardından Teodor Kasap kılık değiştirerek bir gemiyle Fransa’ya kaçmıştır. Fransa’da geçirdiği
bu zaman zarfında Lettres à S. E. Said Pacha isimli kitabında Sultan Abdülhamid hükümetini ağır bir
dille eleştirdiği için sultan tarafından kaçak ilan edilmiştir. Bundan ötürü Paris’te daha fazla kalamayan
Teodor Kasap, Paris, Cenevre, Napoli ve Londra arasında sürekli dolaşmak zorunda kalmıştır. Hakkında
saraya sürekli bilgi aktarılan Kasap, Ebüzziyâ Mehmed Tevfik’in sultan II. Abdülhamid’e yazdığı bir
mektup sonucu affedilerek 1881’de İstanbul’a dönmüştür (Oymak, 2013). Hayatının son dönemlerine
kadar “Kitâbî-i Hazret-i Şehriyârî” olarak saray kütüphanesinde görev yapan Kasap, saray için polisiye
romanlar çevirerek çeşitli kitaplar kaleme almıştır.
Teodor Kasap’ın yayımladığı mizah gazeteleri düşünüldüğünde onun basın alanındaki öncü rolü daha
da iyi anlaşılacaktır. Bu düzlemde Diyojen, Çıngıraklı Tatar ve Hayal gazeteleri üzerinde detaylı olarak
durmak gerekmektedir.
Diyojen
Diyojen, Türk basın tarihinin ilk mizah yayını olması açısından bir mihenk taşı niteliğindedir. İlk
nüshaları Fransızca ve Rumca olan Diyojen’in birinci Türkçe sayısı 24 Kasım 1870’de çıkmıştır. Bu
yüzden derginin yayına başlangıcı olarak 25 Kasım 1870 tarihi daha doğru olacaktır. Diyojen, sivri
dilinden dolayı birçok kez sansür ve yayın durdurma cezalarıyla karşı karşıya kalmıştır. Diyojen’de
yayınlanan ilk karikatür 23 Kasım 1871 tarihli 12. sayıda yer almıştır. Dergideki karikatürler, imzasız
olarak basıldığı için çizerlerinin kim olduğu noktasında net bir şeyler söylemek mümkün olmasa da
bunların bizzat Teodor Kasap tarafından kaleme alındığı düşüncesi hâkimdir (Çeviker, 1986). Dergi,
başlangıçta dört sayfa olarak haftada bir defa Perşembe günleri, 23. sayıdan başlayarak haftada iki kez,
148.sayıdan itibaren de haftada üç kez yayımlanmıştır. Daha sonra derginin Ermenice nüshaları da
neşredilmeye başlanmıştır (Çakır, 2006).
Diyojen dergisinin kapak sayfasında, fıçısının içinde oturan Diyojen ile hemen onun yanı başında duran
İskender’i tasvir edilmektedir. Bu çizimin hemen altında da Diyojen’in meşhur sözü “Gölge etme başka
ihsan istemem” ifadesi yer almaktadır. Bu, aslında dergi ve iktidar arasındaki ilişkiyi özetleyerek,
derginin muhalif çizgisini ortaya koyar niteliktedir. Nitekim söz konusu bu ifade, Diyojen’in iktidardan
hiçbir maddi destek istemediğinin ve tek kaygısının kendi özgürlük alanına müdahale edilmesini
istemediğinin göstergesidir.

Resim 3: Diyojen Dergisinin İlk Sayfası
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Diyojen’in ilk sayısında çıkış amacını belirten şu ifade oldukça çarpıcı olup, derginin muhalif yayın
politikasını özetler niteliktedir: Hükümetin ve halkın sorunlarına değinilecek, ülkemize yabancı olan
şeylerle alay edilip, küçük görülecektir (aktaran: İnan, 2016). Öte yandan derginin mukaddime
kısmında, derginin asıl maksadının halkın düşünceleri ile hükümetin icraatlarını ve maksadını mizahi
yoldan eleştirmek şeklinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, bu olaylar yazılıp çizilirken de halkın
günlük hayatta kullandığı sade Türkçe’nin tercih edileceği vurgulanmıştır. Derginin yazar kadrosunda,
Ali Bey, Ebuzziya Tevfik, Namık Kemal, Nuri Bey, Reşat Bey gibi dönemin entelektüellerinin yazıları
imzasız olarak yayımlanmıştır. Bu yazarlar Teodor Kasap’ın öngördüğü şekliyle makale ve fıkralarını
şekillendirmişlerdir (Çakır, 2006).
Türk basın tarihinin ilk karikatürü olarak kabul edilen “Eşek Kulaklı Tasvir” Diyojen’de
yayımlanmıştır. Eşek kulaklarla tasvir edilen kişi Ermeni harfli Türkçe yayımlanan Manzume-i Efkâr’ın
başyazarı Garabet Panosyan’dır. Onun eşek kulaklarla tasvir edilmesinin sebebi ise jurnalcilik yapıyor
olmasıdır. Bu karikatürün üst kısmına da yer alan ifadelerde, bu şahsı doğru tahmin edenlere derginin
yayınlanmış tüm sayılarının ücretsiz gönderileceği yazılmıştır. Başka bir sayıda Panosyan’ın adı da
karikatürle birlikte verilerek şunlar söylenmektedir (Çeviker, 1986):
Aman! İyi hatırıma geldi. Panosoğlu dostumuza ne buyurursunuz? Efem? Yolunda
mı?.. Şunun hatırıma gelişine alimallah memnun oldum. Vay köpoğlunun herifi! Allah
senin eksikliğini Diyojen’e göstermesin. Efendim Panosoğlu! Ömrün, kulakların kadar
uzun olsun.

Resim 4: Türk Basın Tarihindeki İlk Karikatür

Diyojen’de yayınlanan yazıların hemen hepsi Teodor Kasap’ın bizzat kendi editasyon sürecinden
geçiyordu. Kasap bu konuya ilişkin olarak da şunları ifade etmektedir (Topuz, 1997):
Diyojen’in kendine mahsus maaşlı muhabirleri olduğunu ve gazetenin yazdığı
şeylerin bizim rey ve tarifimiz üzerine bu muhabirlerin kaleme aldıklarını ve hariçten
gönderilen şeylerin ‘Bir Varakadır’ başlığı ile basıldığını ilan eyleriz.
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Ali Kararname ile basını denetim altında almak isteyen hükümet, oldukça sert bir eleştiri dili olan
Diyojen’in yayınını tam 15 kez durdurmuştur (Topuz, 2003). Fakat Diyojen bu durumu bile mizah
konusu yaparak 4. ve 14. sayılarında kapatılma cezası almalarını 4 rakamının uğursuzluğuna bağlayarak
24. sayısını, “23+1” olarak yayımlamıştır. Yine bu durumu da şu ifadelerle açıklamaktadır (Çeviker,
1986):
Allah kazalardan saklasın! Malum a… Şu bilinen… Hani ya üç ile beş arası…
Canım bizim ünlü rakamımız yok mu? İşte o. Şükür yetiştirene!

Birçok kez yayını durdurulan Diyojen, tatil süresi sona erdikten sonra çıkan ilk sayısında tepkisini şu
ifadelerle alaya almaktadır (Oymak, 2013):
Elhamdülillah ki tatil imdada yetişti de ahlâk ve terbiye fenlerini tahsil ettim.
Artık bundan böyle korkmayınız hemen geliniz abone olunuz.

İlk dönemlerinde, haftada bir çıkan Diyojen, zaman içerisinde ünlenerek 23. sayısından itibaren haftada
iki kez yayınlanmaya başlamıştır. 1872’nin Ekim ayı ile birlikte haftada üç kez çıkmaya başlayan dergi,
sivri dilinden dolayı birçok kez ceza almıştır. Fakat 183. sayısındaki ifadelerden ötürü “fesih ve ilga”
edilmekten kurtulamamıştır (Arık, 1998).
Diyojen’in kapatılma gerekçelerinden en önemlisi, bilinen kişilerin ağzından mizahi mektuplar yazarak
bunları yayınlamasıdır. Diyojen, 179. sayısında Rus Çarı Aleksandr imzasıyla Mısır Hidivi İsmail
Paşa’ya, 180. sayısında da İsmail Paşa imzasıyla Çar Aleksandr’a cevap yayınlaması, buna ek olarak
182. sayısında Rus Hariciye Nazırı Gorcakof imzasıyla İstanbul’daki Rus Elçisi Ignatief’e yazılmış
mizahi bir mektup neşretmesi, derginin Sadrazam Şirvanizade Rüştü Paşa tarafından Ali Kararname
gerekçe gösterilerek kapatılmasına neden olmuştur (İnuğur, 2005).
Diyojen’in tamamen kapatılmasına neden olan 183. sayıda çıkan yazı fıkra şudur: (Çeviker, 1986):
Bir vakitten beri duyduğuma göre Hükümet bütün meseleleri ortadan kaldırıp denize
dökmek istiyormuş. Hâlbuki ki bu, çoğumuzun işine gelmez biz meselesiz yaşayamayız.
Birbirimize kinimiz garezimiz olmasa neyle eğleneceğiz? Akşam işret meclislerinde kimlere
söğüp sayacağız? Hükümet de kalkmış ‘Ben ortalıkta mesele bırakmayıp hepsini
halledeceğim’ deyip gidiyor. Meseleleri ortadan kaldırmak bizi mahvetmek demektir.
İnşallah bu mesele ortadan kalkmaz. Kalksa halimiz fena. Hamdolsun. Hükümet o niyete
nail olamadı ve olamayacak. O ne kadar açıkgözse biz ondan açıkgözüz. Şimdi Bulgarlara
bir buyruk verdi, bir uyarı yaptılar. Güzel ama Bulgar kardeşlerimiz deli mi? Hiç sorunsuz
yaşayabilirler mi? Onlar uyarı isterlerdi ama sorun ortadan kalkmamalıydı. İşte onun için
kimisi uyarıya, kimisi patrik efendiye uyacaklarmış işte sana bir yeni sorun daha. Gelelim
Rumlara: geçenlerde patrik efendinin daveti üzerine Bulgar sorunu hakkında toplanmış
meclise girmek isteyen bazı küçük patrik efendilerinin ve metropolitlerin, büyük patrik
efendinin emrine uymadıklarına balkırsa bunlarda iki taraf olup bir sorun çıkaracak gibi
görünüyor. Artık hükümette isterse varsın ya şaraplarına su veyahut da rakılarına şarap
katmayı yasaklasın. Herifler yine bildiği yoldan şaşmayacaklar. Ermeni Katoliklerine
gelince: Onların bir kısmı da yeni seçilen patrik papa hazretlerinden aforozlu olduğu için
tanımak isteyemiyorlarmış. Şimdi Hasan Efendi, karşıt düşüncelilerden ve papanın
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yanılmazlığına inananlardan bir kısmı daha günahtan korkarak bu aforozlu denilen patrik
efendinin elini öpmeyecekler ve gerek uyandıklarından ve gerek başka nedenlerden dolayı
Hasan Efendi yandaşlarıyla birleşmeyecekler; bir üçüncü sorunda onlar çıkaracaklar ve
bir sorun çözümünden iki sorun doğmuş olacak eğer hükümet isterse varsın onları da
çözümlesin. Hamdolsun, biz onların bile her birinden beşer tane daha her birinden beşer
tane daha sorun çıkarmanın yolunu buluruz. Seni sorun dediğin, sorunda rivayet olunan
‘Hydra’ adlı tam yedi başlı bir deve benzer ki, her kafasını kesecek olsak derhal yerine yedi
tane daha çıkar.

Diyojen’in kapatılmasına ilişkin karar Takvim-i Vekay-i’de şu ifadeyle verilmiştir (Subaşı ve Çaylı,
2017):
Diyojen Gazetesi mizaha mahsus bir gazete olduğunu bahane ederek adab-ı
umumiye ve kaide-i hükümetin cevaz göstermeyeceği bir yolda idare-i lisan etmeyi itiyad
etmiş ve tahsis usul etmesi için defa’atle istihar ve tenbih ve birkaç kere tatil dahi edilmiş
ise de yine mesleğinde ısrar ve 179, 180 ve 182 numaralarında dahi bazı zevat-ı fehamın
şan ve haysiyetine dokunacak isnadat-ı şamil imzalarıyla sahte mektuplar neşr etmek
faciasına kadar ictisar etmiş olduğuna ve bu hal ile devamı asla caiz olmayacağına binaen
12 Mart sene 1867 tarihli kararname mucibince iş bu tarihten itibaren külliyen fesh ve ilga
kılınmıştır.
Diyojen yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren basın ile mizahı bir araya getiren bir güç olmuş,
eleştirel gücünü de tam olarak buradan alarak özgün bir muhalefet anlayışı ortaya koymuştur. Dergide
yayınlanan eleştirileri büyük bölümü, hükümetin iç ve dış politikadaki uygulamalarını eleştirmekte ve
bunlar üzerinden iktidara katı bir muhalefet göstermiştir. Bu yüzden hükümetin de hedefinde olan
Diyojen, iktidar cenahında mizah basınına ilişkin olumsuz bir tutumun yerleşmesine yol açmıştır.

Çıngıraklı Tatar
Teodor Kasap, Diyojen’in kapatılmasından birkaç ay sonra 3 Nisan 1873’de yeni bir mizah dergisi olan
Çıngıraklı Tatar’ı çıkarmaya başlamıştır. Çıngıraklı Tatar, her sayısında bir karikatür yayımlaması
yönüyle mizah basını açısından oldukça önemlidir. Çıngıraklı Tatar’ın tek karikatürcüsü olan
Opçanadassis, yerel sorunlardan politik olaylara dair geniş bir karikatür yelpazesine sahiptir. Öte yandan
Çıngıraklı Tatar da tıpkı Diyojen gibi muhalif bir perspektife sahiptir.
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Resim 5: Çıngıraklı Tatar’ın İlk Sayfası

Çıngıraklı Tatar’ın muhalif tavrını ve yayın politikasını ortaya koymak anlamında aşağıda yer alan ilk
sayısından alıntılara bakmak yeterli olacaktır (Çeviker, 1986).
İnsanları ve hayvanları birbirinde ayırabilecek olan üstünlüklerden biri ve
beklide birincisi gülmektir. Çünkü insan hem güler hem ağlar. Hayvan ise yalnız
ağlayabilir de gülemez. Eğer bana inanmazsanız Dağarcık imtiyaz sahibi Ahmet Mithat
Efendi’ye sorabilirsiniz!.. (…)
Gözyaşı evin içinde kavga ve huzursuzluğu besleyen bir çeşit sudur. Hiçbir zaman
eş, güldüğü için kocasından dayak yememiştir. Demek olur ki dayaktan hoşlanmayan
eşler, daima gülmelidir. Hiç olmazsa tebessüm etmelidir. Yoksa ben karışmam. (…)
-De ki iyi ama ne iş tutacaksın diyeceksiniz?
-Acep ben sizi soruyor muyum?
Başlangıç istersiniz öyle mi? Başlangıcı ne yapacaksınız? Haydi farzediniz ki
buracıkta size pek çok sözü kapsayan bir de başlangıç yayımlayayım. Sözlerimi tutmak
zorunda mıyım? (…) benim başlangıcım gülmek ve güldürmektir. İşte bu kadar.
Çıngırak takınma düşüncesini nereden aldığımı bilmek istersiniz. Haydi bari onu
söyleyeyim.
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Resim 6: Çıngıraklı Tatar’ın İlk Sayısından Bir Karikatür

Yukarıdaki karikatürde, Çıngıraklı Tatar elindeki kırbacı dönemin egemen yabancı basınına doğru
sallamakta ve adeta bir gözdağı vermektedir. Bu karikatür, Çıngıraklı Tatar'ın hedefindeki gazete ve
gazetecileri açıkça ortaya koymaktadır. Karikatürde, Çıngıraklı Tatar’ın ortaya çıkışının diğer gazeteleri
ürkütmesi tasvir edilmektedir. Courrier d’Orient, Neologos, Levant Herald, La Turquie, Byzantis,
Levant Times, Konstantinople, Hakâyık, Sirac, Phare du Bosphore bu gazetelerden bazılarıdır. Dergi ilk
sayısında, amacının gülmek ve güldürmek olduğunu belirterek çıngırak takma fikrinin nerden geldiğini
şu sözlerle açıklamaktadır (Çeviker, 1986; Oymak, 2013):
İşittim ki bazı devletler, bazı gazetelere, örneğin Rusya Bizantis gazetesi imtiyaz
sahibi Akseni Efendi’ye; Yunanistan Negolos gazetesi yazarıyla Anadolu gazetesi yazarı
Sinyor Misailidis’e; İran şahı hazretleri Basiret gazetesi başyazarı Ali Efendi’ye nişan
göndermişler veya göndereceklermiş.
İşte ben de bu haberi duydum. Öyle cici şeyleri pek severim. Ancak herkesin
kişiliğine göre iş yapıp nişan alabilmek gücünde de olmadığını bilirim. Yarı nişana bedel
çıngırak takmak yetkisini olsun kazanmak üzere bir imtiyaz alıp, çıngırak takındım.

Bu haber üzerine Çıngıraklı Tatar, herkesin mizacına göre hizmet edemeyeceğini belirterek çıngırak
takmaya karar vermiştir. Söz konusu bu çıngırak, diğer gazetelere verilen nişanları alaya almak için
tercih edilen bir semboldür.
Hükümetin hemen her konuda muhalefete açık olmadığı ve bu yüzden de Çıngıraklı Tatar’ın
kapatılmasının muhtemel olduğu dergide şu şekilde ifade edilmektedir (Oymak, 2013):
Bir varmış bir yokmuş. Bir herifin bir gemisi varmış... Hayır! Bu olmadı, şimdi
şirket diyecek ki “Ha! Bu taş banadır”. Çünkü hani ya efendim benim vapurlarım yok
mu? Vapur da gemiden olmaz mı? Ama şirket dememiş de herif demiş. Ne beis var,
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ondan bir şey çıkmaz. Herif demek şirket demek değil ama bu gazete mizah gazetesi
olduğundan onun için heriften murâdı mutlaka şirkettir” diyecek, gidip mahalline
teşekki edecek, gidip şikâyet edecek, bize bir takım zahmetler çektirecek. Değiştirelim”

Yoğun sansür ve baskı politikaları yüzünden Çıngıraklı Tatar oldukça zor şartlar altında çıkmıştır. Bu
durum bizzat Teodor Kasap’ın yazdığı “Çıngırağı Nereye Asalım” isimli yazıda şu ifadeler geçmektedir
(Oymak, 2013):
“Şimdi Matbuat İdaresi’ne gidip de biz matbaamızı tebdil ettik, çıngırağı
Zindankapısı’na asacağız, şuraya bir mühür basın diyecek olsak kızarlar gazetemizi
kaparlar.”

Bir sonraki sayıda yayın hayatı son bulacak olan Çıngıraklı Tatar’daki “Bu Devir Yalan Devirdir”
başlıklı yazı da oldukça ilginçtir (Oymak, 2013):
Hakikatin çırılçıplak sokaklarda gezdiği zamanlar mahvoldu. Şimdi Mustafa’dan
başka çıplak gezen kalmadı. Bu devir yalan devirdir. Eskiler hakikat bir kuyu derûnundadır
derlerdi. Şimdiki zamanda hakikati su içinde aramamalı. Gerçeği öğrenmek için ya şarap
içirmeli ya rakı.
Hem efendim elimiz altında yalan dururken hakikati kuyudan çıkarmaya niçin
uğraşmalı? Yalan bu devrin ruhudur, hayatıdır, canıdır, damarlarının kanıdır. Yalan
bukalemun gibi nereye otursa oranın rengine giriyor... Saç olmuş başlarına sarılmış, esvap
olmuş arkamıza takılmış gazete şekline girmiş sokaklarda satılıyor. Malumat olmuş
diplomasız hocalar ve hekimler geçindiriyor. Maharet olmuş para kazandırıyor.
Düşmanların lehçesine konulmuş dost gibi gösteriyor. Muhabbet ismiyle izdivaçlar icra
ediyor. Diplomatlık makamıyla milletleri idare ediyor. Hulasa yalan olmasa bu devr
dönmez.
Yalanın kemiği yoktur kolay yutulur derler. Yalanı satmak da kolaydır. Almak da
kolaydır. Gerçeği söylemek tehlikelidir. Kimseye benzememektir. Hoyratlıktır. Kabalıktır.
Eşekliktir. Onun için gerçeği söyleyene budala derler. Yalan söylemeyi bilmeyen bu devrin
adamı değildir.
Efendim düzgünsüz kadının yüzüne kim bakar? Ma’rûz-ı çakerleridir lafzı
bulunmayan arz-ı hâli kim okur. İmzasının üstünde köleniz, bendeniz köleniz olmayan
mektubu kim kabul eder? Senden âlim, senden akıllı, senden dirayetli yoktur diye hitap
etmeyen adama kim yüz verir?
Gerçeği söyleyeni dokuz köyden kovarlarsa yalan söyleyeni bin şehirden kabul
ederler.
Yalana o kadar muhabbetimiz vardır ki diş diye ağzımızda taşıyoruz. Acayiptir ki bu
gidişle şimdiye kadar kendimizi yalana tahvil etmedik.”

442

Daima doğruyu söylemeyi kendine düstur edinen Çıngıraklı Tatar’ın neden kapandığına dair
kaynaklarda net bir bilgi olmasa da, bu derginin Teodor Kasap açısından Diyojen’den Hayal’e geçiş için
bir köprü olduğu düşüncesi yaygın bir argümandır.

Hayal
30 Ekim 1873 tarihinde yayına başlayan Hayal, karikatürlerinde Karagöz ve Hacivat karakterlerini
kullanarak adeta bir “Hayal Perdesi” gibi bir çizgi ortaya koymaktadır. Yine Teodor Kasap tarafından
çıkartılan bu gazete, bünyesinde Nişan Berberyan, Santır ve Ali Fuat Bey gibi isimleri de
barındırmaktadır. Gazetenin ilk sayısında tıpkı bir “Hayal Perdesi”nin açılığı gibi şu ifadelerle
okuyucunun karşısına çıkmaktadır (Subaşı ve Çaylı, 2017):
Hay Hak, sözü canları bağışlar, bizim cananımız vardır, ömrüm yâlelel canım
yâlelel, bizim cananımız vardır… Hay bana bir eğlence yar… Bana bir eğlence yar…

Her türlü toplumsal sorunun gündeme getirildiği dergide, eleştiriler daha ziyade Karagöz ve Hacivat’ın
azından verilmektedir. Kent ve toplum sorunlarının ele alındığı Hayal’de, yapılan eleştiriler Karagöz
ve Hacivat konuşmalarının satır aralarında verilmektedir (Çeviker, 2004). Gazetenin ilk sayısında
Karagöz nasıl gazeteciliğe başladığını şu cümlelerle anlatmaktadır (Oymak, 2013):
— Karagöz: Tuttular beni bir küpün içine koydular. Şey oldum... Farmason mu
felfeson mu ne.
— Hacivat: Haa, feylesof.
— Karagöz: O dediğiniz adam ben değilim dedim, zorla küpün içine koydular.
Hayır, sahibinin biri küpü kırdı. Küp kırılınca biz ortada kaldık. Başıma bir
külah ayağıma bir çizme, o da çıngıraklı.
— Hacivat: Bir çizme ha? Demek iki ayağını bir pabuca soktular.
— Karagöz: Elime de bir düdüklü kamçı verdiler. Tatar oldun dediler. Ben yine
ben, sanat yine gazetecilik. Yalnız kıyafet başka.
— Hacivat: Öyleyse hani çıngırakların?
— Karagöz: Kırıldı. Bir kazaya uğradı.
— Hacivat: Demek beceremedin gazeteciliği.
— Karagöz: Valla sanat değilmiş, bilmem sairleri nasıl beceriyorlar.
— Hacivat: Şimdi ne yapacaksın?
— Karagöz: Eğleneceğiz. Kışın çamur yazın toz satarız. Beş dilde yazar yazar
satarız. Türkçe, Fransızca, Rumca, Ermenice, Bulgarca.
— Hacivat: Aferin Karagöz, ben görmeyeli bütün bütün başkalaşmışsın.
— Karagöz: Daha ne gördün? Demek ki sen beni bundan sonra anlayacaksın.

Teodor Kasap’ın daha önce yayınladığı Diyojen ve Çıngıraklı Tatar’a gönderme yapan yukarıdaki
diyalog, Hayal’in de bu iki yayının devamı niteliğinde olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan
gazetenin çizer kadrosunun genişlemesi nedeniyle Hayal’de daha fazla karikatür yayınlanmaktadır.
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Karagöz ve Hacivat arasında geçen konuşmalar üzerinden mizahi eleştirinin üretildiği Hayal’de
Karagöz’ün Teodor Kasap’ı temsil ettiği düşünülebilir. Karagöz akıllı ve hazırcevap Hacivat ise çok
dışına çıkamamış bir bilgisiz olarak tasvir edilmektedir. Makale, fıkra, telgraf ve karikatür gibi
içeriklerin önemli yer tuttuğu Hayal, günlük olaylardan siyasi gelişmelere kadar geniş bir gündeme sahip
olmuştur (Subaşı ve Çaylı, 2017).

Resim 7: Hayal Gazetesinin Kapağı

Hayal’de yaralan bir diyalogda Karagöz, gazetecilerin elde ettikleri kazancın gazete tirajlarıyla ilgili
olmadığını iddia ederek, onların bankalarla, fırkalarla, patriklerle, konsolidecilerle ilişki kurduklarını,
piyasayı yakından takip ettiklerini, malumat için değil para toplamak için etrafta dolandıklarını
söylemektedir. Gazeteciler, destekledikleri fikri akımları bile işlerine geldikleri gibi seçmektedirler
(Oymak, 2013). Dönemin ana akım gazeteciliğine önemli bir eleştiri olan bu ifadeler, Teodor Kasap’ın
karşı olduğu gazetecilik anlayışını yansıtmaktadır.
Teodor Kasap ideal gazeteciliğin nasıl olması gerektiğini Karagöz’ün azından şu ifadelerle
açıklamaktadır (Oymak, 2013):
Mülkümüzde sanatını bilir gazeteci yoktur derler. Yalandır. Ben tarif edeyim de
balem var mı yok mu? Maksat önce para kazanmak sonra hizmettir. Bir nevi tüccarlıktır.
Gazete satıyorsa, sahibi yazdıklarının iyiliğine kötülüğüne bakmaz.
Fransızlar “sanatın fenası olmaz, insanın fenası olur” derler. Her şeyi doğru yaptın
ama gazeteni almadılarsa böyle gazetecilikten ne anladık? Bugün ak dediğine yarın kara
demeyip para membalarını kapadıysan kabahat sende midir sanatta mıdır? İnsaf edin,
böyle gazetecilerimiz yok mu? Ben üç tane bilirim, gazetecilik icat olmasaydı onlar icat
ederlerdi.

Yine İstanbul gazetecileri için “Acayip Bir Mahlûk” ifadesini kullanan Teodor Kasap yazısında şunları
ifade eder (Oymak, 2013):
İstanbul gazetecisinin birinci vazifesi hükümetin küçük büyük memurinini ve
hususiyle vaktin sadrazamım medh ü senâ edip alkışlamaktır... Haftada bir kere olsun
bütün vükelâ-yı fıhâm hazerâtmın konaklarını dolaşmalı, havadis toplamalı. Cereyan eden

444

umûr-ı siyasiyyeye vâkıf olmalı. Hükümetin mesleğini anlamalı. Yapılan ve yapılacak olan
ıslahattan haberdar olmalı.

Ana akım gazeteciliğin keskin bir eleştirisi olan bu ifadeler hükümeti eleştirmekten ziyade onları
destekleyenlerin prim yaptığını desteklemektedir. Dolayısıyla dönemin hem iktidarını hem de
muhalefetini eleştirmekten kaçınmayan Hayal, egemen neşriyat camiasının da hedefinde olmuştur.
Yayınlandığı süre zarfında yaptığı yoğun muhalefetten dolayı birkaç kez tatil edilen gazete sivri dili
yüzünden iktidarın takibinde olmuş ve sık sık uyarı almıştır. İktidarın hiçbir zaman nazarı dikkatinden
kaçmayan Hayal, sık sık ihtarlar almıştır.
Hayal ilk yayın durdurma cezasını, “telmihat-ı şahsiye” ifadesiyle tanımlanan kişiliğe dokunur bir yazı
sebebiyle almıştır. Matbuat Odasından gelen 4 Şubat 1875 tarihli 194 numaralı resmi yazıda kişilere
yönelik zarar verici ithamlardan dolayı bir ay süre ile kapatıldığı yazmaktadır (Subaşı ve Çaylı, 2017).
Fakat Hayal bu tip suçlamaları mizahın ve mizah basınının tam olarak anlaşmamasına bağlayarak bunun
cahillik olduğunu savunmaktadır (Oymak, 2013):
Vatanımızda ciddi gazetelere nispetle mizah gazeteleri daha yeni olduğundan ekser
cühelâ ve hatta bazı ciddi gazeteciler dahi mizah gazetesinin mahiyetini derk etmiyorlar ve
bazıları da bir şahsın efal-i zatiyesiyle ef âl-i umumiyesinin ne demek olduğunu
bilmediklerinden ef âl-i umûmiyeye dair olan itirazâta şahsiyât manasını veriyorlar.
Bir memura umûr-ı memûresi hakkında olan itirâzât ise ef âl-i umûmiyenin demek
olduğundan ve bunun da gerek hükümet ve gerek ahâli üzerine tesiri bulunduğundan bu
itirâzâta hiçbir vakit şahsiyât manası verilemez.

Hayal yayınlandığı süreçte bunun gibi gerekçelerle birçok kez daha kapatılmıştır. Matbuat Dairesi’nin
anlamsız gerekçelerle gazeteye ceza vermesi Hayal için de bir alay konusu olmuştur (Oymak, 2013):
— Hacivat: Hoş geldin Karagöz, nerelerdeydin?
— Karagöz: Sorma yine yolsuz ettiler. Ben bir şey söylemedim bizim Misailidis
söyledi. Bizim Kasap söz dinlemedi, getirdi vekil etti. Kendisini mahut Anatoli
gazetesini yazıyor zannetmiş.
— Hacivat: Vay sen görmedin mi?
— Karagöz: Görsem bırakır mıydım? Ne hal ise def ettik gitti. Bizim Kasap’ın
gününde bu gibi muhâl-i edeb şeyler yazılmazdı, yine onun dini imanı varmış!
— Hacivat: Misailidis ne yazmış?
— Karagöz: Tezkirede yazmıyor, istersen sen bak da bul.

Hayal, başka bir sayıda aldığı anlamsız cezaları eleştirmek ve bu durumu alaya almak adına Karagöz ve
Hacivat’ın tavla oynarken aralarında geçen gündelik muhabbeti satırlarına taşımıştır. Buradaki temel
amaç baskı ve sansürden dolayı yazacak bir şey bulamıyor olmayı mizahi bir dille eleştirmektir. Fakat
Hayal içeriği yüzünden hükümetin takibinden yine kaçamamış, beşinci defa ve bu sefer tamamen
kapatılmıştır. Bu kapatılma kararı gazetenin 251. sayısında şu ifadelerle yankı bulmuştur (Çeviker,
1986; Oymak, 2013):
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Allah rahmet etsin iyi adamdı deyiniz. Sakın ağlamayınız. Gülünüz. Karagöz’ün
ölüsünde bile gülmeli. Teessüf etmeyiniz. Bu dünya kimseye baki değildir. İnşallah öbür
dünyada görüşür, sizi yine eğlendiririm. Bilirsiniz a fena adam değildim, kimseye bir
fenalık etmedim. Ettiysem yalnız bizim Hacivat’a ettim. Lâkin o da affeder, selam
söyleyiniz. Birkaç kuruş borcum vardı, onları da helal etsin. Cenazemi istirhâmât-ı lâyıka
ile kaldırınız. Mezarıma bir taş dikip ışkırlağımı taşın başına koyunuz. Beni unutmayınız.
Allah da sizi unutmasın. Kimseden bir para alacağım yoktur. Vardır diyen olursa sakın
inanmayın. Birader-i Azizim İzzetli Ali Efendi’ye mahsus selam söyleyin... Canım boğazıma
gelmiş ve her tarafımdan kanım çekilmiş olduğu halde şu ağarmış dudaklarım ile mahsus
iki gözlerini öperim. Allah kârma kisbine vüsat versin, millete hizmette daim etsin. Kendisi
için açtığı ianeye muvaffak olamadığım ve aşçıbaşının ismini öğrenemediğim için gözlerim
açık gidiyorum. Edeceğiniz ianeyi bizim mezara getirmeyiniz. Doğrudan doğruya Basiret
matbaasına götürünüz. Ol babda ve her halde... İşte sesim kısıldı...canım...çı...ki...yo...r...
çık...tı!

Fakat Hayal için bu durum bir son değildir. Yaklaşık bir ay sonra yeniden yayına başlayan Hayal, ilk
sayısında ahirete gidip döndüğünü belirterek bunun nedenini açıklamaktan kaçınmaktadır. Fakat
Hayal’in yeniden çıkmaya başlaması iktidar değişikliği ile açıklanabilir. Zira Sultan Abdülaziz’in
tahttan indirilip yerine V. Murat’ın geçmesiyle Hayal’in yeniden yayına başlaması birbirini takip eden
günlerde gerçekleşmektedir.
Eleştirilerini hız kesmeden devam ettiren Hayal, 30 Eylül 1876 tarihli 301. sayısında yayınlanan
karikatürden dolayı yenide ceza almıştır. Söz konusu karikatür, “şanlı devlet-i aliye’ye dokunur bir
resim” olarak değerlendirilmiş ve gazete üç ay süreyle tekrar kapatılmıştır.

Resim 8: Hayal’in Üç Ay Süreyle Kapatılmasına Sebep Olan Karikatür
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Hayal üç ay sonraki 302. sayısında, şu ifadelere yer verilerek söz konusu cezanın haksız olduğunu
savunmaktadır (Çeviker, 1986):
Küpün yarık olması bize kabahat addolunursa Matbuat İdaresi küpü biz kırdığımızı
nasıl ispat eder?" Yarık küpe su konulduğu için bizi tatil ettiyse küpe suyu biz mi
koyuyoruz?
Acaba bu resim hükümetin şahsına ne yönden dokunur diye çokça düşündük, bir
türlü bulamadık. Küpün yarıklarının tarafımızdan yapıldığı suçlaması yapılıyorsa,
Matbuat Müdürlüğü küpü kırdığımızı nasıl kanıtlar? Diyojen’den özürlüyüz zaten. Küp
kırmak işimize gelmez. Yarık küpe su konulduğu için, kapatıldıysak, küpe suyu biz mi
koyuyoruz. Yarık küpten su akıyor diyorsa, bir taraftan akmakta olan bir küpü nasıl
doldurabilirler? Hükümetin durumu ortadadır. Yarık küp, niçin onarılmadı diyorsa bizi,
kendisine çömlekçi diye kim haber verdi? Sakalar on, boru kovalar için dört tanedir derse,
belki öbürleri kova veyahut çeşmede su bulamadı. Veyahut da elinde birer kova var da arka
tarafta olduklarından resimde görünmemiş. Altındaki cümle içinse, böyle bir küpün su
tutacağına nasıl karar verebilirdik.
Sonunda, eğer bu resmi Hayal’e niçin koydunuz diyeceklerse, şunun için koyduk ki,
Hayal’e bir resim gereklidir. Bu resim olmazsa başka bir resim konulamaz mıdır?
Konulurdu ama konulacak bu resim de hükümetin şanına dokunabilirdi. Bir baskıcı
hükümetin şanına ne dokunur, ne dokunmaz kim bilir?
Velhasıl şu resmin, hükümetin şanına neresinin dokunduğunu bilen varsa bir yazıyla
basımevimize bildirsin. Ücreti, kendisine üç yıllık abonelik olarak ödenecektir.

İhtar ve kapatılma cezalarına rağmen Hayal, yine bildiği yolda ilerlemiş eleştiri ve muhalefetten geri
adım atmamıştır. II. Abdülhamit’in tahta çıkmasıyla başlayan görece özgür I. Meşrutiyet ortamında,
eleştirilerini daha gür bir seda ifade eden Hayal, özellikle yabancı dilde yayın yapan basının çok serbest
hareket etmesine karşı çıkmıştır. Hatırlanacağı üzere Çıngıraklı Tatar yayınladığı ilk sayısında, yabancı
dilde çıkan basını hedefine almıştı (Subaşı ve Çaylı, 2017). Aynı gelenekten gelen Hayal de yabancı
dilde yayın yapan gazetelere karşı özgürlükçü bir tutum sergilenmesini şu ifadelerle eleştirmektedir
(Oymak, 2013):
İstanbul gazeteleri Kanûn-i Esasî ilan olundu, matbuata hürriyet verildi şöyle oldu
böyle gitti diye şunun bunun aleyhinde birtakım hezeyan yazmaya başlamışlar. Hürriyeti
bunun için istiyorlarsa doğrusu hürriyetin bu derecesi de iyi değildir. Efendim Kanun-i
Esasi Matbuat îdaresi’nin gözünü bağlamak için mi ilan olundu?

Kanun-ı Esasi ile birlikte gelen görece özgür ortam çok uzun sürmemiş, metnin 12. Maddesi basın
üzerindeki yükü iyice arttırmıştır. Söz konusu madde “Matbuat kanun dairesinde serbesttir” şeklindedir
(erişim: https://www.anayasa.gov.tr, 12.07.2020). Yani tamamen özgür bir basının varlığı maalesef söz
konusu bile değildir. Bu durumu eleştiren Hayal gazetesi, 20 Şubat 1877 tarihli 319. sayısında bir
karikatür yayınlamıştır. Karikatürde elleri ve ayakları zincirlenmiş Karagöz “Kanun dairesinde serbest”
ifadesini kullnmaktadır.
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Resim 9: Hayal’in Tamamen Kapatılmasına Neden Olan Karikatür

Kanun-i Esasi’nin 12. Maddesi’ni yukarıdaki ifadelerle hicvettiği için Teodor Kasap’ın aleyhinde dava
açılmıştır. Basın suçlularının yargılandığı özel bir mahkeme olan Meclis-i Âhkam-ı Adliye’de görülen
davada Teodor Kasap, matbuat kanununun 15. maddesi uyarınca saltanat hakkında uygunsuz söz ve
terimler kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkûm edilmiştir (Subaşı ve Çaylı, 2017).
Teodor Kasap’ın yargılandığı süreçte de çıkmaya devam eden Hayal, 18 Haziran 1877 tarihli 363. sayısı
ile okuyucularına veda etmiştir. Yayınlandığı süre içerisinde yedi kez kapanan Hayal, Türk basın
tarihinde kendine özgü bir yer edinmeyi başarmıştır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
İktidarlar var oldukça muhalefet de hep var olacaktır. Böylece değişen ve dönüşen her iktidar kendi
muhalefetini de yaratacaktır. Muhalefet ve basın açısından düşünüldüğünde mizah, kabuk değiştirse de
özünü hep koruyacak, hedefine ulaşacaktır. Basın muhalefetini kimi zaman ciddi kimi zaman da mizahi
argümanları kullanarak yapmaktadır. Bu doğrultuda mizahın, kahkaha ile kendini ifade eden bir eleştiri
olduğu söylenebilir.
Teodor Kasap’ın öncülüğünde çıkan Diyojen, Çıngıraklı Tatar ve Hayal’i aslında bir bütün olarak
değerlendirmek daha doğru olacaktır. Zira bu yayınlar tek bir düşüncenin isim değiştirerek yeniden
neşredilmesi olarak değerlendirilebilir. Mizahi üslup değişse de eleştirinin dozajının hep aynı olduğu bu
yayınlar, kimi zaman küpün içinde sere serpe yatan Diyojen, kimi zaman çıngırağı elinde bir tatar, kimi
zaman da hayal perdesinin muzip kahramanı Karagöz olarak okuyucunu karşısına çıkmıştırlar.
Tanzimat’tan I. Meşrutiyete kadar geçen süre zarfı içerisinde varlık gösteren bu yayınlar, hemen her
olay ya da duruma karşı eleştirel bir perspektif geliştirmiş ve bunu da mizah konusu yapmışlardır. Bu
gazetelerde doğrudan hükümete söylenemeyen her eleştiri, mizah yoluyla daha rahat ifade edilerek
toplumsal açıdan daha etkili bir muhalefet ortaya konmuştur.
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Teodor Kasap, ana akım gazeteciliği bir ticarethane gibi değerlendirmiş bu yüzden dönemin önde gelen
gazete ve gazetecilerine karşı da mesafeli durmuştur. Zira ona göre ideal gazetecilik, önce topluma
hizmet etmek sonra ise para kazanmak şeklinde olmalıdır. Fakat söz konusu gazete ve gazeteciler bu
durumun tam tersini ortaya koymaktaydılar. Teodor Kasap, mizahın doğasına uygun bir tavır
sergileyerek sorun gördüğü her şeyi bir eleştiri konusu yapmış ve dolayısıyla da kimilerine göre
istenmeyen kişi olmuştur.
Diyojen, Çıngıraklı Tatar ve Hayal, bazı yerlerde yolları kesişmiş olsa da jönlüklere destek vermemiştir.
Hükümeti eleştirirken doğrudan padişaha ilişkin bir eleştirileri yoktur. Fakat bu yayınlar, hükümete yani
padişahın çevresindekilere karşı yoğun bir muhalefet ortaya koymuşlardır. Öte yandan meşrutiyet gibi
demokratik hamleleri destekleyen Teodor Kasap, ülke çıkarlarına ilişkin her adımı desteklemiştir.
Teodor Kasap’ın açtığı yolda, Diyojen ile başlayan mizah yayıncılığı, Çıngıraklı Tatar ile devam etmiş
Hayal ile rayına oturmuştur. Muhalefet bayrağını taşıyan bu yayınlar, birçok kez çeşitli yaptırımlarla
karşılaşmış olsalar da yollarına devam etmekten yani eleştiriden vazgeçmemişlerdir. Teodor Kasap
daha sonra yayıncılığı bırakmış olsa da muhalefet bayrağını devralan yeni nesil, tıpkı üstatları gibi baskı
ve sansürden yılmayarak yollarına devam etmeyi başarmışlar mizah gazeteciliğini günümüze kadar
taşımayı başarmışlardır.
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Turizm
Sektöründe
kavramının önemi

Profesyonellik

The importance of the concept of Professionalism in Tourism Sector

Mete Ünal GİRGEN1

Özet
Bu çalışmanın amacı, etkin yönetim için mesleki bilgi ve profesyönellik kavramının önemini
vurgulamaktır. Bu kavram her sektörde olduğu gibi turizm sektörü içinde çok önemli bir hale
gelmiştir. Turizm gibi insan faktörünün önemli olduğu bir sektörde profesyönellik kavramının
önemi araştırılmıştır. Profesyonellik, bir kişinin iş statüsünü iyileştirmek, sosyal ve ekonomik
durumunu arttırmak için üstlendiği sorumlulukların hedeflere ulaşmak için kullanılması anlamına
gelir. Profesyonel yönetici bir işletmenin üretimini nasıl artıracağını bilir. Etkili yönetim ancak
çalışanlar mükemmel bir şekilde yönetildiğinde mümkündür. Bir kişinin işyerinde sergilediği
davranış ve tutum derecesi profesyonellikle aynı orantılıdır. Profesyonel yönetici işi ekip üyeleri
aracılığıyla yapar. İşletmeyi daha üretken hale getirmek için önemli bir rol üstlenir ve astları
organizasyonel hedeflere ulaşmaları için motive eder. Etkili yönetim şekli günümüzde işletmeler
için olmazsa olmaz bir hal almıştır. Bir yöneticinin kuruluşta etkili yönetimi kolaylaştırmak için
sahip olması gereken belli başlı beceri ve teknikler bulunur. Hedeflere ulaşma konusunda önceki
hatalardan ders alma ve tecrübe de büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Profesyonellik, Etkili yönetim, Turizm.

Abstract
The purpose of this study is to emphasize the importance of professional knowledge and
professionalism for effective management. This concept has become very important in the
tourism sector as in every sector. In a sector where the human factor is important, such as tourism,
the importance of professionalism has been investigated. Professionalism means that a person's
responsibilities to improve his / her job status and to increase the social and economic status are
used to achieve the goals. Professional manager knows how to increase the production of a
1
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business. Effective management is possible only when employees are managed perfectly. The
degree of behavior and attitude displayed by a person in the workplace is proportional to
professionalism. Professional manager does the job through team members. It plays an important
role in making the business more productive and motivates subordinates to achieve organizational
goals. Effective management style has become a must for businesses today. There are certain
skills and techniques that a manager must have in order to facilitate effective management in the
organization. It is also of great importance to learn from lessons and experience in achieving the
goals.
Keywords: Professionalism, Effective management, Tourism.

1. GİRİŞ
Profesyonellik, bir kişinin işyerinde gösterdiği veya davrandığı uzman bilgi, beceri ve özel davranış
anlamına gelir. Çeşitli sektörlerde yer alan mesleklerin önemi ve önemli bir özelliği, yüksek derecede
beceri ve uzman bilgisi gerektirmesidir (Koehn, 1991). Bu sektörlerden biri de turizm sektörüdür. Onu
diğer sektörlerden farklı kılan nokta ise bu sektör için insan kavramının taşıdığı önemdir. Bu sektörde
tecrübe, beceri ve uzmanlık kişilerin ön plana çıkmasında, işletmelerine fayda taşımalarında, etkili
yönetim gibi kişiyi ön plana çıkaracak hareketler için büyük avantaj taşımaktadır. Bu uzmanlıklar, bir
kişiyi o meslek hakkında bilgilendirici ve bilgili yapar. Uzmanlık ve becerilere kısa sürede veya tek bir
günde ulaşılmaz, ancak önemli bir zaman diliminde ulaşılır. Uygulama ve diğer insanlarla yüksek
standartlı ilişki, bireyin beceri ve bilgisini arttırır ve onları bu alanda uzman ve yetenekli yapar. Belirli
bir alanda en özgün şekilde çalışması ve kendini geliştirmesi bireye yetenek ve tecrübe kazandırır.
Bununla birlikte, zamanın çok hızlı geçmesi, teknolojinin gelişmesi ve dünyanın küreselleşmesi gibi
etkiler bilgi ufkunun genişlemesine ve bilgiye ulaşabilirliğe doğru orantıda etki etmiştir.
Mesleki bilginin duygusal zeka niteliği, yetkinliklerin geliştirilmesine dayanmaktadır. Üç bileşene
dayanmaktadır. Bu bileşenler kavramsal bilgi, davranışsal bilgi ve tutumsal bilgidir. Kavramsal bilgi
kavramları tanımlar ve süreçle ilgilidir. Kavramsal bilgi edinme bireylerin neler olup bittiğini
anlamalarına yardımcı olur. Bireylerin farklı durumlara uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bununla
birlikte, yüksek düzeyde kavramsal bilgiye sahip bireylerin etkili yönetici olduklarını kanıtlamaları şart
değildir (Coughlan, 2001). İkinci bileşen davranışsal bilgidir. Bu bileşen, bireylerin davranış bilgisi
edinmesi ve edinmesi için önemli olan gerçek davranış veya becerilerden oluşur. Bunlara yardım
becerileri de denir. Davranışsal bilginin kavramsal bilgiyle yakın ilişkisi vardır. Bu gibi durumlarda,
yöneticinin verimli sonuç elde etmek için davranışlarını benimsemesi ve değiştirmesi zorunlu hale gelir.
Üçüncü bileşen bireylerin tutumudur. Tutumlar etkili profesyoneller için gerçeklik olarak tanımlanır.
Bireylerin başkalarıyla etkileşimde bulunmaları ve kavramsal ve davranışsal beceriler göstermeleri
uyarıcı rol oynamaktadır (Ginsburg ve diğerleri, 2004).
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2. Literatür Taraması
2.1. Profesyonel Yöneticinin Önemi
Profesyonellik uzman ve kapsamlı bilgi gerektirir ve profesyoneller genellikle uzun ve yoğun
hazırlıklara teşvik edern kişilerdir. Bu hazırlık beceri ve yöntemlerle ilgili eğitimi içerir. Ayrıca yüksek
standart görüş ve özellikler için gerçekleştirilecek bilimsel, tarihi ve bilimsel ilkeleri de içerir (Hamilton,
2001). Profesyoneller sürekli çalışma ve çalışkanlık konusunda kararlıdır. Öte yandan, profesyonellik
zaman içinde alınan uzman bilgisini korumanın özellikleridir. Bu uzman bilgisi profesyonellere güç ve
kontrol sağlar. Her organizasyon, güçlü ve etkili bir lider veya yönetici tarafından yönetilir. Bu insanlar
yüksek kalibreli ve organizasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesi konusunda uzmanlığa sahiptirler.
Yöneticinin en önemli görevi, organizasyonel hedeflere ulaşmak için insanları ve kaynakları
yönetmektir. Etkili yönetim ancak çalışanlar mükemmel bir şekilde yönetildiğinde mümkündür.
Profesyonel yönetici işi ekip üyeleri aracılığıyla yapar. Servis şeklini uygun şekilde liderlik ederek
belirler ve astları organizasyonel hedeflere ulaşmak için motive eder. Profesyonel yönetici sürekli olarak
önceki hatalardan öğrenir ve ekip üyelerinin saygısını ve güvenini kazanır (Noordegraaf, 2007).
2.2. Profesyonel Yöneticilerin İşlevleri
Etkili yöneticiler, işletmelerin sorunsuz işlemesini kolaylaştıran farklı özelliklere sahiptir. Yönetim
alanındaki başarı büyük ölçüde davranış ve tutumun şekillenmesinde önemli rol oynayan faktörlerin
anlaşılmasına bağlıdır. Farklı kuruluşlar farklı amaçlar için çalışır ve bu kuruluşlarda farklı kişiler
çalışır. Takip edilecek mutlak bir kural yoktur ve ayrıca kurumsal hedeflere ulaşmak için sihirli bir
formül yoktur. Yönetimin başarısı büyük ölçüde yöneticilerin özelliklerine bağlıdır (Romme, 2016).
Etkili yöneticiler ekip üyelerinin yeteneklerini nasıl kullanacaklarını bilirler. Profesyonel yöneticiler,
çalışanların çeşitli uygulamalarını etkin bir şekilde organize eder. Profesyonel yöneticilerin bazı işlevleri
şunlardır:
 Kaynakları Düzenleme ve Atama: Etkili yönetim için kaynakların organizasyonu ve tahsisi
büyük önem taşımaktadır. Büyüklükleri ne olursa olsun her kuruluşun kaynakları iyi bir şekilde
organize etmesi gerekir.
 Ekip Üyesini iyi Tanımak: Bu süreç işe alımla birlikte başlaması gereken bir süreçtir. Ekip
üyesini doğru tanımak için girişimler işe alımla birlikte başlamalı ve belli kademeler ve
programlarla ilerlemelidir. Bireyin her bireyini tanıması yöneticiler için büyük önem
taşımaktadır. Yöneticiler her bireyin gücünü, tutumlarını ve kişiliğini bilmelidir. Görevli ekip
üyelerini tutma görevinin farkında olmalıdır.
 Etkin iletişim: Etkili yönetim için iyi ve etkili iletişim çok önemlidir. İyi iletişimci sadece
konuşmak anlamına gelmez, aynı zamanda iyi bir dinleyici olmalıdır. Profesyonel yöneticinin
etkili iletişim becerileri vardır ve çalışanlar bu tür iletişim sürecinde kendilerini daha rahat
hissederler.
 Planlama: Planlama etkili yönetim ve profesyonel davranışlar için en önemli faaliyetlerden
biridir. Doğru planlama olmadan yönetim, kurumsal hedeflere ulaşmada başarısız olur.
Planlama her adımda çok gereklidir. Organizasyonel hedeflere ulaşmak için izlenecek yönün
ayarıdır. Planlama, sistemi yönü izlemesi için yönlendirir. Planlamadan önce yöneticiler
hedeflerini belli değerlere bağlı kalarak belirler.
 Öz farkındalık: Profesyonel yöneticiler yüksek derecede öz farkındalığa sahip olmalıdır. Bu
farkındalık, eksikliklerinizi, gücünüzü, duygularınızı, tutumlarınızı, becerilerinizi,
beğenilerinizi ve beğenmediğiniz şeyleri bilmek anlamına gelir.
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 Motive Edici Ekip Üyeleri: Profesyonel yönetici sadece ekip üyelerini tanımakla kalmaz, aynı
zamanda onları sürekli olarak motive eder. Motivasyon etkili yönetim için katalizör görevi
görür. Organizasyonel ve bireysel hedeflere ulaşmak için sürekli motivasyon büyük önem
taşımaktadır.
2.3. Profesyönel Yöneticinin İşletmelerdeki rolü
Çalışanları motive etmede yönetici rolü tahmin edilemez derecede önemlidir. Bu rol organizasyon
başarısı için çok önemlidir. Bir kuruluşun başarısı veya başarısızlığı büyük ölçüde yöneticinin etkin
rolüne bağlıdır. Aktif bir yönetici gerçekçi hedefler belirler ve ekip üyelerini bu hedeflere ulaşmak için
motive eder. Çoğu çalışan, spot görünümde bile etkili yöneticinin profesyonel rolü tarafından teşvik
edilir ve motive edilir (Gold ve diğerleri, 2003).
Bir yöneticinin profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak ve sürdürmek için birçok sorumluluğu yerine
getirmesi gerekmektedir. Aslında, her şey bir takımın veya organizasyonun lideri ile başlar ve biter.
Profesyonel bir çalışma ortamını teşvik etmek için seçilmiş bazı eylemler aşağıdaki gibidir (McCarthy,
2019).
 İşe alma (İşe Alım faaliyetleri): İş profillerine ve iş tanımlarına profesyonellik unsurları dahil
edilmelidir. Etkileyici özgeçmişlerin ve teknik becerilerin ötesine bakılarak, profesyonel veya
profesyonel olmayan davranışların belirtilerini derinlemesine incelemek için etkili seçim ve
davranışsal görüşme kullanılmalıdır.
 Rol Modeli Olmak: Bir ekibin yöneticisi doğru örneği ayarlamazsa, profesyonel davranışları
içeren bir iş tanımı değersizdir. Ham dili kötü kullanan ya da dedikodu ile ilgilenen bir yönetici,
ekibinden daha negatif bir tavırla karşılık alacaktır.
 Sonuçları ve Davranışları Tanıyıp Ödüllendirmek: Bir yönetici, “önemli olan tek şey sonuçtur
ve oraya nasıl ulaştığınız umurumda değil” dediğinde kurulan bu cümle, profesyonel olmayan
davranışlar için adeta bir davetiye niteliğindedir.
 Geribildirim ve Koçluk Sağlamak: Yeni çalışanlar, özellikle de işgücüne yeni başlayanlar,
bazen onları bir kenara çekip geri bildirim ve koçluk sağlayacak birine ihtiyaç duyarlar.
Deneyimli, sevecen bir iş arkadaşı da bu tür yapıcı tavsiyeler sağlayabilir. Daha tecrübeli yaşı büyük
birinden tavsiye gelebilecekken bunu yaşı daha genç fakat belli yeteneklerde kendini geliştirmiş kişiler
de yapabilir.
 Eğitim: Duyarlılık, etik ve zorbalıkla mücadele gibi eğitimler günümüzde profesyonel çalışan
birçok şirket tarafından zorunlu tutulmaktadır. Bu kuralları uygulayacak yöneticiler başta olmak
üzere, tüm ekip üyeleri bu eğitimleri almak zorunda bırakılmaktadırlar.
Bazı çalışanlar kişilerarası beceriler, dilbilgisi, çatışmanın nasıl ele alınacağı ve öfke yönetimi
konularında bireysel eğitime ihtiyaç duyabilir. Turizm gibi insan faktörünün önemli rol oynadığı
sektörlerde özellikle insan ilişkileri, dil, servis teknikleri vb. eğitimler verilebilir.
 Misafir Geri Bildirimleri veya Uyarı İşaretleri Yoksayılmamalıdır: Yöneticiler her zaman
profesyonel olmayan davranış örneklerini gözlemleyebilecek durumda değildir, bu nedenle
yöneticiye bir şikayet getirildiğinde alınmamalı ve problemin kaynağına inmelidir.
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Geri bildirimi yapan kişiye teşekkür edilmeli ve onları konuyla ilgileneceğinizden emin etmelisiniz.
Konuklardan gelen geri bildirimler çok önemlidir. Serviste noksanlık yaşanan noktaların kavranıp,
çözüm üretme şansı işte bu geri bildirimler aracılığıyla sağlanabilir. Çalışanlarınız hakkındaki yorumları
görmek için TripAdvisor.com gibi sosyal medya hesaplarına bakın. Bu, başarılarının veya gelen
eleştirilerin gerçek bir kanıtı olacaktır.
 Profesyonellik Kavramına Teşvik Eden Fiziksel bir Çevre Sağlanmalıdır: Bir işletmede ofis
alanı, mobilya, ofis dekoru, temizlik hizmetleri ve bakım konusunda olduğu kadar, çalışanların
giyim kuşamları ve kullandıkları dil de çok önemlidir. Bu organizasyon kültürünün oluşmasında
çok önemlidir.
 Profesyonel Davranış Politikası: Eğer tüm çalışanlardan önemli bir beklenti varsa, bir çalışan el
kitabı hazırlanması gerekmektedir.
2.4. Turizmde Profesyonel Yöneticinin Önemi
Her sektörde olduğu gibi turizm sektörü için de profesyonellik terimi çok büyük önem taşımaktadır.
Profesyonel yönetici için bazı önemli ve gerekli unsurlar veya faktörler bulunmaktadır. Profesyonel
yönetici, geniş bilgi birikimi ile uzmanlık ve teknik beceriler kazanarak kendini geliştiren kişidir.
Turizm sektöründe bu bilginin sıradan bir bilgi olmaması gerekir, ancak uzman ve yetenekli olması
gerekir. Bu yetenekler gerekli staj, eğitim programları ve tecrübe ile kazanılabilir. Profesyonel
yöneticinin teorik, soyut ve pratik bilgi niteliği taşıyan bilgiye ihtiyacı vardır. Uzmanlaşmış ve teknik
bilgi de yıllar süren iş tecrübesi ile elde edilir. Her meslek, teknik ve uzmanlık bilgilerinin
uygulanmasında sağlam yargı ve muhakeme becerileri gerektirir (Trevino ve Nelson, 2010). Turizmde
teknik bilgi çok önemlidir ve profesyonel yöneticiler önemli zaman dilimlerinde bu teknik bilgilere
dayanarak sağlıklı kararlar alır ve mümkün olan en iyi alternatifleri değerlendirirler (Shafer ve diğerleri,
2002). Örneğin turizm sektörünü ele alırsak, kitaba bağlı kalınmaksızın yani sadece teorik bilgi ile değil
sektörde çalışanlar mutlaka tecrübe sahibi olmalıdırlar. Servis, iletişim, misafir memnuniyeti vb.
konularda kendilerini geliştirmeli, gerektiği anda çözüm üretebilmelidirler. Uzman ve teknik bilgi,
yöneticiyi teknik olarak sağlam ve özerk yapar.
Mutlu ve güleryüzlü bir ekip ancak profesyonel liderlerle yaratılabilir. Personel üretkenliğini artıran,
ekip üyeleriyle iyi bir iletişime sahip olan yöneticiler çalışma arkadaşlarına sürekli kendini geliştirme
ve yeni şeyler öğrenme fırsatı verecektir. Kaldı ki, turizm sektöründe öğrenme süreci aynı hayatta
olduğu gibi hiçbir zaman sona ermez. Bireylerin hayatları boyunca gerçekleşir. Kamu yararını ve sosyal
değerleri korumak için profesyonel yöneticinin yaşam boyu öğrenme sürecine girmesi şarttır. Sürekli
öğrenme süreci ile uğraşan profesyonel ancak bu şekilde etkili bir yönetici olabilir. Turizm aracılığıyla
düzenlenen konferanslara katılmak, sektörle ilgili veya yöneticilikle alakalı dergilerin incelenmesi,
teknik kurslara katılma, seminerlere ve konferanslara katılma gibi faaliyetler yöneticinin mesleki
yeterliliğin artmasına yardımcı olur. Sosyal toplantılara düzenli katılım, kişilerin bilgisini artırdığı gibi
olaylara ve farklı çözüm üretme yetkinlikleri ile yöneticinin organizasyon verimliliğini artırmasına ve
çalışanları motive etmesine de yardımcı olur. Profesyonellik yöneticinin uzman bilgisine ayak
uydurmasını sağlar ve bunu zaman ve enerji ile genişletmeye isteklidir (Somers ve diğerleri, 2014).
Turizm gibi günden güne değişip gelişen bir sektör için teknolojik gelişimleri takip etmek çok önemlidir.
Günümüzde tabiri caizse bir tıkla dünyanın bir ucundan bir ucuna seyahat etmek mümkün hale gelmiştir.
Bu yüzden internet kullanımı, sosyal medya kontrolü, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları
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yönetimi ile alakalı sitelerin ve misafir yorumlarına yer veren paylaşım ağları her geçen gün turizmde
işletmeler için kilit rol oynamaktadır.
3. SONUÇ
Profesyonellik, uzman bilgisi ve etkili özellikleri olan etkili yemlik özellikleridir. Profesyonel yönetici,
mesleki görevlerini yerine getirmede diğer yönetici tiplerine göre daha etkilidir. Daha sorumludur ve
ekip üyelerinin bireysel ihtiyaçlarını önemsemektedir. Profesyonel yönetici, kendi güçlü ve zayıf
yönlerinin farkındadır ve çalışanların potansiyelleri hakkında da bilgi sahibidir. Profesyonel yönetici
ekip üyelerine olumlu geribildirim sağlar, onları gerektiğinde ödüllendirir ve cezalandırır. Ekip üyelerini
sürekli olarak kurumsal hedeflere ulaşmaları için motive eder ve teşvik eder. Bu çalışma profesyonelliği
turizm bağlamında farklı boyutları içeren bir yapı olarak kavramsallaştırmıştır. Buna ek olarak, bu
makalede vurgulandığı gibi profesyonellik bu çeşitli yönlerinin entegrasyonu ile işletmeler için bir
sonraki büyük meydan okumayı temsil etmektedir. Sonuç olarak çalışma profesyonelliği daha da
artırmak için işletme ve yöneticilerin nelere önem göstermesi gerektiğini göstermektedir.
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“Nasoyimul – Muhabbat” Asarining
Alisher Navoiy Ijodiy Konsepsiyasidagi
Orni
QOBULOVA Muyassar Omonboy qizi1

Annotation
This article analyzes Alisher Navoi's work “Nasoyimul muhabbat min shamoimil futuvvat”. The
role of this work in the poet's creative conception is discussed. The examples in the work provide
insights into the evolutionary features inherent in the writer’s creative conception.
Keywords: Uzbek classical literature, Alisher Navoi, creative concept, “Nasoyimul muhabbat
min shamoyimil futuvvat”

Alisher Navoiy asarlarini oʻqir ekanmiz, bu ulugʻ ijodkorning islom diniga boʻlgan cheksiz e’tiborining
betakror ifodasini koʻramiz. Ayniqsa, 1495-1496-yillarda yozilgan “Nasoyim ul-muhabbat min
shamoyimil futuvvat”, ya’ni “Ulugʻlik xushboʻyliklarini taratuvchi muhabbat shabadalari” asarida
Alisher Navoiy oʻzining diniy qarashlari naqadar mukammal ekanligini namoyon qilgan.
Ma’lumki, bu asar yurtimizda XX-XI asrlarda bir necha marta nashr qilingan. Masalan, Alisher Navoiy
asarlarining 15 jildligining 15-jildida, 20 jildlik asarlar toʻplamining 17-jildida, 2011-yilda nashr etilgan
Alisher Navoiy asarlari 10 jildligining 10-jildida qayta-qayta nashr qilingan. Bu nashrlarda turli
kamchiliklar va nuqsonlar mavjudligini chuqur oʻrganib chiqqan manbashunos olim Hamidxon Islomiy
2017-yilda ushbu asarning juda mukammal nusxasini qayta nashr etdi.
“Nasoyim ul-muhabbat” bundan 500 yil burun yozilgani va gʻoyatda murakkab xafi(juda mayda) xat
san’atida bitilgani sababli imkoniyatimiz boricha oʻqiy oldik. Nashrda Alisher Navoiy tilini asliday
saqlab, hozirgi kirill yozuviga tabdil etdik”2. Bu mukammal nashrni oʻqib, uning mazmun mohiyatini
anglab yetishi uchun kitobxon ancha tayyorgarlik koʻrishi lozim ekan. Ushbu nashr soʻzboshisida
Hamidxon Islomiy asarning tuzilishi , uning oʻziga xos xususiyatlari haqida qisqacha tushuncha berib
o’tadi. Manbashunos olim jumladan, quyidagicha yozadi: “Asarda VII asr boshidan XV asr oxirigacha
– toʻqqiz asr davomida Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo, Hindiston va Sharqiy Turkistonda yashab ijod
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etgan 770 (ulardan 35 nafari ayol) avliyoning ibratli hayoti, hikmatli fikrlari, g’aroyib ishlari(xavoriq
odot) karomatlari bayon etilgan ”3.
Hamidxon Islomiy tasavvuf falsafasi haqida ham toʻxtalib oʻtadi. Bu bilan Alisher Navoiyning tasavvuf
olamini chuqur oʻrganganligi, uning mohiyatini teran anglaganligi masalasiga e’tiborni qaratadi. Alisher
Navoiy “Nasoyim ul muhabbat” asarini yozish jarayonida soʻz yuritayotgan avliyoning e’tiqodda
naqadar sobit ekanligiga kitobxon e’tiborini qaratadi. Avliyolar haqidagi ushbu asarini yozishdan
qanday maqsadni ko‘zlaganligi haqida Navoiy quyidagicha yozadi: “Har oyinaki, ul maqsud aslidin har
amrki, bu buzrukvorlarni bir lahza g‘ofil qilg‘ay, agar barcha behisht jovidondurki, alarg‘a do‘zaxcha
bor, andin ijtinob yo or qilsalar muhiq bo‘lg‘aylar. Umid uldurki, bu zalolat vodiysida gumrohdek
mahrumlar bu hidoyat olamida rahnamoylarning oyog‘i tufrog‘i bilan tiyra bo‘lg‘on botin ko‘zlarin
yorutmoqqa bahramand bo‘lg‘aylar va hokisor boshin ul oyog‘larg‘a tufroq qilmoq bila sarbaland”4.
Jumladan, Ali ibn Abdulhamid al-G‘azoiriy rahimahullohu taolo haqida shunday yozadi:
“Mutaqaddimin mashoyixdindur.
Uning nozik ahvoli, yuksak ishlari bor va abdollardan sanaladi. Ul debdurkim: “ Sariy quddisa sirruhu
eshigin qoqtim. Eshittimkim, der erdi:
Allohim! Kim meni Sendan (ikkimiz oʻrtamizgʻa tushib) xalaqit qilsa, uni mendan(olib) Oʻzing
bilan mashgʻul qilgin”. Aning bu duosining barokatidin Haq subhonahu va taolo manga qirq
yayaq (piyoda) haj nasib qildi”5.

Bu keltirilgan misolda tilga olingan avliyoning Allohga iltijosida bandalarni to‘g‘ri yo‘lga – Allohni
tanishga undash motivlari mavjuddir. Mana shu singari Navoiy har bir avliyo haqida to‘xtalganida
kishilarni solih amallarga yo‘llovchi g‘oyalarni qalamga oladi. Bu asarni mutolaa qilish asnosida
jumlalarning mohiyatini anglash uchun Navoiy asarlariga doir “Qomusiy lug‘at”, tasavvuf ilmiga oid
adabiyotlarga murojaat qilish lozim ekanligini kuzatdik. Bu asarni o‘rganish tadqiqotchidan katta sabr
va kuchli bardosh talab qiladi…
Alisher Navoiy o‘zining bir qator asarlarida “Nasoyimul muhabbat”dagi tasavvufiy qarashlarini
ifodalaganligini ko‘ramiz. Ayniqsa, ushbu asaridan keyin yaratilgan “Lison ut-tayr” nomli dostonida bu
boradagi daho ijodkorning qarashlari mukammallashgan, ma’lum bir cho‘qqiga yetgan edi. Bu darajaga
erishish uchun esa, Navoiy tinmasdan izlangan, o‘rgangan. Shu bilan birga, ehtimol, ana shu avliyolar
holatini o‘zida his qilib ko‘rgandir. Chunki “Lison ut-tayr”da ayrim tasvirlar ana shundan dalolat beradi.
Masalan, Shayx San’on haqidagi hikoyatda uni taqvodorlikda Ka’ba noziri darajasiga yetishgan, biroq
tarso (xristian) qizning ishqiga duchor bo‘lib, jamiyki e’tiqodidan ayrilgan, oqibatda bir muridning duosi
sharofatidan tavba qilib, orif musulmon darajasiga yetishgan timsol sifatida shu qadar mahorat bilan
tasvirlaydiki, bu o‘rinlarni o‘qiyotib har qanday kitobxon ko‘ziga yosh olsa kerak, deb o‘ylash mumkin.
Navoiy “Shayx shu ahvolda bir kecha-kunduz o‘likdek yotdi. U sanam esa Shayxning bu holiga afsus
bilan bosh chayqatardi, boshqa kofirlar ham hayron-u lol edilar. Hattoki, qon to‘kuvchi qotilning ham
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unga rahmi keldi. Kufr va din ahllari Shayxning boshiga yig‘ilib, komil ishqiga ofarinlar aytishdi. Uning
boshini tuproqdan ko‘tarib qarasalar, hali badanida joni bor ekan”6 .
Ushbu hikoyat “Lison ut-tayr” dostonining asosiy qahramoni hisoblanmish Hudhud tomonidan aytiladi
va hikoyat qushlarga shu darajada qattiq ta’sir qiladiki, natijada ular Simurgʻga tomon shiddat bilan
intildilar.
Navoiy “Nasoyim ul-muhabbat” asarida Shayx San’on haqida quyidagicha yozadi: “Bovujud bu biyik
marotib ulcha ishq oshubidin va muhabbat lagatko‘bidin Shayx boshig‘a tushubdir, aning abnoyi
jinsig‘a yoqki, hech bani odamg‘a tushmaganini har kishi “Mantiq ut-tayr” kitobini o‘qusa ma’lum
qilur”7. Yuqorida ta’kidlaganimizdek, bu asar yozilgan paytda hali “Lison ut-tayr” yaratilmagan edi.
Shu sababli Navoiy Shayx San’on haqida to‘liq ma’lumot olish uchun “Mantiq ut-tayr”ga murojaat
qilishni eslatyapti.
Shayx San’on obrazining “Lison ut-tayr”ga kiritilishidan maqsad, bizningcha, Navoiy butun umri
davomida chuqur ehtirom bilan o‘rgangan tasavvuf ta’limotidan olgan hayratlarini badiiy tarzda
ifodalashdir.
Bu dostonning “Tavhid vodiysining ta’rifi” deb nomlangan bobida Navoiy shunday yozadi: “Undan
so‘nggi vodiyni Tavhid (Yagonalik) vodiysi deb bilgil. Unda fard bo‘lib, ortiqcha narsalardan xoli
bo‘lish lozimligini ham anglagil. Bu vodiyda sayr qilmoqchi bo‘lsang, unda yakka-yu yolg‘izlik sen
uchun asosiy qoida bo‘ladi”8. Bu bobda Mansur Xalloj haqidagi hikoyat keltiriladi. Ma’lumki, bu avliyo
“anal-haq”, yani “men haqiqat, xudoman” deb takror-takror aytib yurgan. Navoiy bu hikoyatda uning
tavhid mohiyatini anglab yetishi jarayonini shunday tasvirlaydi: “Bir kun uning tushida Rasululloh ayon
bo‘ldi. Unga shunday so‘zlarni aytib, mushkulini hal etdi. “…Sen ajib bir uzoqni ko‘rolmasligingdan
bu borada o‘zingning ko‘rliging va nodonligingni oshkor etding. Chunki Tavhid vodiysi yoki yakkalik
va yolg‘izlik gulshanida “menlik” va “senlik” tomon yo‘l ochding, ammo u bu xil ikkilik vasfidan pok
turardi. Degan ham, bergan ham, in’om qilib sochgan ham, tergan ham uning o‘zidir! ….Sendagi bu
holat, shuni bilginki, g‘ilaylikdan, bitta narsani ikkita qilib ko‘rishdan o‘zga narsa emas. Bu xayolni
xotirangdan chiqarib, yo‘q qilib tashla!”9
Navoiy bu avliyo haqida “Nasoyimul muhabbat”da shunday yozadi: “Pokrav solik erdilar. Va Shayx
Hasan Juriy muridlaridan erdilar. Aksar avqot soyim erdilar…Zamon podshohi bu haqirni kichik
erkanda aruz va sanoyi’ o‘qumaqqa alarg‘a siporish qilib erdilar… Bu toifada alardek xushtab’ va daqiq
oz kishi voqi’ bo‘lmish bo‘lg‘ay”10. Bu avliyo haqida Navoiy bu zotga nisbatan o‘zining samimiy
munosabatini ana shu tariqa zavq-shavq bilan bayon etgan.
“Lison ut-tayr”da “Shayx Najmiddin Kubroning so‘zi va itga tushgan ko‘zi haqida” deb nomlangan
bobda bu avliyo haqida ajoyib va g‘aroyib bir voqea bayon etiladi. Ya’ni Shayx Najmiddin Kubroning
valiylik darajasi shu qadar yuksakki, uning sukr holatida ko‘zi tushgan it valiylik darajasiga yetishadi.
Bu haqda navoiyshunos olima Zuhra Mamadaliyeva shunday yozadi: “It timsoli tasavvuf adabiyotida
Qur’oni karimdagi “As’hobi kahf” qissasiga borib taqaladi…Shayxning nazari barokatidan itning
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valiylik darajasiga yetishi haqidagi ushbu hikoyatning zamirida ham xuddi shu qissa haqida so‘z
borayotganda shayx sukr holatiga yetadi va shu daqiqada ko‘zi ko‘chadagi itga tushadi…Bu o‘rinda
Hudhud Kubroning kimyo kabi nazari itday past maxluqni ham valiy darajasiga yetkazganligini madh
etish bilan birga itning vafodorligiga ham e’tibor bermoqda. Balki uning egasiga (balki haqiqiy Egasiga)
sadoqati shu yuksak martabaga yetkazgan bo‘lsa, ne ajab?!”11
“Nasoyimul muhabbat”da bu avliyo haqida Navoiy shunday yozadi: “…Va alarni Shayx Valiytarosh
ham debturlar. Aning uchunki, vajd va hol g‘alabotida muborak nazarlari har kimga tushsa, valoyat
martabasig‘a yetar ermish”12.
Aslida Alisher Navoiy ijodi hamda asarlari koʻplab olimlarimiz tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan Y.
Bertels, A. Qayumov, A. Rustamov, N. Komilov, S. Gʻaniyeva, A. Abdugʻafurov, A. Hayitmetov va
boshqalarni koʻrsatish mumkin. Biz ularning fikrlariga qoʻshilgan holda, “Nasoyimul muhabbat” asari
– Navoiy ijodiy konsepsiyasida muhim oʻrin tutadi,-degan fikrni rivojlantirishga urindik. Tazkiradagi
ma’lumotlar Navoiyning “Lisonut-tayr” hamda boshqa asarlarida tez-tez uchrab turushi fikrlarimizga
dalildir. Qisqa qilib aytganda, Navoiyning “Nasoyimul muhabbat” asari shoir ijodiy dunyoqarashida
muhim oʻrin tutgan asarlardan hisoblanadi.
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Abstract
This research studied the correlation and relationship between politics and sustainable tourism in
the two states of Nigeria (Abeokuta and Ogun). The different policies that have impacts on the
sustainable tourism and socio-economic development sector were considered in this research.
Based on this literature, a conceptual model was developed and tested. The results show there is
a correlation between politics and sustainable tourism. In this research Quantitative methods were
employed. The survey questionnaires were distributed between 120 persons and finally 100
persons include 53 males and 47 females answered the questionnaires. The results showed that
the Government of Nigeria should amend preexisting laws and policies to better cater for the
tourism industry and the government should create new laws that seek to protect and develop
tourism towards sustainability.
Keywords: Politics, Sustainable tourism, Socio-economic, Social-cultural development.
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1. INTRODUCTION
This is one of the fastest growing economies in the universe. Tourism is a business institution that caters
to people who want to relax or are on holiday. Tourism was originally seen as sightseeing and relaxation;
now however, it is a way of bringing people together from different parts of the world (Edgell, Allen,
Smith ve Swanson, 2008). By mutual interactions, tourism also influences wealth creations and is a
means of modifying values and behaviors thereby enhancing social relationships between visitors and
locals (Bohdanowicz ve Zientara, 2009). There is visible evidence supporting the influence of
relationship that exists between the society and tourism. Tourism developments as a multi-disciplinary
nature influence the culture and other areas of the society (Butler, 1980). Tourism as a whole involve
the activity of travel from one destination to another, visiting places, lodging in a hotel because tourism
provides accommodation for guest and also tour guides, with all these mentioned above tourism industry
has gone above buying and selling of gift items and aesthetics (Enright and Newton, 2004). Sustainable
tourism is a significant position to this economy this is so for the reason that is a form of tourism which
fulfills desires of travelers and hosts without damaging or jeopardizing the ability of succeeding
generations (Lee, 2013). According to (Bramwell, 2012), if an environment is not sustainable, it
devalues itself. Development has been proven by different authors to be achievable when there is balance
between economic, social and environmental sectors (Azarmi, Oladipo, Vaziri and Alipour, 2018).
Tourism is currently a huge portion of the economy of several nations in the universe. It serves like a
support in services sectors for growth and expansion connecting in the back and forward. Tourism also
affects all nations in the universe’s interrelationship with these tides (Anuar, Ahmad, Jusoh and Hussain,
2012). Tourism importance is a substance of debate however, this wouldn’t weaken the fact that this
industry delivers a good revenue to capital investment; the outcome adds to what is produced in the
Agricultural sector, also increase the rate of service; it adds to overseas revenue, public sector revenue;
more funds to develop infrastructural facilities, which automatically adds to nationals’ well-being, and
provides good complete financial progress (Hall, Daneke and Lenox, 2010). The country is on a tourism
treasure, the country treasure is even is wealthier than oil, Nigeria’s tourism sector can account for
capacities producing important savings geared to financial growth. Even with big prospects to generate
riches, an increase in country’s revenue, GDP, labor intensive services openings, incomes with better
comfort of life, in the tourism sector, what tourism has contributed to financial growth in the country is
great (Falade Obalade and Dubey, 2014). So unfortunate even with huge indicators of tourism industry’s
lucrative abilities to promote social-economic growth, they are yet to be totally used in Nigeria. The
country does make income from the industry, but such income made is so minimal, when you compare
it with full capabilities that is embedded in it, different reasons is associated to why the country’s tourism
has not reached her full potentials. With the account of the country’s volatility in politics and safety
trials, the country record a small level of global tourists, In getting the finest from her tourism abilities,
the country needs to reform herself to be a tourism destination, while doing this, some important issues
needs to be sustained at east, which are push, pull issues that is known to encourage tourist to choose
where to go, safety is a vital drive for travelling (Perdue, Long and Allen, 1990).
Several problems have militated against the growth and development of tourist industry in Nigeria. It is
quite obvious that since the discovery of oil (black gold) in the 50s, all eyes were only focus on petrol
dollar. The easy money from oil which accounted for more than 90% of gross national income, any other
sector of the economy were taken for granted. The money from oil was so huge in the 70s that it was
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said that the problem of Nigeria then is how to spend the money available. Of recent though, tourist
industry have been receiving government attention, but the political will to set the ball rolling had been
the greatest impediment. In Nigeria, government employment most often, are regarded as a share of
national cake as no one is prepared to bake. Most people are employed in government service not that
the individual is qualified, but based on Quota system that enable the federating state to bring individuals
to fill vacant position not on merit. In Nigeria, federal characters, Quota system, Educational disadvantaged areas; people with special consideration and Nepotism are some of the qualifications for
employment and therefore tourist industry have had its fair share of those mundane considerations that
have hindered its growth. Again corruption have been institutionalized in the country, that without
greasing some one‘s arms nothing seem to work. It has made many industries comatose including tourist
industry. Against this background, it is of note to acknowledge the present administration trying to fight
corruption to its knees, but the efforts seem too little to make a difference as it is perceived the fight is
targeted against political enemies, and again this may be in part of a result of the corrupt tendencies of
both judicial and public officials and unsavory bureaucratic procedures. Another area of concern is that
some politicians have shamefully siphoned the common wealth of the nation that salaries of over bloated
civil service could no longer be paid and woo of tourist industry continue to nosedive to the detriment
of the common man therefore posing a challenge to sustainable tourism. Based on the backdrop, the
research tends in examining politics and sustainable tourism in Nigeria correlations.

2. LITERATURE REVIEW
The section stretches the need perception to different researches carried out by scholars; it also defines
some terms that pertains to politics and sustainable tourism. This section shows the past with current
position about the difficulties in the study and a deep look at the past researches carefully. Research on
tourism with politics existed for thirty years ago (Scheyvens, 1999). The first study in tourism with
politics pushed writers in social science by finding the political arm of tourism. Sharpley, (2009),
applying politics model in tourism shows the different ways of politics in tourism, over the past 10 years,
grants enhanced it. An analysis of the write up shows 3 different classes of study in tourism with politics:
a) Public policy and planning analyses
b) Political economy and development studies
c) Research on political stability and tourism
The research look tourism as a social activity and then study its roles in development, benefits to the
host community before focusing on the relationship and effect of politics/government policies tourism
(Azarmi et al., 2018). Sofield (2003), posited that relations among the state government with politics
were all pushed to financial with sociological settings instead of politics measurement. Thus far, what
tourism has added to the country’s growth with her leadership rate means tourism and politics are
inseparable (Rajan and Zingales, 2003; Benmelech, and Moskowitz, 2010). Governance as seen, is a
clear and important factor to understand the way results and conclusions were reaches and also the
reason some important things are removed from the policy guiding tourism. When these bylines are not
seen, a lot of tourism study may continually not see the importance of political development, also
maintaining its allegedly important evaluation of tourism politics (Genosko, 2019). Sustainable tourism
pointers are to integrate tourism to its environment with couture setting. More so, sustainable pointer
meant for grown tourist destination needs to be expressed so that those ones that are feeble can show
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where work need to be done also check the industry’s affiliation with other actions and the environs
sustainable growth in the community (Liu, 2003; Jin, Hu and Kavan, 2016).

3. METHODOLOGY AND ANALYSIS
In this study quantitative research method was conducted. For studies on politics and sustainable tourism
is good to employing quantitative research methods. Analytical research method simply means that
every data obtained during the course of the study is carefully studied and probed to acquire results that
are beneficial and relevant to the study. Analytical research method employs a scientific system of
collection and analysis of data that is relative to the study. It requires every data to be analyzed severally
until the most ideal result is produced. For this study, data collection methods used will be; observation,
survey, case study and documentary analysis. Observation method is the process of observing how
people and certain factors react in controlled and uncontrolled situations and then documenting these
findings. The data’s collected from several touristic and historical sites in Nigeria. The sites picked for
observation and analysis were therefore tourist attraction centers such as hotels, gift shops, historical
sites etc. Abeokuta in Ogun state was used as a case study. This is because Abeokuta is a historic town
which has a lot of opportunities to be a steady hive for tourism in Nigeria. Places such as The Olumo
rock, Omo forest reserve, Oyan River Dam, Ogun Osun River Basin, Olusegun Obasanjo. totally 120
questioners distribute in the sites. 100 persons responded the questioners include 53 male and 47
females. For the purpose of this research, data collected will the data collected will be coded and will
be analyzed with the aid of Computer Statistical package for Social Sciences (SPSS, version 17)
software. The method employed for the analysis will be descriptive analysis, Chi square goodness of fit
and correlation (cross tabulation).
Furthermore, Table 1 explicitly shows and itemizes some of the benefits of tourism to the host
community. It was gathered that the supposed benefits of tourism are nowhere to be found in areas where
there seems to be the existence of tourist centers. This was trace to unfavorable policies from
government which renders the tourist centers in bad shape and hence does not attract tourists to the
nation. The rate of international tourist arrivals in Nigeria obtained through field survey shows a high
fluctuation of international tourist arrivals in Nigeria as evidenced in the average percentage tourist
arrivals in 2008 and 2011 with values of 23.26% and 5.86%. This inconsistence in tourist arrivals may
be traced to the inadequate infrastructural facilities, cultural heritage, political instability and
unfavorable policies in Nigeria.
Table 1. The effects of politics on tourism and its benefits to the Host Community

Valid
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Agree

Frequency
24

Percent
24.0

Cumulative
Valid Percent Percent
24.0
24.0

Undecided

40

40.0

40.0

64.0

Disagree

22

22.0

22.0

86.0

Strongly Disagree

14

14.0

14.0

100.0

Total

100

100.0

100.0

Table 2. shows that the relationship between gender and the role of tourism and development in the
study area. It was discovered that majority of the respondents both male and female has almost the same
opinion as regards tourism in relation to the role it plays such as reduction in unemployment level,
Improved standard of living, tourism as a profitable investment, Reduction in tourist visits, Attraction
of foreigners to tourist sites and the responsibility of the community. The chi-square test shows that
there is no different between the opinion of the two gender with a chi-square volume of 9.294, 20.551,
11.423, 10.838, 25.446, 20.687 and a significant value of 0.010, 0.000, 0.003, 0.013, 0.000, and 0.000
respectively. This implies that tourism plays an important role in the study area. Also, the association
between the two variable were also accessed with a correlation value of -0.155, -0.437, -0.155, -0.319,
-0.176, 0.170 and a significant value of 0.124, 0.000, 0.124, 0.001, 0.079, and 0.091 respectively
implying that correlation between tourism and the variables of the roles and development such as
reduction in unemployment etc. is zero and positively low.

Table 2. Chi Square and Correlation Test (Cross Tabulation)
Pearson chi-square

Pearson Correlation

Value

Df

Sig. v

Value

Sig. v

Reduction in Unemployment

9.294a

df = 2

.010

Improved Standard of Living

20.551a

df = 2

.000

-.155
-.437

.124c
.000c

Profitability of Tourism

11.423a

df = 2

.003

-.155

.124c

Reduction of Tourists

10.838a

df = 3

.013

-.319

.001c

Attraction of Foreigners

25.446a

df = 4

.000

-.176

.079c

Responsibility of Community

20.687a

df = 4

.000

.170

.091c

Table 3 shows the relationship between gender and the role of government/politics in sustainable tourism
in the study area. It was discovered that majority of the respondents both male and female has almost
the same opinion as regards tourism in relation to the role of government/politics in sustainable tourism
such as adequate provisions from government, Corruption aids decadence in sustainable tourism, lack
of political will resource allocation from government etc. The chi-square test shows that there is no
different between the opinions of the two gender with a chi-square volume ranging from 8.566 – 45.048.
This implies that tourism plays an important role in the study area, and the government policies
significantly affects the sustainability of tourism in the study area. Also, the association between the two
variables were also accessed with a correlation value ranging from -0.441 – 0.303 and significant values
ranging from 0.000 – 0.35 implying that correlation between tourism and the variables of the role of
government/politics in sustainable tourism is zero, positively low and moderate.
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Table 3. The Crosstabulation table of Gender and Roles of Government/Politics in Sustainable
Tourism
Pearson chi-square

Pearson Correlation

Value

Df

Sig. v

Value

Sig. v

Adequate Provisions

22.749a

4

.000

-.051

.616c

Corruption aids decadence

22.357a

4

.000

-.401

.000c

Lack of Political will

45.048a

3

.000

-.441

.000c

Resource Allocation

16.132a

4

.003

-.048

.635c

Lackadaisical Attitude

10.404a

3

.015

-.303

.002c

Role of Government

8.566a

3

.036

.187

.062c

Political Interest in the Area

22.089a

4

.000

.156

.121c

Unfavorable Policies

38.898a

4

.000

.070

.490c

Sustainable Policies

16.789a

3

.001

.147

.144c

Commitment on Viability

13.514a

4

.009

-.086

.394c

Table 4 shows the relationship between age groups and the benefits the host community will derived if
tourism is sustained in the study area. It was discovered that majority of the respondents of the different
age group categories has almost the same opinion as regards the benefits the community should derived
from tourism. Some Benefits like School, Scholarship, Electricity, Good road network, Employment
generation etc. The respondents affirmed that these benefits are not in place due to the fact that there are
no adequate policies that can cater for sustainable tourism. The chi-square test shows that there is no
different between the opinions of the five age groups with a chi-square volume range of 39.018 –
144.048 and significant values of 0.000. This implies that the respondents agree that tourism plays an
important role in the study area, and the community should benefit from the sustainability of tourism in
the study area. Also, the association between the variables (Age groups and each of the variables
categorized under the benefits to the host community) were also accessed with a correlation value
ranging from -0.014 – 0.353 and significant values ranging from 0.000 – 0.891 implying that the
correlation between the two variables is positive.

Table 4. The Crosstabulation Table of Age Group and Benefits to the Host Community
Pearson chi-square

Pearson Correlation

Value

Df

Sig. v

Value

Sig. v

No benefits to the Community

39.018a

8

.000

.184

.067c

Scholarship

67.583a

16

.000

-.014

.891c
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(Table 4 continued)
Electricity

67.884a

12

.000

-.078

.440c

Employment Generation

71.567a

12

.000

-.179

.075c

Provision of Schools

116.075a

16

.000

.224

.025c

Provision of Pipe Borne Water

90.690a

16

.000

.111

.270c

Good Road Network

144.048a

16

.000

.310

.002c

Good Health Care Facilities

77.488a

12

.000

-.244

.014c

Presence of Markets

134.325a

16

.000

.353

.000c

Popularity of the Area

113.328a

16

.000

-.047

.640c

Improved Living Standard

122.815a

16

.000

-.333

.001c

Preserved Cultural Heritage

129.694a

16

.000

-.203

.042c

4. CONCLUSION
Politics and Sustainable Tourism is a topic that has been both challenging and educative. The aim of
this research work was to prove some hypotheses and from there, provide solutions to the problem
statement. All of these were done and provided important data. Politics and Sustainable Tourism have
been confirmed to indeed have a relationship. However, the relationship between Politics and
Sustainable Tourism in Nigeria leave a lot to be desired. A lot of research work has shown that Politics
in Nigeria is currently non-beneficial to the Tourism industry. Politics also has an effect on Sustainable
Tourism. As little as politics can be said to actively interfere with tourism, the research was able to prove
that the inability of politics to actively support tourism development in Nigeria is a major limiting factor.
During the course of the research, the observations and other research methods employed decisively
pointed out that Tourism in Nigeria struggles to become a sustainable Enterprise because of the laws
that create burdens on businesses. Not just those, politics also affects tourism in the sense that there are
no laws solely dedicated to ensuring that tourism is not just groomed and protected, that it becomes
sustainable.
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Projection of Covid-19 Cases and
Capacity Modelling For Pandemic
Hospial in TRNC
KKTC’de Covid-19 Vakalarının Matematiksel Olarak Modellenmesi ve Pandemi
Hastanesi Kapasitesi Projeksiyonu

Ruhsan ÖNDER1

Abstract
During the pandemic process that affects our world, precautions are taken within the capacity of our
health system, tests are performed and treatments are applied to the cases encountered in our country.
Although a successful period has been carried out from March to June with prevntive measures such as
quarantine and partial curfews, social distancing and the necessity of masks, however with the start of
overseas entries into the country by air and sea transport since July with no more quarantine applied, a
difficult pahse has been strated to be dealt within the capacity of our health system. As a result of the
mathematical modeling study [Jaques] I conducted on the number of positive cases announced daily by
the Ministry of Health, it was observed that the cases increased exponentially and by calculating the
“case increase” rate based on the graphical analysis data, it is estimated that the daily number of cases
will be around 866,467 by 2021 January if no quarantine applied to overseas passengers and no
restrictions on social life. As predicted by healthcare professionals, it may take a year or a half to obtain
a vaccine. During this time, the spread of the virus will continue until the chain spread of the virus is
broken with the development of sufficient human immunity, which is also called herd (mass) immunity
[Waldman]. Another purpose of my study is to forecast the required capacity of the pandemic hospital
to be built. Based on the time it took in the case of March-June period, I also have studied on the time it
will take to eliminate the cases if preacautions are taken such as quarantine for overseas passengers and
restrictions on social life.
Keywords: Covid-19, Medical and Isolation Disinfection Supplies, Northern Cyprus
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Özet
Dünyamızı etkisi altına alan pandemi sürecinde ülkemizde de imkanlarımız dahilinde önlemler
alınmakta, testler yapılmakta ve karşılaşılan vakalara tedaviler uygulanmaktadır. Peki KKTC
olarak bu pandemi sürecinde ne kadar başarılı veya hazırlıklıyız. Mart ayından itibaren sürdürülen
karantina ve kısmi sokağa çıkma, sosyal mesafe uygulanması ve maske zorunluluğu gibi
önlemlerle her ne kadar başarılı bir süreç geçirilmiş olsa da temmuz ayından itibaren ülkeye giriş
çıkışların başlaması ile ülkemizdeki imkanlar dahilinde başa çıkılması zor bir sürece girilmiştir.
Sağlık Bakanlığı tarafından günlük açıklanan pozitif vaka sayıları üzerinde yapmış olduğum
matematiksel modelleme çalışması sonucu vakaların üstel olarak arttığı gözlenmiş ve grafiksel
analiz verilerinden yola çıkılarak vaka artış hızı hesaplanarak 2021 Ocak ayına kadar hiçbir
karantina uygulaması ve sosyal hayata dair herhangi bir kısıtlama olmaksızın günlük vaka
sayısının 866,467 civarında olacağı öngörülmüştür. Sağlıkçıların öngördüğü üzere aşı bulunması
bir veya bir buçuk yıl alabilecektir. Bu süre içinde de virüsün yayılması, yeterli derecede insanın
bünyesinde bağışıklık gelişmesi ile virüsün zincirleme yayılması kırılana kadar ki buna sürü
(kitle) bağışıklığı da denmektedir, sürecektir. Çalışmamdaki bir diğer amaç da yapılacak olan
pandemi hastanesinin sağlık personeli sayısı, tıbbi ve izolasyon-dezenfektasyon malzemeleri ve
ilaç gereksinimlerinin öngörülmesidir. Tekrardan karantina uygulanması ve sosyal hayata
kısıtlamalar getirilmesi durumunda karşılaşılacak vaka sayısı ve gereksinim duyulacak sağlık
personeli sayısı, tıbbi ve izolasyon-dezenfektasyon malzemeleri ve ilaç gereksinimlerinin ne
kadar azalacağı konusunda bir çalışmam da olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kovid-19, Tıbbi ve İzolasyon Dezenfeksiyon Malzemeleri, Kuzey Kıbrıs

1.

INTRODUCTION

In our country starting with March 10 2020, lock down, social restrictons and quarantine to overseas
passengers practiced, moreover entrances from borderlines to Cyprus Republic also stopped during the
course of pandemy precautions. Besides these practices, tests were done to overseas passengers, to
suspected cases, and the tracking of the contacted cases also practiced. People obeyed the practices and
the spreading of virus was limited to the period between 10 March – 22 May where the cases eliminated
and no more cases reported during June 2020.
According to (Nazife Sultanoglu, 2020) Northern Cyprus represents a ‘good model’ for other countries
in the world with regard to dealing with the current COVID-19 pandemic. These stated precautions, as
well as good hygiene practice, could also be used in other countries to control the further transmission
of SARS-CoV-2. In addition to the precautions taken, official TV channels, universities and associations
are continually sharing informative videos and information to increase awareness of the current outbreak
and the role of each individual in northern Cyprus in preventing further transmission.
However, after the easing of the social restrictions and removing the quarantine practice for overseas
passengers and opening of the entrances to the South, starting with July 2020 positive cases started to
be detected and increased during July and August.
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Based on the figures announced by the Ministry of Health, graphics of positive cases versus time plotted
using Microsoft excel and based on the mathematical analysis on these plots the increase rate functions
of positive cases both in the duration of March-May and July-August derived. A mathematical model
also suggested for the projection of the cases based on the predicted rate of the people who obeys social
restriction practices and uses masks in public, also on the predicted rate of undetected cases, contacted
with positive cases and noncontacted. Simulations are proposed as a future work such that given the
mentioned rates, the positive caseses deteced and required capacity of the pandemy hospital will be
predicted, also the effect of the precautions, social restrictions and quarantine practices will be more
clearly depicted.
The literature also searched and related works of researchers based on the statistics of other countries
has been summarised.
2.
LITERATURE
(D. Okuonghae) examines the impact of various non-pharmaceutical control measures (government and
personal) on the population dynamics of the novel coronavirus disease
2019 (COVID-19) in Lagos, Nigeria, using an appropriately formulated mathematical
model. On the available data, since its ﬁrst reported case on 16 March 2020, they developed a
predicative tool for the cumulative number of reported cases and the number of active cases in Lagos;
they also estimate the basic reproduction number of the disease outbreak in the Lagos State in Nigeria.
With numerical simulations, they show the effect of control measures, such as social distancing, use of
face mask and case detection (via contact tracing and subsequent testings) on the dynamics of COVID19.
They also provide forecasts for the cumulative number of reported cases and active cases for different
levels of the control measures being implemented. Based on the numerical simulations of the model, if
at least 55% of the population comply with the social distancing regulation and effectively make use of
face masks while in public, the disease will eventually be eliminated in the population.
(Gary E. Weissman, Andrew Crane-Droesch, Corey Chivers, ThaiBinh Luong, & Asaf Hanish, 2020)
used a Monte Carlo simulation instantiation of a susceptible, infected, removed (SIR) model with a 1-day cycle to
estimate the timing of surges in clinical demand and the best- and worst-case scenarios of local COVID-19– induced
strain on hospital capacity, and thus inform clinical operations and stafﬁng demands and identify when hospital
capacity would be saturated. The COVID-19 Hospital Impact Model (CHIME) (Pennsylvania, 2020) uses SIR
model to estimate the time from 23 March 2020 until hospital capacity would probably be exceeded, and the intensity
of the surge, including for intensive care unit (ICU) beds and ventilators. It is estimated that it would be 31 to 53 days
before demand exceeds existing hospital capacity. In best- and worst-case scenarios of surges in the number of
patients with COVID-19, the needed total capacity for hospital beds would reach 3131 to 12 650 across the 3
hospitals, including 338 to 1608 ICU beds and 118 to 599 ventilators.
(Hamada S Badr, 2020) used daily mobility data derived from aggregated and anonymised cell (mobile) phone data,
provided by Teralytics (Zürich, Switzerland) from Jan 1 to April 20, 2020, to capture real-time trends in movement
patterns for each US county, and used these data to generate a social distancing metric. Then used epidemiological
data to compute the COVID-19 growth rate ratio for a given county on a given day. Using these metrics, they
evaluated how social distancing, measured by the relative change in mobility, affected the rate of new infections in
the 25 counties in the USA with the highest number of confirmed cases on April 16, 2020, by fitting a statistical
model for each county. Their analysis revealed that mobility patterns are strongly correlated with decreased COVID-
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19 case growth rates for the most affected counties in the USA, with Pearson correlation coefficients above 0·7 for
20 of the 25 counties evaluated. Additionally, the effect of changes in mobility patterns, which dropped by 35–63%
relative to the normal conditions, on COVID-19 transmission are not likely to be perceptible for 9–12 days, and
potentially up to 3 weeks, which is consistent with the incubation time of severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 plus additional time for reporting. It is also shown that behavioural changes were already underway in
many US counties days to weeks before state-level or local-level stay-at-home policies were implemented, implying
that individuals anticipated public health directives where social distancing was adopted, despite a mixed political
message. This study strongly supports that until a COVID-19 vaccine is widely available, social distancing will
remain one of the primary measures to combat disease spread.
(Kaustuv Chatterjee, 2020) developed a compartmental SEIR model, in which the flow of individuals
through compartments is modeled using a set of differential equations. Different scenarios were modeled
with 1000 runs of Monte Carlo simulation each using MATLAB. Hospitalization, intensive care unit
(ICU) requirements, and deaths were modeled on SimVoi software. The impact of nonpharmacological
interventions (NPIs) including social distancing and lockdown on checking the epidemic was estimated.
It is concluded that uninterrupted epidemic in India would have resulted in more than 364 million cases
and 1.56 million deaths with peak by mid-July. As per the model, at current growth rate of 1.15, India
is likely to reach approximately 3 million cases by 25 May, implying 125,455 (±18,034) hospitalizations,
26,130 (±3298) ICU admissions, and 13,447 (±1819) deaths. This would overwhelm India's healthcare
system. The model shows that with immediate institution of NPIs, the epidemic might still be checked
by mid-April 2020. It would then result in 241,974 (±33,735) total infections, 10,214 (±1649)
hospitalizations, 2121 (±334) ICU admissions, and 1081 (±169) deaths.
In (Projected baselines of COVID-19 in the EU/EEA and the UK for assessing the impact of deescalation of measures , 2020) a dynamic compartmental model of COVID-19 is presented. It aims to
provide a short-term 30-day forecast of the expected number of COVID-19 cases, deaths and
hospitalised cases (including general hospital ward and intensive care unit) under a set of assumptions.
In this first analysis, the baseline scenario corresponds to a ‘status quo’ in which all control measures in
place on 2 May 2020 will be continued until the end of the projection period (7 June 2020). The model
is based on the epidemiological data and scientific evidence available at the time of publication. Further
developments are expected as new information and epidemiological data become available. The model
was developed at ECDC and applied at a national level for EU/EEA countries and the UK. When
interpreting predictions of mathematical models for emerging diseases, it is essential to keep in mind
the underlying assumptions, limitations and uncertainties resulting from gaps in scientific knowledge
and in available data. The inherent sources of uncertainty and the limitations of the mathematical
modelling approach taken here are discussed and should be considered when interpreting the results and
making comparisons with other mathematical models of COVID-19 transmission.
(Ashleigh R. Tuite PhD MPH, 2020) used an age-structured compartmental model of COVID-19
transmission in the population of Ontario, Canada. We compared a base case with limited testing,
isolation and quarantine to scenarios with the following: enhanced case finding, restrictive physicaldistancing measures, or a combination of enhanced case finding and less restrictive physical distancing.
Interventions were either implemented for fixed durations or dynamically cycled on and off, based on
projected occupancy of intensive care unit (ICU) beds. They estimated that 56% (95% credible interval
42%–63%) of the Ontario population would be infected over the course of the epidemic in the base case.
At the epidemic peak, we projected 107 000 (95% credible interval 60 760–149 000) cases in hospital
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(nonICU) and 55 500 (95% credible interval 32 700–75 200) cases in ICU. They concluded that without
substantial physical distancing or a combination of moderate physical distancing with enhanced case
finding, they project that ICU resources would be overwhelmed. Dynamic physical distancing could
maintain health-system capacity and also allow periodic psychological and economic respite for
populations
(B.IvorraaM.R.FerrándezbM.Vela-PérezaA.M.Ramosa, 2020) developed a new θ-SEIHRD model (not a SIR,
SEIR or other general purpose model), which takes into account the known special characteristics of
this disease, as the existence of infectious undetected cases and the different sanitary and infectiousness
conditions of hospitalized people. In particular, it includes a novel approach that considers the fraction
θ of detected cases over the real total infected cases, which allows to study the importance of this ratio
on the impact of COVID-19. The model is also able to estimate the needs of beds in hospitals. It is
complex enough to capture the most important effects, but also simple enough to allow an affordable
identification of its parameters, using the data that authorities report on this pandemic. It is shown that
the reported data and the estimations given by the model are in accordance. The behavior of the outputs
returned by the model are also studied when considering incomplete reported data (by truncating them
at some dates before and after the peak of daily reported cases). By comparing those results, the error
produced by the model can be estimated when identifying the parameters at early stages of the pandemic.
Taking into account the advantages of the novelties introduced by this model, different scenarios to
show how different values of the percentage of detected cases would have changed the global magnitude
of COVID-19 in China is studied.

3.
ANALYTICAL STUDY ON THE DATA ANNOUNCED BY THE MINISTRY OF
HEALTH OF TRNC
The table showing the data nnounced day by day from the Ministry of Health of TRNC is in Appendix
A.
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Figure 1. The positive cases versus time plot for the interval from March to end of June where strict precautions and
lock down practiced in TRNC.
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Figure 2. The inclanation line of the increasing left hand side of the plot in Figure 1 versus number of days passed.
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Figure 3. The positive cases versus time plot for the interval from July to end of August where precautions were
eased and no lock down practiced plus no quarantine to the overseas passengers in TRNC.
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Figure 4. The inclanation line of the plot in Figure 3 versus number of days passed.

475

50

60

As it can be observed from the graphics plotted in Microsoft Excel, using the data from Ministry of
Health (The table showing the data is in Appendix A) in Figures 1 and 3, the increase in the positive
cases by time shows exponential growth behaviour not to mention the undetected cases. So we can
model the increase in positive cases in the following form by interpolation (Jaques, 2018)
𝑃 = 𝐵𝑒 𝐴𝑡

Eq 3.1.

By taking natural logarithm of both sides

ln 𝑃 = ln(𝐵𝑒 𝐴𝑡 ) = ln 𝐵 + ln(𝑒 𝐴𝑡 ) = ln 𝐵 + 𝐴𝑡

Eq. 3.2.

We can see that the equation 3.2 is in linear form of

𝑦 = 𝑏 + 𝑎𝑥

Eq. 3.3

Where, y = ln P,

Eq. 3.4

𝑏 = ln 𝐵,

Eq. 3.5

𝑎 = 𝐴,
and

Eq. 3.6

𝑥=𝑡

t (days)

Eq. 3.7 (Jaques, 2018).

0

P
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cases)

28

29

30

32

1

2

5

7

Table 1. Positive cases versus number of days passed for the March-June period for the increasing left hand side of
the plot in Figure 1.

T

0

28

29

30

32

Ln P

0

0

0.7

1.61

1.95

Table 2. Ln P values for the corresponding number of days passed for the values in Table 1.

Therefore, for the data in Table 1, the data in Table 2 can be derived for Figure 1 and the corresponding linear
inclanation line is as shown in Figure 2. The slope of the inclanation line gives us the value of A, the coefficient of
time (t) in Equation 3.1. At points (x=20, y=0.5) and (x=25, y=0.65)
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𝐴=

0.65−0.5
= 0.03
25−20

Eq. 3.8.

While we can derive B, the coefficient of e, using Equation 3.5, and since b is the y-intercept of the inclanation line
of Figure 2,

𝐵 = 𝑒 𝑏 = 𝑒 −0.15= 0.86

Eq. 3.9 (Jaques, 2018).

Hence the exponential growth function of the positive cases of increasing left hand side of Figure 1 is obtained as
𝑃 = 0.86𝑒 0.03𝑡

t (days)

Eq. 3.10.
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P
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cases)

22

53

57

5

16

19

Table 3. Positive cases versus number of days passed for the July-August period.

t

2

22

53

57

Ln P

1.386

1.61

2.77

2.94

Table 4. Ln P values for the corresponding number of days passed for the July-August period.

For the data in Table 3, the data in Table 4 can be derived for Figure 3 and the corresponding linear inclanation line
is as shown in Figure 4. The slope of the inclanation line gives us the value of A, the coefficient of time (t) in Equation
3.1. At points (x=25, y=2) and (x=53, y=2.85)
𝐴=

2.85−2
= 0.03036
53−25

Eq. 3.11.

While we can derive B, the coefficient of e, using Equation 3.5, and since b is the y-intercept of the inclanation line
of Figure 2,

𝐵 = 𝑒 𝑏 = 𝑒 1.3=3.67

Eq. 3.12 (Jaques, 2018).

Hence the exponential growth function of the positive cases of Figure 3 is obtained as
𝑃 = 3.67𝑒 0.03036𝑡

Eq. 3.13.

The exponential decay function in the March-April period
The exponential decay function in the March-April period is derived by again interpolation from the right hand side
of the plot in Figure1.
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date

Number of
test
performed

Positive
cases
detected

3/4/20 (day 34)

321

7

5/4/20 (day 36)

238

3

10/4/20(day 41)

275

3

17/4/20(day 48)

459

3

19/4/20(day 50)

337

1

20/4/20 (day 51)

396

0

23/4/20

352

0

24/4/20

456

0

25/4/20

324

0

T

ln p
34

1.95

36

1.1

41

1.1

48

1.1

50

0

51

0

Table 6. Ln P values for the corresponding number of
days passed for the values in Table 5.

Table 5. Positive cases versus number of days passed
for the March-June period for the decreasing right
hand side of the plot in Figure 1.
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Figure 5. The inclanation line of the decreasing right hand side of the plot in Figure 1 versus number of days
passed.

The line in Figure 5 crosses with LnP (y-axis) at approximately 5 therefore from b=ln B ,
B=e5 =148.
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The slope of the line (1.1-1.95)/42-34= - 0.85/8 = - 0.11.
Hence we have P(t)=148 e -0.11 t for the decay function.

4.
MATHEMATICAL MODELING OF THE RATE OF PEOPLE IN POPULATION
OBEYING SOCIAL RESTRICTIONS AND MAKING USE OF FACE MASKS
Total # of population : 𝑆 = 1
# of infected and detected :P = 3.67𝑒 0.03036𝑡
# of infected and undetected: IU
# of contacted to an infected: C
# of noncontacted: NC
If we use the number 330000 for the population of TRNC,
330000

3.67e0.03036t

1

?

?=

3.67e0.03036t
330000

S= P(t)+ IU(t) + C(t) + NC(t)
1=

3.67e0.03036t
330000

𝐼

C

Eq. 4.1.
NC

𝑈
+ 330000
+ 330000 + 330000

Eq. 4.2.

By multiplying both sides of Eq 4.2 by 330000,
P(t)= 330000 – IU(t)-C(t)-NC(t)

Eq. 4.3.

By considering the incubation period of the virus as 7 days
P(t+7)=α.[IU(t) + C(t) + NC(t)]

Eq. 4.4.

Rate of people using masks : MR
Rate of people obeying social distancing: SDR
Whether quarantine is practiced : Q
If we consider the effect of the rates of population making use of face masks, practicing social distancing
and whether quarantine to overseas passengers applied or not, then
1
+𝑆𝐷
𝑅
𝑅 +𝑄

α=𝑀

With quarantine practiced
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Eq. 4.5.

P(t+7)=

IU (t)+ C(t)+NC(t)
(MR + SDR + Q)

Eq. 4.6.

By substituting Equation 4.3 for [IU(t)+C(t)+NC(t)] into Eq.4.6
P(t+7)=[330000-P(t)] / (𝑀𝑅 + 𝑆𝐷𝑅 + 𝑄)

Eq. 4.7.

MR+SD+Q=[330000-P(t)]/P(t+7)

Eq.4.8.

P(2.9.20)=5, P(9.9.20)=19
[330000-5]/19 = 17368
330000 17368
100

?

MR+SD+0=5.26 % the rate of people practicing social restrictions and making use of face mask and
with no quarantine practiced

1.9.20 is the day 63 and 8.9.20 is the day 70 when we consider 1.7.20 as the starting point. When we
put into the exponential growth formula
P(63)=3.67𝑒 0.03036x(63)=24.8
P(70)= 3.67𝑒 0.03036x(70) =30.73

Table 7. The numbers announced by the Ministry of Health
number of
tests performed

number of positive
cases detected

1/9/20(day 63)

1455

8

2/9/20

1724

5

3/9/20

1265

17

4/9/20

1940

10

5/9/20

1395

26

6/9/20

1302

14

7/9/20

1811

26

8/9/20(day 70)

1561

38

9/9/20

1214

19

10/9/20

1210

22

11/9/20

2341

25

Date
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There exist no exponential decay observed yet since no quarantine practiced for the overseas passengers
and the social restrictions eased together with the face mask usage.
However if we consider the period of April (3.4.20- 10.4.20) where the exponential decay of the number
of positive cases started
P(3.4.20)=7, P(10.4.20)=3 from table 5
[330000-7]/3= 110000

330000
100

110000
?

MR+SD+Q=33.33 % of people practiced social restrictions with the use of face masks also lock down
plus quarantine practiced.
These numbers and calculations show roughly the effect of the rate of people practicing social
restrictions and making use of face masks plus the quarantine practice to overseas passengers.
Therefore besides predicting the number of detected positive cases (P), the number of undeteced positive cases (IU),
number of contacted (C) and number of noncontacted (NC) people can be simulated depending on the assumed
values of each other for the 7 days before, provided that the approximate values of the rate of the people making use
of face masks (MR) and practicing social distancing (SDR) are given. The number of positive cases in a day depends
on the rate of people who practiced the precautions and restrictions such as making use of face masks and hand
disinfectant use also social distancing in 7 days before.

5.
DISCUSSIONS ON THE PROJECTION OF THE CAPACITY OF PANDEMY
HOSPITAL
According to (Hastaneler : Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, 2020) the intensive care unit of Dr.
Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, which is used for COVID-19 case treatments, has a capacity for 5
people, while the total bed capacity is 78.
According to the projection based on the graphical analysis of the July-August period (Equation 3.13)
it is obvious that this capacity will be far from exceeded if no quarantine practice to overseas passengers,
and with the eased restrictions on social life in addition to the ease on making use of face masks and
quitting using hand disinfectants plus no social distancing applied.
Starting from July 1 there exist 6 months time to January 2021 so that t= 6 * 30=180
𝑃(𝑡 = 180) = 3.67𝑒 0.03036∗180 = 866,476 cases per day expected in the worst case.
The recent health personnel availabilities are 152 doctors, 402 nurses and 470 health service staff. The
future pandemic hospital capacity should be much more than that for the better provision of treatments
and also for the health of the personnel.
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6.

CONCLUSION AND FUTURE WORK

This work shows the importance of the restrictions on the social life, quarantine practice to overseas
passengers, use of face masks in public and the use of hand disinfectants for publicly used devices such
as bank ATMs. With the perfectly managed pandemic process and obeyed restrictions and practices
between March-June the number of positive cases decreased with an exponential decay and eliminated
until July where the precautions and restrictions are eased. In July the quarantine practice stopped and
preventive practices are eased. In the worst case the exponential growth function of July-August gives
a total of approximately 866 positive detected cases by January 2021 which will be a total chaos and
crisis within the current capacity of our hospitals.
As future work the mathematical model derived will be used, to simulate the increase of positive cases
in the existence and nonexistence of quarantine practice and with varying values of the rates of
population obeying the restrictive precautions and restrictions mentioned, to show the effect of these
precautions and restrictive and protective practices on the elimination of the virus from the population
more dramatically.
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Strategy for the development of ethnonational and regional identity in
Azerbaijan
Khatira GULIYEVA1

Abstract
Ethnogenesis, ethnoidentity in general, the ethnosphere, roots, origins, the phenomenon of
existence, no matter how many problems it has faced in recent times, continues to maintain its
dominant character in terms of psychological and anthropological sources. This event is also the
focus of ethnographers, anthropologists, political scientists, philosophers and analysts as a whole,
as a result of complex political and social processes taking place in the world. At the same time,
ethnogenesis and identity, in contrast to all periods of history, highlight the phenomenon of
multiculturalism, which, in the context of today's globalization, stands on the opposite pole and
has an antithesis. In addition, the introduction of the phenomenon of identity and research in this
area focuses on such important philosophical-moral, socio-cultural, as well as sociopsychological factors related to local and numerous different peoples and ethnic groups living in
a particular geopolitical space. The issue of culture, the phenomenon of intercultural dialogue is
of special importance. By uniting their efforts in the process of globalization and applying this
very important factor as the main issue of the policy, the countries of the world try to protect the
interests of the masses, the subjects of national affiliation, the common owners of the same
ethnosphere, material and spiritual values of the same region.
In this regard, the problem of "Strategy for the development of ethno-national and regional
identity in Azerbaijan” selected as a research topic is relevant both in terms of scientific analysis
and evaluation, as well as in terms of practical application.
Keywords: Azerbaijan, national, identity, ethnogenesis, multiculturalism.
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INTRODUCTION
It is known that the phenomenon of geopolitical, ethno-national, as well as family, individual-citizen, in
general, the phenomenon of identity is characterized by the psychological roots created and owned by
this or that nation for thousands of years and passed on to future generations. is a system of values.
These national and moral values are also so sensitive, unique and specific that by studying them, it is
possible to determine the identity, cultural and spiritual existence, national consciousness of the peoples
of the world.
The national-moral foundations that have been in the process of formation for many centuries, that is,
the national consciousness, reflect the general cultural phenomenon of the people in a broad sense - the
religious worldview, morality, ethics and aesthetics. existence - in the term of a new scientific approach
- contains the essence expressed in identity.
National consciousness is a moral code of self-consciousness, a philosophy of life, rooted in a sense of
national identity and reflecting the moral character of the people, which is systematic, encompassing
man from birth to death and even to his final destination.
Also, national ethnoidentity, ethnogenesis, in the broadest sense, the national idea determines the
historical past, the ethno-national genesis as an important factor for the fate of peoples, expressed by the
concepts of ethnos, ethno-national culture. It is a historically confirmed fact that the phenomenon of
national identity has always been at the forefront of the self-consciousness and national selfdetermination of any people, nation, or even small ethnic community, in the sense of the psychological
and anthropological existence of the individual.
This can be fully interpreted and explained in the interpretation of different types of identity, such as
individual, family, citizen, geopolitical, ethno-national identity.
Thus, identity, ethnogenesis, or in other words, national moral foundations express a very strong and
sensitive national ethical and moral content, which reveals the general national psychology, religious
views, culture, aesthetic ideas of the people. For example, historically accepted family ethics for
European life differed from the East-Muslim, as well as the national moral foundations of Azerbaijan.
The factor of civil marriage in modern Western thought For East-Azerbaijani families, there is still a
"generation" of lonely, old, childless girls, who are neither themselves nor the national-moral
foundations surrounding them are the way to prevent this loneliness. does not accept the idea of civil
marriage in the European sense. Sometimes this form of family society is even put forward in parallel
with extreme religious rules, such as sigh, which sounds like the Muslim world with the same roots as
ours, so that our people maintain their identity and show loyalty to more civil and modern national
cultural norms. makes.
But how did our ancestors evaluate the current events, the cultural and individual evolution, the systemic
moral foundations that characterize life and death as a whole, and how did they understand their
definition? from our philosophical memory, from our later folk tales, epics, as well as from our proverbs,
sayings, from time to time from our serious works of art, dramas, novels, which are an artistic reflection
of the development of national thinking. , our national identity, which emanates from our examples of
epic and other genres of literary thought.
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The common idea, which unites the above, completes the common goal - the national idea, and is the
manifestation of the philosophy of life of this and other peoples and nations throughout history. Thus,
the concept of identity - ethnogenesis - specifically includes the idea that it is specific to a particular
people, a nation, and this characteristic code is a spiritual heritage that is protected, used and transmitted
as a password.

MAIN PART
Russian scientist L. Gumilov, known for his scientific research on the phenomenon of ethnogenesis,
writes, “The internal structure of the ethnos is a well-defined norm of communication between the
collective, between individuals and individuals. This norm, of course, exists in all spheres of life and
reality, and has been accepted as a single possible way of life in this ethnos and in each individual period.
Therefore, it is not difficult for members of an ethnos, because it is natural for them and, conversely,
each member of the first ethnic group is surprised to come across a different standard of behavior in a
different ethnic group, and tries to tell his tribe about this extraordinaryness of other nations ”/ 12 /.
Lev Gumilov also emphasizes that, “Looking at history, we see that none of the peoples that existed
5,000 years ago have survived. There are very few traces of the huge monuments created by some of
them over 2,000 years. Although those that existed in the 10th century still remain in large parts, they
have completely changed. We must think that future ethnoses will emerge and disappear. How and why
this happens is the most important issue at the heart of ethnogenesis ”/ 12 /.
Azerbaijani ethnographer Giyasattin Geybullayev explains the ethnic process in general as an actor of
ethnic composition. He points out that “the ethnic process is the process of changing ethnic groups
(tribes, clans, peoples), the formation of new ethnic associations. The field of science that studies ethnic
processes, or the process of ethnogenesis, is called ethnic history in ethnography. It is therefore not
difficult for members of an ethnic group, because it is natural for them, and on the contrary, each member
of the first ethnic group is surprised to come into contact with a different standard of behavior in a
different ethnic group and tries to tell their tribe about this difference”/ 5 /.
Lev Gumilov also emphasizes: “Looking at history, we see that none of the peoples that existed 5000
years ago survived. There are very few traces of huge monuments, some of which have created over
2000 years. Although those that existed in the 10th century still remain to a large extent, they have
changed completely. One must think that future ethnic groups will be created and disappear. How and
why this happens is the most important problem at the heart of ethnogenesis ”/ 12 /.
Ethnographer of Azerbaijan Giyasattin Geybullayev explains the ethnic process in general as a subject
of ethnic composition. He points out that “the ethnic process is the process of changing ethnic groups
(tribes, clans, peoples), the formation of new ethnic associations. The field of science that studies ethnic
processes or the process of ethnogenesis is called ethnic history in ethnography. The study of ethnic
history is ethnogenetic research. Ethnogenetic process or ethnogenesis is a set of historical processes
that take place in the process of forming ethnic identity, ethnic identity of an ethnic group ”/ 5 /.
The thoughts of Ramiz Mehdiyev, an outstanding scientist, are also interesting from the point of view
of understanding the phenomenon of ethnogenesis in our ethnoregion, which has anthropological and
especially philosophical anthropological and socio-psychological sources.
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Academician Ramiz Mehdiyev gave a detailed scientific commentary on the problem of ethnogenesis,
as well as on the problem of ethnogenesis in Azerbaijan: “It is important to know that ethnogenesis,
although it is a static natural process, is slow: more than a thousand years pass from the moment of
passion for its inertia. It seems to us that in our life there are no important events related to the ethnic
system, and we perceive the ethnos as a constant quantity. But this is a serious mistake. Migration of
peoples, aggressive wars, ecological processes have become the main reasons for the disappearance of
some peoples and the appearance of others over the millennia, the mixing of tribes and ethnic groups,
the transformation of languages and cultures. These historical processes did not bypass the Azerbaijani
people, which have a rich ethnic history. Due to favorable climatic conditions, the South Caucasus was
an ancient settlement of people. Many states and ethnic groups were created and disappeared on the
territory of modern Azerbaijan, each of which left its mark on the history of Azerbaijan ”/ 9 /.
Academician Ramiz Mehdiyev's thoughts summarized in the following quote are also at this point
sounds characteristic: "Undoubtedly, the Azerbaijani people belong to the family of Turkic-speaking
peoples. Various ethnic elements took part in the formation of these peoples. For example, the languages
of Turkmens, Azerbaijanis and Turks are very close, but each of these peoples came to the XXI century
on the "shoulders" of various ethnic groups living in the region where they live, along with their ancient
ancestors, especially the Oghuz tribes. We feel their influence, as they say, at every step: in the word
structure, in the elements of traditions and culture, in everyday life, often in the external elements of
their representatives, and so on / 9 /.
From this point of view, the work of the famous Azerbaijani scientist Afrand Dashdamirov "Nation and
society in a difficult period of history" / 4 / is interesting for a new and complete, but also quite objective
analysis of the problem of the national idea in Azerbaijan: More ideological field, a specific phenomenon
of spiritual, ideological and moral life nations, ethnization of the socio-political situation or ...
politicization of ethnocultural life ”/ 4 /. In continuation of these ideas, we get acquainted with the
specific definition of a scientist, which, like all researchers studying the origins of the national idea of
ethnic layers of national culture, corresponds to our opinion: it plays an exceptional role in preserving
the new cultural sovereignty ”/ 4 /.
Indeed, the phenomenon of the national idea, rooted in the national and spiritual foundations of the
Azerbaijani people, has for centuries led to the growth of new generations of progressive people, the
strengthening of the state policy by the progressive ideas of enlightened thinkers. As ordinary domestic
ethical norms gradually become socialized in practice and form a code of ethics, the source of the
common national idea of the people, they are transformed into universal values and become international
relations, international law and so on. led to civil, political, social and cultural development.
The first example that we can give here is extremely high hospitality, respect for elders, elders,
intellectuals, respect for teachers, courtesy to women, honor, dignity, colorful folk customs - weddings,
holidays, as well as funeral and religious ceremonies.
These moral foundations express a very strong and sensitive national psychological, ethical, sociocultural content, which reveals the general national psychology, philosophical and moral ideas, aesthetic
consciousness, religious views, the rich culture of our people.
The best example of Azerbaijan's national identity in terms of art - Our carpets have deep traces of
ethno-national identity, which fully reflect the world perception and worldview of the Azerbaijani
people with colorful shades of aesthetic consciousness. Thus, the miracle of carpet art created by the
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curves drawn in the water of plants in the rich nature of Azerbaijan is both a dialogue between man and
nature, and a map of national identity. Ancient Azerbaijani carpets, created 1,000 years ago and found
in various historical museums around the world for more than 100 years, reveal the history of national
identity and ethnic identity, instilling a sense of beauty and grandeur in millions of people under the
influence of flowers and curves. .
The first example that we can give here is extremely high hospitality, respect for elders, elders,
intellectuals, respect for teachers, courtesy to women, honor, dignity, colorful folk customs - weddings,
holidays, as well as funeral and religious ceremonies.
These moral foundations express a very strong and sensitive national psychological, ethical, sociocultural content, which reveals the general national psychology, philosophical and moral ideas, aesthetic
consciousness, religious views, the rich culture of our people.
From this point of view, our national music, mughams, ancient folk epics and folklore with a rich
national spirit - proverbs, bayats, sayings, monolithic stone monuments, epics, in general, our colorful
and rich ethnos, pottery and other folk arts, still Our traditions and behavior are a clear manifestation of
our ethno-national identity, historical culture, and national philosophy of "I".
For example, we must show that in our traditions and behavior, the relations in the context big-small,
man-woman, child-youth are at a level that is more positive and high than in any other nation in the
world. This can be said of our already formed way of thinking. This moral criterion of our people is
reflected in our proverbs: This moral criterion of our people is reflected in our proverbs "The road
belongs to the elderly, the water belongs to the children", "Sit in a place without God, do not sit in a
place without elders" and others. As an expression of special respect for the guest in the family, "Even
if the enemy comes to the door, it will not be returned" (Dada Gorgud), "Buy a house, buy a neighbor",
"A close neighbor is better than a distant relative", Our sayings reflect the national traditions of our
ancestors.
In the direction of our analysis, we consider it necessary to point out that the indigenous, created by
national-moral values, ethnos, traditions, and the national spirit as a whole, has adopted and maintained
higher types of thought in its development, in this direction religion and language, homeland, people, of
particular importance to civic components.
From this point of view, it is not accidental that the great leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev
attached special importance to the role of national and moral foundations in state-building policy, and
even emphasized that Azerbaijan, which gained independence for the second time and developed
rapidly, is a state born of these values. Today's Azerbaijan is born from the unity of national and spiritual
traditions with universal moral values ”/ 2 /.
In the concept of national-spiritual foundations, Language as well as religion is the basis as a
representative of the national spirit, the national idea. Here it is necessary to pay attention to an idea
emphasized by the great Azerbaijani enlightener Hasan bey Zardabi.
Thus, H. Zardabi, commenting on the strong factors of language and religion in the identity and
especially in the ethno-national identity of Azerbaijan, wrote that “... As science progresses and
progresses through education, each tribe should keep two things, one of which is language and one is
religion and sect. It is as if one of them was lost, as if the of the waist broken.
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When both of them leave, they will be mixed with non-tribes and will disappear by inheritance ”/ 10 /.
As can be seen from the quote, the great enlightener emphasized the importance of national identity
psychological consciousness in the factors of religion and language: “ It is as if one of them was lost, as
if the of the waist broken. When they leave, they will be mixed with non-tribes and will disappear by
inheritance, ”he said.
We must also take into account that the factor of religion, worldview of national moral foundations is
the humanism, justice, equality, dignity, love, trust, etc. in the system of morality and traditions in the
identity of this or that nation. It also regulates the universal philosophical and ethical qualities that have
led the Azerbaijani people to development in all civilizations of history and have had the power of great
modern change in the life of society.
In this study, devoted to the analysis of the philosophical and ethical source of the "Strategy for the
development of ethno-national and regional identity in Azerbaijan" it is necessary to consider the
characteristics of the modernist movement, which lasted for 3 centuries and connected the whole world
to its influence. During this period, the consciousness of homeland-nation-citizen identity was formed
in the system of national-moral bases in all cultural civilizations, and in Azerbaijan this event gave rise
to the most complete ideology, which will be called the national idea-Azerbaijani ideology.
The first enlighteners of Azerbaijan, for example, Abasgulu aga Bakikhanov, Mirza Shafi Vazeh,
Gasim bey Zakir, Seyid Azim Shirvani and othersas well as Mirza Fatali Akhundov, who began his
career in the second half of the 19th century, and his successors continued to build their enlightenment
missions on issues of national moral consciousness.
As for the issue of regional identity in Azerbaijan, it is already a proven fact that the Republic of
Azerbaijan with its ancient history as an independent state is subject to the rule of law.
Over its 30-year history of development, it has remained faithful to the traditions of multiculturalism
and tolerance, defended the principles of respect for the mother tongue and national religions of various
ethnic groups and ethnic groups, and ensured that peoples live in respect of each other's traditions and
culture.
It is a well-known fact that the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev praised the ideas
of multiculturalism, based on this vital cultural program in solving global cultural problems and turned
it into a model of sustainable development with his professional politician and competent leader.
The profound thoughts of the President of Azerbaijan, expressed in the following quote, fully revive the
content and essence of the model of multiculturalism of the Independent Republic of Azerbaijan:
“Multiculturalism is a way of life in Azerbaijan. True, this term is relatively new. But for centuries,
there have been multicultural societies in Azerbaijan. Friendship and solidarity between nations are a
clear example of this. We are still trying to make a positive impact on the processes in the region and
the world on our own initiative "/ 11 /.
It is no coincidence that the President of the country, Mr. Ilham Aliyev, guided by Article 109, paragraph
32 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, declared 2016 the Year of Multiculturalism in
order to "preserve, further develop and widely promote the traditions of multiculturalism in Azerbaijan."
signed an order on The decision of the United Nations to hold the 7th Global Forum of the Alliance of
Civilizations in Baku in 2016 is also due to Azerbaijan's special emphasis on the philosophy of
intercultural dialogue - multiculturalism.
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In addition, the Independent Republic of Azerbaijan was elected a member of the Organization of
Islamic Cooperation, ISESCO, as well as other authoritative organizations uniting Muslim countries.
This is a clear example of Islamic solidarity, which is confirmed by the announcement in 2009 of
Nakhchivan, the ancient ethnogenesis, ethno-national identity of Azerbaijan, the capital of Islamic
culture.
The activity of the First Vice-President of Azerbaijan, Goodwill Ambassador of UNESCO and ISESCO,
President of the Heydar Aliyev Foundation Mehriban Aliyeva in the field of universal identity and
regional development strategy in Azerbaijan is highly appreciated not only in our country but all over
the world.
Under the initiative, organization and leadership of First Vice President Mehriban Aliyeva, the
Azerbaijani national mugam art, our Ashug art, our national women's cover Kalagayi, the famous
traditional art in the ancient human settlement of Lahij village - coppersmith school, our national holiday
Novruz holiday, our historical carpet weaving art, etc included in the UNESCO Intangible Cultural
Heritage List and acquaints our people all over the world with vivid examples of the phenomenon of
identity and ethnogenesis.
All these and similar facts are important in terms of history and modernity in Azerbaijan as a universal
identity, a celebration and confirmation of the regional development strategy.
Thus, we can say that the universal, regional development strategy of identity of nations and peoples
united under one common sky in Azerbaijan continues to develop in the context of a new and sustainable
philosophy of life, being accepted as a priority concept of state policy in the Republic of Azerbaijan. At
the same time, this strategy not only solves the problem of society's progress, but also rises to the top of
scientific evolution as a methodology.

CONCLUSION
Thus, in conclusion, we can say that today, as in all times, people of different nationalities living together
in Azerbaijan for many centuries - Lezgians, Avars, Talysh, Jews, Germans, Buduks, Udins, Sahurs,
Lahijs, Tats, Kurds and other peoples Representatives continue their lives in peace, solidarity and
tolerance. It is a fact that in the Independent Republic of Azerbaijan, ethno-national identity and regional
identity do not interfere with each other, and there is a serious tolerance in family relations, moral
traditions, and even differences in language and religion. This super-living environment in the
Azerbaijani state does not pose any threat of phobia, but rather strengthens the bridge of friendship,
unity and communication between nations.
One of the main results of our analysis of this problem is that the topic "Strategy for the development of
ethno-national and regional identity in Azerbaijan" is one of the most important scientific, socio-political
and political philosophical studies of modern times, both universal and regional, family and household
rules. It attracts attention with its innovative content, such as language, religion, moral values, cultural
traditions, national idea, Azerbaijanism.
It is no coincidence that the issue of Identity, as well as Multiculturalism, which is now the focus of
dozens of scientists, researchers and political commentators in Azerbaijan, is studied in many areas,
from historical chronological analysis to modern scientific problems. This topic is also of interest in the
interdisciplinary context and in many ways.
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It is no coincidence that the issue of Identity, as well as Multiculturalism, which is now the focus of
dozens of scientists, researchers and political commentators in Azerbaijan, is studied in many areas,
from historical chronological analysis to modern scientific problems.
It is no coincidence that the issue of Identity, as well as Multiculturalism, which is now the focus of
dozens of scientists, researchers and political commentators in Azerbaijan, is studied in many areas,
from historical chronological analysis to modern scientific problems. This topic is also of interest in the
interdisciplinary context and in many ways.
Thus, the cultural phenomenon, which stems from the content of the historical development of the life
of the peoples of the world in general, the dominant ethnic groups in particular, and thus acquires a
human nature, paves the way for more and more fundamental research.
In this regard, the problem of "Strategy for the development of ethno-national and regional identity in
Azerbaijan" is important from the perspective of historical chronology, as well as from the perspective
of modern approaches.
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Öz
İktisat biliminde kıt kaynakların alternatifler çerçevesinde en etkin şekilde kullanımı en temel
sorunların başında kalmaktadır. Bireylerin refahının artırılmasında büyüme temel araçlardan
birisidir. Büyümeyi istikrarlı bir şekilde gerçekleştirmesi halinde ekonomik sorunların çözümü
kolaylaşmaktadır. Ancak gelişmekte olan ekonomiler açısından durum ele alındığında, tasarruf
yetersizliği bu ülkelerin en büyük açmazıdır. Kişi başına gelir düzeylerinin düşüklüğüne bağlı
olarak iktisadi karar birimleri gelirlerinin önemli bir kısmını harcamalara ayırmakta ve dolayısıyla
tasarruf yapılamamaktadır. Tasarruf yetersizliği yatırımlar açısından sermayenin maliyetini
artırmakta ve bu ülkelerde yeterli yatırım yapılamamaktadır. Bu çalışmada Türkiye özelinde
tasarruf açığı sorununun ele alınması ve söz konusu açığın giderilmesine yönelik politika
önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’nin tasarruf açığının genel anlamda özel kesimin
tasarruf açığından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Son yıllarda kamu yatırımların artmasına bağlı
olarak kamu tasarruflarının da düşmesiyle birlikte özel kesim tasarruf açığı kapatılamamıştır.
Kronik hale gelen söz konusu açık dış borçlanma yoluyla finanse edilmeye çalışılmıştır. Bu
durum beraberinde cari açık sorunu getirmiştir. Ayrıca 2000’li yılların başından itibaren
uygulanan sıkı maliye politikaları ile bütçe açığı/GSYH oranı yüzde 16’dan yüzde 2.5’e kadar
düşürülmüştür. Diğer taraftan bütçede yer alan faiz ödemelerinin GSYH’ye oranının da
düşürülmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi halinde bankalar devlet tahvillerine daha az
fon ayıracak ve ortaya çıkan kredi arz fazlası yatırımlara yönelebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tasarruf Açığı, Yatırım, Büyüme, Türkiye
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Abstract
The most effective use of scarce resources in the framework of alternatives is one of the main
problems in economics. Growth is one of the main tools to increase the well-being of individuals.
If it realizes growth steadily, the solution of economic problems becomes easier. However,
considering the situation in terms of developing economies, lack of savings is the biggest dilemma
of these countries. Due to the low level of per capita income, economic decision units allocate a
significant part of their income to expenditures and thus no savings can be made. Lack of savings
increases the cost of capital in terms of investments and sufficient investments cannot be made in
these countries. In this study, Turkey is addressing the problem of deficit savings in private and
is intended to develop policy proposals for eliminating open question.
The evaluation results in the saving of the private sector in general of Turkey's savings deficit has
been determined to be caused by open. In recent years, due to the increase in public investments,
with the decrease in public savings, the private sector savings gap could not be closed. The deficit
has been tried to be financed through the open deficit borrowing. This situation brought with it
the current account deficit problem. In addition, with the tight fiscal policies implemented since
the early 2000s, the budget deficit / GDP ratio has been reduced from 16 percent to 2.5 percent.
On the other hand, the ratio of interest payments in the budget to GDP should also be reduced. If
this happens, banks will allocate less funds to government bonds, and the resulting credit surplus
may be directed towards investments.
Keywords: Saving Deficit, Investment, Growth, Turkey

1. GİRİŞ
İktisat biliminde harcanabilir gelir iki kalemden oluşmaktadır. Bunlar tüketim harcamaları ve
tasarruftur. Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde kişi başına düşen düşük olmasına da bağlı olarak
hane halkları gelirleriyle ancak tüketim harcamalarını karşılayabilmektedirler. Dolayısıyla gelişmekte
olan ekonomilerde tasarruf eğilimleri genel anlamda düşük kalmaktadır. Bu bağlamda bireysel refahın
yani kişi başına gelirin artırılması için büyümenin gerçekleştirilmesi, büyümenin gerçekleştirilebilmesi
için de yatırımların artırılması gerekmektedir. Bir ekonomide yatırımın maliyeti olarak dikkate alınan
faiz oranlarının düşürülebilmesi her şeyden önce tasarrufların düzeyine bağlıdır. Ancak gelişmekte olan
ekonomilerde tasarruf yetersizliğinin de bir sonucu olarak yabancı sermayeye ihtiyaç duyulmakta ve bu
açmaz cari açık sorununu beraberinde getirmektedir (Düzgün, 2009: 174; Sancak ve Demirci, 2012:
160).
Bu çalışmada Türkiye özelinde tasarruf açığı sorununun ele alınması ve söz konusu açığın giderilmesine
yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’deki tasarruf
davranışları ve tasarruf yetersizliğine yol açan faktörler ele alınarak, tasarrufların arttırılmasına yönelik
politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
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Literatürde tasarrufların diğer ekonomik göstergelere etkileri konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır.
Sancak ve Demirci (2012) tasarrufların ekonomik büyüme üzerinde yüksek oranda ve pozitif yönde bir
etkiye sahip olduğu, tasarruf oranlarının düşük olması halinde büyümenin de olumsuz yönde etkilendiği
sonucuna ulaşmışlardır. Özlale ve Karakurt (2012) tasarruf açığının özel kesimin daha az tasarruf
yapmasından kaynaklandığını, hane halkı tasarruflarında demografik etmenlerle birlikte
makroekonomik faktörlerinde etkili olduğunu tespit etmiştir. Karanfil (2014) Türkiye’nin tasarruf
oranlarının düşük olmasından dolayı ulusal tasarruflar yerine yabancı tasarrufların kullanılmasından
dolayı cari açığın sürekli olarak arttığını belirlemiştir. Özellikle 2004 yılından sonra ortaya çıkan
tasarruf açığının özel kesimin tasarruf açığından kaynaklandığı, artan tüketici kredileriyle birlikte
bireyin gelecekteki gelirini şimdiden tüketmesi nedeniyle özel kesim tasarruf açığının her geçen gün
daha artığı sonucuna ulaşılmıştır. Özlale ve Karakurt (2012) tarafından yapılan bir çalışmada ise yabancı
tasarruflarla sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilemeyeceğine işaret edilmiştir. Bu bağlamda
Türkiye’deki tasarruf açığının en önemli nedeninin özel kesim tasarruf açığı olduğuna vurgu yapılmıştır.

2. Türkiye’de Tasarruf Davranışları: Kamu Sektörü-Özel Sektör Tasarrufları
Özel tasarruflar, hane halkı ve şirket tasarruflarının toplamını ifade eder ve harcanabilir gelirden vergi
ve tüketim harcamalarının çıkarılması suretiyle bulunmaktadır. Dolayısıyla özel kesim tasarrufu,
tüketim harcamaları değişmediği takdirde harcanabilir gelirin artması veya vergi oranlarının düşmesi ile
artar. Ayrıca harcanabilir gelirin ve vergi oranlarının sabit kalması durumunda tüketim harcamalarının
düşmesi ile özel tasarruflar artmaktadır (MB, 2015: 2). Tasarruf eğilimlerini konu alan bir diğer çalışma
da Brumberg ve Modigliani (1954) tarafından bulunan hayat boyu gelir hipotezidir. Hayat boyu gelir
hipotezine göre bireylerin tüketim seçimleri bugün elde ettikleri gelire ve gelecekte elde etmeyi
düşündükleri gelire bağlıdır. Hipoteze göre bireyler gençlik dönemlerinde tasarrufta bulunmazken orta
yaş dönemlerinde tasarrufta bulunarak bu tasarruflarını gençlik ve emeklilik dönemlerini finanse etmek
için kullanırlar (Abdioğlu ve Berber, 2007: 230). Gençlik döneminde bireylerin tasarrufları ya hiçtir ya
da negatiftir. Orta yaş döneminde bireyler ise artan gelirin bir kısmını yaşlılık dönemini daha rahat
geçirmek ve gençlik döneminden kalan borç yükünü azaltmak için tasarrufa ayıracaklardır. İleri yaş
döneminde ise bireylerin gelirleri tekrar azalmaya başlayacak yaptıkları tasarruflar destek olacaktır. Bu
dönemde bireylerin tasarrufları tekrar negatif değerler almaya başlayacaktır.
Hayat boyu gelir hipotezine göre tasarrufları etkileyen diğer bir değişken ise reel faiz oranıdır. Hipoteze
göre tasarruflar, bugünkü ve gelecek dönemdeki tüketim arasında yapılan tercihleri yansıtır. Bugünkü
tüketimin fiyatı tasarrufları olumlu yönde değiştirecektir. Faiz oranlarının artması yatırımcıları finansal
tasarruf yapmaya itecektir. Fiyat değişimleri iki etkiyle açıklanır. Bunlardan birincisi ikame etkisidir.
İkame etkisi tasarruf değerini artırmaktadır. İkincisi ise gelir etkisidir. Gelir etkisi tasarruf değerini
azaltmaktadır. Bu ikisinin toplamı toplam etkiyi vermektedir (Abdioğlu ve Berber, 2007: 230).
Ekonomide ki belirsizliklerde tasarruflar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Ricardiyan Eşitliği (REH) hipotezine göre, kamu tasarruflarındaki azalış özel sektörde vergi artışı
beklentisi yaratacaktır. Mc Kinnon - Shaw Hipotezi'ne göre faiz oranları artarsa, tasarrufta artar. Dış
ticaret hadleri özel tasarrufları da etkiler. Harberger-Laursen-Metzler etkisine göre, ticaret hadlerindeki
iyileşme, tasarrufları arttırmakta ve cari dengeyi pozitif olarak etkilemektedir (Düzgün, 2009: 1).
Türkiye’de 1980’den itibaren ekonomik bunalımların da artmasıyla beraber birçok politika kararları
alınmıştır. Bu dönemde birincil sorunumuz olan dış ticaret açığını gidermek için ihracatın arttırılmasına

497

kurun dengeli seviyede tutulmasına önem verilmiştir. 1980 da yapılan düzenlemeler toplam
tasarruflarda artışa neden olmuştur ve bu artış kamu tasarruflarındaki artışla gerçekleşmiştir. Bu
dönemde işçi ücretleri düşük tutularak, yatırım teşvik edilmiştir. Türkiye ekonomisi 1980’de dışarıya
açılmasından ve 1989’da sermaye hareketinin serbestleşmesinden sonra, faiz oranlarının yükselmesiyle
beraber Türkiye gibi kamu borcu yüksek olan ülkelerde kamu tasarruflarını azaltmış, özel kesim
tasarruflarında bir artışa sebep olmuş fakat ortalama tasarruflarda bir artışa sebep olmamıştır. Enflasyon
oranı ve kamunun tasarruf açığı bu dönem yükseliş göstermiş, yüksek miktarda borçla karşı karşıya
kalınmıştır. Oluşan bu kamu açığı özel tasarruflarla karşılanmıştır. Ancak Kamu gelirleri, 1998
sonrasında hiçbir yıl kamu giderlerini karşılayamamış ve kamu tasarrufu 1998 yılından itibaren negatif
değer almaya başlamıştır. Kamu kesimi açıkları, ekonominin parasal dengelerini de kötü yönde
etkilemiş ve fiyatlar genel seviyesinin artmasına neden olmuştur. Fakat bu dönemde özel tasarruflar
yükselmiştir. Özellikle 2002 yılından itibaren, özel tasarrufların, yaklaşık olarak yarısından fazlasının
yatırıma dönüştüğü görülmüştür. Bu oran, 1998 yılı sonrası 2001 yılında en düşük seviyeye ulaşmıştır
(Özcan ve Günay, 2012: 2-3). 2001 ve 2002 yıllarından sonra önemli derecede artan tasarruf açığı son
10 yıl boyunca yüksek seviyelerde seyretmiştir. Var olan ve daha da büyüyen bu tasarruf açığı cari
açığın da artmasına sebep olarak ekonominin büyümesine de engel olmuştur (KB, 2011: 11-12). 2004
yılından bu yana yüksek oranda cari açık ve bütçe açığı sorunları yaşamıştır. Ülkenin büyümesi için ön
koşullardan biri olan yurt içi tasarrufların yerine yabancı tasarruflarının kullanılması cari açığın
oluşmasına ve artmasına sebep olmuştur. Türkiye’de özellikle 2004 yılından sonra kamu tasarrufları
özel tasarrufları karşılamayacak seviyede olduğundan tasarruf açığı giderek artmaktadır ve oluşan
açıkları dış kaynaklarla kapatmaya çalışmak cari işlemler dengesi açıklarını arttırmıştır (Karanfil, 2014:
383-384).

3. Veri Seti ve Yöntem
Bu çalışmada Türkiye’de tasarruf açığı sorununu analiz edebilmek için, yurt içi tasarrufların, sabit
sermaye yatırımlarının ve cari dengenin gayri safi yurt içi hasılaya oranları dikkate alınmıştır.
Analizlerde kullanılan veriler T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının veri tabanından
derlenmiştir.

4. Analiz Sonuçları
Gelişmekte olan ekonomilerde tasarruf eğiliminde istikrarın sağlanması siyasi ve ekonomik istikrarın
sağlanmasıyla doğru orantılıdır. Bu kapsamda siyası istikrasızlık veya ekonomik krizlerin söz konusu
olduğu dönemlerde makroekonomik göstergelerden birisi olan tasarruf eğilimlerinde de ciddi
dalgalanmalar söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda 1975-2015 döneminde Türkiye’de yurt içi
tasarrufların GDP içindeki payı Şekil-1’de özetlenmiştir.
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Şekil- 1: Türkiye’de Yurt İçi Tasarrufların GDP İçindeki Payı: 1975-2015
Kaynak: SBB, 2020.

Şekil-1’e göre kamu kesimim tasarruflarının GDP içindeki payı 1975’li yıllarda %5 düzeylerinde iken,
1990’lı yıllardan itibaren düşmeye başlamış ve 2001 yılında %-7.1 ile ele alınan dönemde en düşük
seviyesine ulaşmıştır. 2002 yılından itibaren artma eğilimine giren kamu kesimi tasarrufları 2009 yılında
yeniden negatif bir düzeye gerilemiştir. Ancak 2010 yılından itibaren pozitif yönlü bir artış trendine
girmiştir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, 1999 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizlerin yanı
sıra 2008 yılında yaşanan küresel kriz Türkiye’de kamu kesimi tasarruflarını olumsuz yönde
etkilemiştir. Diğer taraftan özel kesim tasarruflarının ve toplam tasarrufların ele alınan dönemde benzer
eğilimler gösterdiği tespit edilmiş olmakla birlikte, söz konusu göstergeler 1999 ve 2001 krizlerinde
kamu kesimi tasarruflarının aksine artmıştır.
Türkiye’de sabit sermaye yatırımlarının GDP içindeki yeri ise Şekil-2’de özetlenmiştir.
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Şekil- 2: Türkiye’de Sabit Sermaye Yatırımlarının GDP İçindeki Payı: 1975-2015
Kaynak: KB, 2011; SBB, 2020.
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Şekil-2’ye göre ele alınan dönemde kamu kesimi sabit sermaye yatırımların GDP içindeki payında
önemli bir değişim gözlenmemiştir. Buna karşın özel kesim sabit sermaye yatırımlarında ve bunula
bağlantılı olarak toplam sabit sermaye yatırımlarında yukarıda atıfta bulunulan 2001 ve 2008 yıllarında
yaşanan krizlerden dolayı ciddi oranlarda azalmalar görülmüştür.
Türkiye’de toplam yurt içi tasarrufların ve cari dengenin GDP içindeki payı Şekil-3’de yer almaktadır.
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Şekil- 3: Türkiye’de Toplam Yurtiçi Tasarrufların ve Cari Dengenin GDP İçindeki Payı: 20002014
Kaynak: SBB, 2020.

Şekil-3’e göre 2000 yılından %18 düzeylerinde olan tasarrufların GDP içindeki payı 2014 yılında %
15’lere gerilemiştir. Cari dengeye ilişkin göstergeler dikkate alındığında ise 2000 yılında %-10
düzeylerinde olan oran son olarak 2014 yılında %-46’ya kadar gerilemiştir. Söz konusu gerilemenin en
önemli nedeni tasarrufların azalmasıdır.
Son olarak Türkiye’de tasarruf-yatırım dengesi Şekil-4’de düzenlenmiştir.
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Şekil- 4: Türkiye’de Tasarruf - Yatırım Dengesi: 2001-2014
Kaynak: SBB, 2020.

Şekil-4’e göre 2001 yılından itibaren kamu kesimim tasarruf dengesinde bir iyileşme görülmeye
başlanmış olmakla birlikte 2006 yılında dünya konjonktüründe görülen istikrarsızlıklarında etkisiyle
düşmeye başlamış ve 2008 yılında yaşanan küresel krizle birlikte -5.33 düzeylerine gerilemiştir. Sonraki
yıllarda uygulanan politikalarının da etkisiyle kısmi bir iyileşme ortaya çıkmıştır. Buna karşın 200’li
yıllardan itibaren özel kesim tasarruf dengesi sürekli olarak negatif gerçekleşmeye başlamış, 2011
yılında -9 ile en düşük düzeyine ulaşmıştır. Sadece 2009 yılında küresel krizin de etkisiyle bireyler
ihtiyatlı davrandıklarından dolayı ve -2 olmuştur.

5. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada Türkiye özelinde tasarruf açığı sorununun ele alınması ve söz konusu açığın giderilmesine
yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Türkiye’de 2000’li yıllara kadar kamu tasarruf açığı özel tasarruf fazlasıyla kapatılabilirken 2000’li
yıllarda durum değişmiş, mali disiplin uygulaması sonucunda kamu tasarruf açığı da azalmaya
başlamıştır. Bu dönemde faiz oranlarındaki düşüş ve verimlilikteki artış nedeniyle özel sektör tasarruf
yapmak yerine yatırıma yönelmiştir. Hanehalkı tüketim harcamalarının artması da özel kesimi yatırıma
teşvik etmiştir. Özel tasarrufların düşüş miktarı, kamu tasarruflarındaki artıştan fazla olduğu için toplam
yurt içi tasarruf oranında azalış meydana gelmiştir. 2001-2006 yılları arasında kamu tasarrufları artan
bir seyir izlemiş fakat 2007-2009 yıllarında özel tasarrufta belli bir miktarda artma olmasına rağmen
maliye politikaları sebebiyle kamu tasarrufları düşüşü geçmiştir ve özel kesim tasarruflarındaki artış
kamu tasarruflarındaki azalışı telafi edememiştir.
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Son yıllarda kamu yatırımların artmasına bağlı olarak kamu tasarruflarının da düşmesiyle birlikte özel
kesim tasarruf açığı kapatılamamıştır. Kronik hale gelen söz konusu açık dış borçlanma yoluyla finanse
edilmeye çalışılmıştır. Bu durum beraberinde cari açık sorunu getirmiştir. Ayrıca 2000’li yılların
başından itibaren uygulanan sıkı maliye politikaları ile bütçe açığı/GSYH oranı yüzde 16’dan yüzde
2.5’e kadar düşürülmüştür. Diğer taraftan bütçede yer alan faiz ödemelerinin GSYH’ye oranının da
düşürülmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi halinde bankalar devlet tahvillerine daha az fon
ayıracak ve ortaya çıkan kredi arz fazlası yatırımlara yönelebilecektir. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda Türkiye’nin tasarruf açığının genel anlamda özel kesimin tasarruf açığından kaynaklandığı
tespit edilmiştir.
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Türkiye’de Eğitim-İşsizlik
Genç İşsizliği

Açmazı:

Education and Unemployment Dilemma in Turkey: Youth Unemployment

Orhan ÇOBAN1
Ayşe ÇOBAN2

Özet
İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için mal ve hizmet tüketmek ve söz konusu mal ve hizmetleri
satın alabilmek için de gelir elde etmek zorundadırlar. Bu etkileşimler, emek piyasası kapsamında
istihdam kavramları altında ele alınmaktadır. İstihdam konusu son yıllarda Türkiye gibi
gelişmekte olan ekonomilerin en önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Uygulamaya
konulan tüm tedbirlere rağmen işsizlik oranları düşürülememektedir. Ayrıca son yıllarda istihdam
imkânlarının azalmasına bağlı olarak özellikle eğitimli insanlarında istihdamında da ciddi
sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Türkiye son yıllarda yapılan yatırımlarla hemen hemen her seviyesi eğitim kapasitesi artmıştır.
Bu gelişmelere paralel olarak başta üniversite mezunları olmak üzere, eğitimli insan sayısı her
geçen gün artmaktadır. Ancak söz konusu artışlara karşın genç işsizliği her geçen gün daha büyük
bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada söz konusu genç işsizliği sorunu sayısal veriler
dikkate alınarak analiz edilmiştir. Özetle, 2008-2008 dönemi dikkate alındığında, en düşük genç
işsizlik oranının %11, en yüksek işsizlik oranının ise %28.60 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Hali hazırda genç işsizlik oranı ise % 24.90 düzeylerindedir.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Genç İşsizlik, Eğitim
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Abstract
People have to consume goods and services in order to survive and earn income in order to
purchase the goods and services in question. These interactions are considered under the concepts
of employment within the context of the labor market. Employment issues in recent years have
become one of the most important problems of emerging economies such as Turkey. Despite all
the measures put into practice, unemployment rates cannot be reduced. In addition, due to the
decrease in employment opportunities in recent years, serious problems have been encountered
in the employment of educated people.
Turkey almost every level of investments made in recent years with increased training capacity.
In parallel with these developments, the number of educated people, especially university
graduates, is increasing day by day. However, despite these increases, youth unemployment is
emerging as a bigger problem with each passing day. In this study, the youth unemployment
problem was analyzed by taking into account numerical data. In summary, considering the 20082008 period, it was found that the lowest youth unemployment rate was 11% and the highest
unemployment rate was 28.60%. Currently, the youth unemployment rate is around 24.90%.
Keywords: Unemployment, Youth Unemployment, Education

1. GİRİŞ
İşsizlik konusu makroekonomik göstergeler dikkate alındığında, ülkelerin en önemli sorunlarından birisi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ekonomide çalışma gücü ve çalışma arzusunda olup da, cari ücret
düzeyinde iş bulamayan insanlara işsiz denmektedir. Ortaya çıkan söz konusu durum işsizlik olarak
adlandırılmaktadır.
Literatürde işsizlik konusu sürekli olarak gündemi işgal eden kavramlardan birisidir. Özellikle 1929
yılında yaşanan Büyük Buhrandan sonra Keynesyen politikalarla literatürde işlenmeye başlayan işsizlik
konusu günümüzde farklı açılardan refah düzeyini tehdit etmektedir. Birleşmiş Milletlere bağlı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde milyonlarca işsiz olduğuna dikkat çekerek 2020
yılında bu sayıya 2,5 milyon kişinin daha ekleneceğini açıklamıştır. ILO, dünya genelinde 15 yaşından
büyük 5 milyar 700 bin kişinin iş görebilir olarak kabul edildiğine ve bunlardan 188 milyon kişinin işsiz
olduğuna işaret etmektedir (DW, 2020). Türkiye’ye ilişkin veriler dikkate alındığında ise, 15 ve daha
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 4 milyon 362 bin kişidir (TÜİK, 2020). Genç işsizlik rakamları dikkate
alındığında ise hem Dünya’ya hem de Türkiye’ye ilişkin rakamlar karamsar bir tabloyu ortaya
çıkarmaktadır. ILO’nun tahminlerine göre, dünya genelinde, ne eğitimde ne de istihdamda olan
gençlerin sayısının ve oranının önümüzdeki dönemde artması beklenmektedir. Bu bağlamda 2019
yılında yüzde 22 olan hiçbirşey yapmayan gençlerin oranının 2020 yılında yüzde 22.3’e, 2021 yılında
yüzde 22.5’a ve 2023 yılında ise yüzde 22.8’e yükselmesi beklenmektedir. Oransal artışa bağlı olarak
genç işsiz sayısının dünya genelinde 2 milyon artışla 269.7 milyona çıkması öngörülmektedir. Söz
konusu rakamın 2021 yılında 273 milyon, 2022 yılında 276.4 milyon, 223 yılında ise 280.1 milyon genç
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işsizliğine ulaşması beklenmektedir (İLO, 2020). Türkiye’de de genç işsizliği konusunda hem oransal
hem de sayısal açıdan benzer bir trend söz konudur. TÜİK (2020) verilerine göre 15-24 grubunu
kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre Şubat 2020’de yüzde 24,4
olarak tespit edilmiştir.
Bu çalışmada genç işsizlik ve eğitim ilişkisi ele alınmaktadır. Bu kapsamda genel bir literatür
incelemesinden sonra genç işsizliğin nedenleri ve ortaya çıkardığı sorunlar ortaya konulmaya
çalışılmıştır.

2. Literatür
Literatürde işsizlik ve genç işsizliği konusunda oldukça geniş bir literatür bulunmaktadır. Bu
çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.
Harris ve Todaro (1970) tarafından yapılan bir çalışmada göçün işsizlik üzerine etkileri analiz edilmiştir.
Analizler sonucu, göçlerin işsizlik üzerinde olumsuz yönde etkilere yol açtığı belirlenmiştir.
Hori (2006) tarafındna yapılan bir çalışmada konjonktürel dalgalanmaların söz konusu olduğu
dönemlerde işsizlik ve büyümeye arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Analizler sonucu, konjonktürel
dalgalanmaların hem büyüme hem de işsizlik üzerinde olumsuz yönde etkilerinin bulunduğu, buna
karşın geçici dalgalanmaların ekonominin tam istihdama ulaşmasında olumlu yönde etkilerinin olacağı
sonucuna ulaşılmıştır.
Korkmaz ve Çoban (2006) tarafından yapılan bir çalışmada 1969-2006 dönemi verileri dikkate alınarak
asgari ücret-işsizlik ilişkisi analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre asgari ücretler ile işsizlik oranları
arasında Granger anlamında bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.
Kanca (2012) tarafından yapılan bir çalışmada 1970-2010 dönemi verileri kullanılarak, işsizlik ve
ekonomik ile büyüme arasındaki ilişki ele alınmıştır. Analizler sonucu, değişkenler arasında uzun
dönemli bir ilişkinin olduğu ve ekonomik büyümeden işsizliğe doğru giden tek yönlü bir nedensellik
ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
İzgi (2012) tarafından yapılan bir çalışmada 1988-2008 dönemi verileri kullanılarak, eğitim ile genç
işsizlik ilişkisi ele alınmıştır. İnceleme sonucunda eğitimli ve eğitimsiz gruplar arasında anlamlı bir
farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ergüder (2014) tarafından yapılan bir çalışmada genç işsizliğin nedenleri ve eğitimle olan ilişkisi ele
alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucu, genç nüfustaki eğitim seviyesinin artmasına paralel olarak,
genç işsizliğinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Çondur ve Bölükbaş (2014) tarafından yapılan çalışmada genç işsizliğin büyümeye olan etkisi analiz
edilmiştir. 2000-2010 yıllarının dikkate alındığı analizlerde, genç işsizliği ile büyüme ve ÜFE arasında
anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
Yapraklı vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada Türkiye örneğinden hareketle genç işsizliğin eğitim
düzeyi üzerindeki etkisi ve genç işsizliği-suç ilişkisi ele alınmıştır. Eğitim sistemindeki yapısal
bozuklukların genç işsizleri negatif yönde etkilediği ve suç eğilimin artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Aydın (2017) çalışmasında Türkiye ile AB ülkesi olan Almanya’nın genç işsizlik sorunu karşılaştırmalı
olarak ele alınmıştır. Analizler sonucu, Almanya’nın mesleki eğitimde daha başarılı olduğu
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vurgulanarak, genç işsizliğini azaltabilmek için rehberlik hizmetlerinin artırılmasının, staj eğitiminin
zorunlu hale getirilmesinin ve eğitimde teknolojik araç-gereçlerinin kullanılmasının önemine işaret
edilmiştir.
Kıcır (2017) tarafından yapılan çalışmada genç işsizliğinin yükseköğretimdeki öğrencilere olan
psikolojik etkileri ele alınmıştır. İncelemeler sonucu işsizlik kaygısının gençlerin başarısını olumsuz
yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bunun önlenmesi için gençlere psikolojik desteğin yanı sıra, iş
aramalarını kolaylaştıracak motivasyonların sağlanmasının ve danışmanlık merkezleri kurulmasının
önemine işaret edilmiştir.

3. İşsizlik ve Genç İşsizliği
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 10-19 yaş arasını ergenlik dönemi, 15-24 yaş arasını gençlik dönemi olarak
sınıflandırırken, 10-24 yaş grubu bireylerini ise genç insanlar olarak tanımlamaktadır. Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) ile Birleşmiş Milletler (BM) ise gençlik dönemini 15-24 yaş grubu olarak kabul
etmektedirler (United Nations, 2020: 2). Bu bağlamda UNESCO, insanların değişen hayat koşullarına
göre ihtiyaç ve isteklerinin de değişmesine bağlı olarak gençlik döneminin her bölgede ve ülkede büyük
değişiklik gösterdiğini vurgulamıştır (UNESCO, 2017). Ayrıca ILO’ya göre, herhangi bir işi olmayan
çalışma gücünde olan bir kişinin, aktif olarak iş aradığı halde, iş bulamayan kişiler işsiz olarak
tanımlanmaktadır (ILO, 2017).
15-64 yaş arasındaki kişileri kapsayan referans dönemi içinde yer alan ekonomik mal ve hizmetlerin
üretiminde emek arzı olarak bulunan çalışma çağındaki nüfusa işgücü denilmektedir. İşgücü, istihdam
edilenler ile işsizlerin toplamından oluşmaktadır. İstihdam edilen nüfus, kurumsal olmayan çalışma
çağındaki nüfustan oluşmaktadır Kurumsal olmayan nüfus ise 15-64 yaş arası nüfustan okul, yurt, otel,
çocuk yuvası, huzurevi, hastane, hapishane, kışla, ordu evinde ikamet edenlerle yabancı uyrukların
çıkarılması ile elde edilmektedir (Çoban, 2018). Genç işsiz, 15-24 yaşları arasında kişileri kapsayan,
referans dönemi içinde istihdam da yer almayan ve bir saatten fazla çalışmamış olan aynı zamanda aktif
olarak iş arayan kişi olarak tanımlanmaktadır (Murat ve Şahin, 2011: 33-34).
Genç işsizliği hem makro hem de mikro ölçekte ülkeleri derinden etkilemektedir. Genç işsizliğin birçok
nedeni bulunmaktadır. Özellikle hızlı nüfus artışı, ülkelerin demografik yapılarını da değiştirmektedir.
Ayrıca son yıllarda ülkeler açısından önemli bir tehdit haline gelen göç sorunu da genç işsizliğinin en
önemli nedenlerinden birisi olarak dikkate alınmaktadır.

4. Genç İşsizliğin Nedenleri ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar
 Genç işsizliğin artışına yol açan çeşitli yapısal ve konjonktürel faktörler söz konusudur. Bu
faktörler aynı zamanda genç işsizliğinin birer nedeni olarak ortaya çıkmaktadır (Çondur ve
Cömertler Şimşir, 2016: 790-791):
 Eğitim ve istihdam arasındaki dengenin uzun dönemli politikalar kullanılarak kurulamaması ve
sektörün talebinin üzerinde eğitimli iş gücünün olmasından dolayı genç işsizlik artmaktadır.
 Eğitimsiz kişiler piyasanın belirlemiş olduğu asgari ücret düzeyinde çalışmaya razı olurken
eğitimli bir kişinin piyasanın belirlemiş olduğu ücret düzeyinden daha fazla ücret talep etmesi
ve aldığı maaşı beğenmemesi veya iş beğenmemesi gibi nedenlerden dolayı işsiz kalması genç
işsizliği arttırmaktadır.
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 İş gücü piyasasının verimli çalışamamasından dolayı iş arayanları kolay ve hızlı bir şekilde iş
hayatına kazandırılacak desteklerin olmamasından işsizlik artmaktadır.
 Artan nüfus artışından dolayı genç nüfusun büyümesi ve onlara yeni iş alanlarının
oluşturulamaması işsizliği arttırarak genç işsizlik ciddi sorunlara yol açabilmektedir.
 Değişen hayat koşullarından dolayı ekonominin büyümesi değişmektedir. Özellikle
teknolojinin gelişmesi üretim sürecinde önemlilik arz etmektedir.Dolayısıyla teknolojik araç ve
gereçler kullanmayı bilmeyen genç bir bireyin iş bulması zorlaşmaktadır.
 Ailelerin yoksul olmasından dolayı yeterli eğitim alamayan bireylerin varlığı veya göç etmek
zorunda kalınması gibi olumsuz durumların olması gençleri iş hayatından dışlamaktadır.

Genç işsizliğin mikro etkilerinin yanında birde makroekonomik etkileri vardır. Genç bireyler
çalışamamaktan dolayı üretime aktif olarak katılamamakta ve bunun sonucu olarak ülke üretiminde
ciddi kayıplar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu durum iktisat biliminde eksik istihdam kavramıyla
açıklanmaya çalışılmaktadır (Darıcı ve Taşçı, 2009: 140). Eksik istihdam sorunu, ekonominin kıt olan
emek kaynağının verimli şekilde üretim süreçlerinde kullanılmaması anlamına gelmektedir.
Genç işsizliğin artmasına bağlı olarak gençlerin iş hayatına entegre edilememesi bir taraftan kalkınma
diğer taraftan da refah parametreleri açısından ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Genç bireyler işgücü
piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kontrol altına alınması halinde ekonomiler açısında artı
katma değer elde edilmektedir (Karabıyık, 2009:294).

5. Türkiye’de Genç İşsizliği ve Eğitim
Türkiye birçok ülke ile karşılaştırıldığında genç bir nüfusa sahiptir. Özellikle bulunduğu coğrafi
konumdan kaynaklı nedenlerle sürekli olarak dış göçlere maruz kalmaktadır.
İstihdam ve işsizlik kavramlarına yönelik olarak BUMKO ve TÜİK tarafından Türkiye ekonomisi için
hesaplanan değerler Tablo-1’de özetlenmiştir.
Tablo 1’in incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 2000 yılında 64.3 milyon olan Türkiye nüfusu 2018
(Tahmini) yılında 80.1 milyona çıkmıştır. 2000 yılında % 49.9 olan işgücüne katılma oranı 2018 yılında
% 52.2’ye yükselmiştir. Diğer taraftan 2000 yılında % 6.5 olan işsizlik oranı 2018 yılında % 10.6’ya
yükselmiştir.
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Tablo- 1: Türkiye’de Temel İstihdam Göstergeleri, Bin Kişi
İstihdam
Edilenler

İşsizler

İşgücüne
Katılma
Oranı

İstihdam
Oranı

İşsizlik
Oranı

Nüfus

15+

İşgücü
Arzı

2000

64.269

46.211

23.078

21.581

1.497

49.9

46.7

6.5

2001

65.166

47.158

23.491

21.524

1.967

49.8

45.6

8.4

2002

66.003

48.041

23.818

21.354

2.464

49.6

44.4

10.3

2003

66.795

48.912

23.640

21.147

2.493

48.3

43.2

10.5

2004

67.599

47.544

22.016

19.632

2.385

46.3

41.3

10.8

2005

68.435

48.359

22.455

20.067

2.388

46.4

41.5

10.6

2006

69.295

49.174

22.751

20.423

2.328

46.3

41.5

10.2

2007

70.158

49.994

23.114

20.738

2.376

46.2

41.5

10.3

2008

71.052

50.772

23.805

21.194

2.611

46.9

41.7

11.0

2009

72.039

51.686

24.748

21.277

3.471

47.9

41.2

14.0

2010

73.142

52.541

25.641

22.594

3.046

48.8

43.0

11.9

2011

74.224

53.593

26.725

24.110

2.615

49.9

45

9.8

2012

75.176

54.724

27.339

24.821

2.518

50

45.4

9.2

2013

76.148

55.608

28.271

25.524

2.747

50.8

45.9

9.7

2014

77.182

56.989

28.786

25.933

2.853

50.5

45.5

9.9

2015

78.218

57.475

28.713

25.454

3.259

50

44.3

11.3

2016

79.278

58.366

29.565

26.275

3.290

50.7

45

11.1

2017

80.092

56.567

30.855

26.956

3.899

51.8

45.3

12.6

2018

80.893

60.415

31.520

28.166

3354

52.2

46.6

10.6

Kaynak: BUMKO, 2018; TÜİK, 2018a.

TÜİK tarafından yapılan istihdama ilişkin hesaplamalarda, işbaşında olanlar ile işbaşında olmayanlar
grubuna dahil olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm nüfus, istihdam edilen nüfus olarak dikkate
alınmaktadır. Bu bağlamda işbaşında olanlar yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da
ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişileri
kapsarken, işbaşında olmayanlar ise işi ile bağlantısı devam ettiği halde, referans haftası içinde çeşitli
nedenlerle işinin başında olmayan kişileri kapsamaktadır.
Ancak, ücretli ve maaşlı çalışan ve çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerinin başında bulunmayan
kişiler; üç ay içinde işlerinin başına geri dönmeleri halinde veya işten uzak kaldıkları süre zarfında maaş
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veya ücretlerinin en az % 50 ve daha fazlasını almaya devam etmeleri halinde istihdamda oldukları
kabul edilmektedir. Bununla birlikte, referans haftası içinde "1 saat" bile çalışmamış olan ücretsiz aile
işçileri ve yevmiyeliler istihdamda kabul edilmemektedir. Diğer taraftan üretici kooperatifi üyeleri, bir
iş ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacıyla belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sosyal
güvence, yol parası, cep harçlığı vb.) karşılığında çalışan çıraklar ve stajyer öğrenciler de istihdam
halinde olanlar kapsamına dahil edilmektedirler (Çoban, 2018: 337-339).
Eğitim düzeylerine göre işgücü durumu ise Tablo-2 yardımıyla özetlenmiştir.

Tablo- 2: 2018 Yılının Ocak, Şubat ve Mart Aylarına Göre Eğitim Düzeylerine Göre İşgücü Durumu
Ocak

İşgücü

İstihdam
Edilenler

İşsiz

İstihdam
Oranı

İşsizlik
Oranı

74

İşgücüne
Katılım
Oranı
18

Okur-Yazar
Olmayanlar

1.023

949

16.7

7.3

Lise Altı Eğitimliler

16.431

14.770

1.661

48

43.1

10.1

Lise

3.214

2.765

449

54.1

46.5

14

Mesleki veya Teknik 3.390
Lise

3.004

386

64.8

57.5

11.4

Yüksek Öğretim

7.379

6.541

837

79.6

70.6

11.3

Okur-Yazar
Olmayanlar

1.005

940

64

17.8

16.7

6.4

Lise Altı Eğitimliler

16.515

14.862

1.653

48.1

43.3

10

Lise

3.194

2.763

431

53.9

46.7

13.5

Mesleki veya Teknik 3.419
Lise

3.054

365

65.4

58.4

10.7

Yüksek Öğretim

7.387

6.547

840

79.5

70.4

11.4

Okur-Yazar
Olmayanlar

992

931

60

17.7

16.6

6.1

Lise Altı Eğitimliler

16.605

15.047

1.558

48.3

43.8

9.4

Lise

3.226

2.799

428

54.6

47.4

13.3

Mesleki veya Teknik 3.440
Lise
Yüksek Öğretim
7.445

3.101

339

66

59.5

9.9

6.620

825

79.6

70.8

11.1

Şubat

Mart

Kaynak: TÜİK, 2018.
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Tablo-2’ye göre, eğitim seviyesi arttıkça işsizlik oranı azalmaktadır. Ancak erkeklerin işsizlik oranları
azalırken, kadınların işsizlik oranlarında dalgalı bir seyir göze çarpmaktadır.
Türkiye’de genç işsizliği kapsamında 1988-2020 dönemi ilişkin veriler ise Tablo-3’de düzenlenmiştir.
Tablo- 3: Türkiye’de Genç İşsizliği, 1988-2020
Son

Önceki

En Yüksek

En Düşük

Birim

İşsizlik Oranı

12.90

12.80

14.80

7.30

Yüzde

İstihdam Edilenler

25858.00

25614.00

29318.00

18493.00

Bin

İşsizler

3826.00

3775.00

4730.00

1773.00

Bin

İşgücüne Katılım Oranı

47.60

47.50

53.50

43.90

Yüzde

Uzun Dönem İşsizlik Oranı 3.40

3.60

3.60

1.60

Yüzde

Genç İşsizlik Oranı

24.90

24.40

28.60

11.00

Yüzde

İşgücü Maliyeti

256.60

221.43

256.60

56.26

Puan

Asgari Ücret

2943.00

2943.00

2943.00

1.50

TL/Ay

İmalat Sanayinde Ücretler 182.65

221.98

221.98

25.97

Puan

Nüfus

83.15

82.00

83.15

28.23

Milyon

Kadınlarda Emeklilik Yaşı

58.00

58.00

58.00

58.00

Erkeklerde Emeklilik Yaşı

60.00

60.00

60.00

60.00

Part Time İstihdam

3056.00

2779.80

3084.10

1309.60

Bin

İstihdam Oranı

40.90

41.00

47.90

38.90

Yüzde

Full Time İstihdam

22933.50

24516.50

25938.10

16911.50

Bin

Kaynak: Trading Economics, 2020.

Tablo-3’den de anlaşılacağı üzere, ele alınan dönemde en düşük genç işsizlik oranı %11, en yüksek ise
%28.60 olarak gerçekleşmiştir. Hali hazırda genç işsizlik oranı ise % 24.90 düzeylerindedir.
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6. Sonuç
İşsizlik, küresel bir ekonomik sorun olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Son zamanlarda Türkiye
gibi gelişmekte olan ekonomilerde kıt kaynaklarının daha etkin kullanılması adına genç işsizliği
konusunda daha fazla dikkat çekilmektedir. Özelliği itibariyle genç işsizliği 15-24 yaşları arsındaki
bireyleri kapsamaktadır. Bu çalışmada Türkiye özelinde genç işsizliğinin nedenleri ve ortaya çıkardığı
sorunlar ele alındıktan sonra, sayısal veriler yardımıyla genç işsizliği-eğitim ilişkisi üzerinde
durulmuştur.
Yapılan incelemeler sonucu, 2000 yılında 64.3 milyon olan Türkiye nüfusu 2020 yılında 83.2 milyona
çıkmıştır. 2000 yılında % 49.9 olan işgücüne katılma oranı 2020 yılında % 47.60’a düşmüştür. Diğer
taraftan 2000 yılında % 6.5 olan işsizlik oranı 2020 yılında % 12.90’a yükselmiştir. Diğer taraftan eğitim
seviyesi arttıkça işsizlik oranı azaldığı tespit edilirken, ele alınan dönemde erkeklerin işsizlik oranlarının
azaldığı, buna karşın, kadınların işsizlik oranlarında dalgalı bir seyir olduğu görülmüştür. Ayrıca, 20082008 dönemi dikkate alındığında, en düşük genç işsizlik oranının %11, en yüksek işsizlik oranının ise
%28.60 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hali hazırda genç işsizlik oranı ise % 24.90
düzeylerindedir.
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Современные тенденции внедрения
кредитной системы обучения в
системе высшего образования
ШАЮСУПОВА Азиза Асфандияровна1
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Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты развития высшей школы на основе
внедрения кредитной системы обучения. Изучены
проблемы, противоречия
и перспективы развития высшей школы в дальнейшей реализации кредитной системы
обучения на основе имеющегося педагогического опыта и образовательной практики.
Ключевые слова: Болонская декларация, Болонский процесс, кредитная система
обучения, противоречия образовательного процесса, компетенции, результаты обучения,
модули, Европейская система перевода и накопления кредитов ESTS.

Аnnotasiya
Maqolada ta'limning kredit tizimini joriy etish orqali oliy ta'limni rivojlantirishning nazariy
jihatlari muhokama qilinadi. Mavjud pedagogik tajriba va o'quv amaliyoti asosida ta'limning
kredit tizimini kelgusida amalga oshirishda oliy ta'limni rivojlantirish muammolari, ziddiyatlari
va istiqbollari o'rganilmoqda.
Kalit so'zlar: Boloniya deklaratsiyasi, Boloniya jarayoni, ta'limning kredit tizimi, o'quv
jarayonining qarama-qarshiliklari, vakolatlar, o'quv natijalari, modullar, ESTS kreditlarni
topshirish va to'plashning Evropa tizimi.
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Abstract
The article discusses the theoretical aspects of the development of higher education through the
introduction of a credit system of education. The problems, contradictions and prospects for the
development of higher education in the further implementation of the credit system of education
on the basis of existing pedagogical experience and educational practice are studied.
Keywords: Bologna Declaration, Bologna process, credit system of education, contradictions of
the educational process, competences, learning outcomes, modules, European system of transfer
and accumulation of loans ESTS.

Социально-экономическое развитие нашей страны обуславливает коренное совершенствование
высшего образования. Повышается значимость подготовки кадров, создаются условия для
переподготовки специалистов высшего образования на уровне международных стандартов.
Исходя из естественных требований общественной жизни и экономики, одной из основных задач
модернизации системы высшего образования является внедрение в обучение современных форм
и технологий на основе изучения международного опыта. Это послужило тому, что система
образования приобрела гибкость. Гибкая система образования расширила границы
образовательной сферы, отвечающей новым требованиям в условиях глобальной конкуренции.
Важной задачей стало качество подготовки профессиональных кадров, сопоставимость
уровневых квалификаций разных стран, что способствует повышению эффективной
мобильности человеческого капитала. На сегодняшний день перед системой высшего
образования стоят такие важные задачи, как повышение качества подготовки
конкурентноспособных кадров, выпуск специалистов нового поколения, востребованных на
рынке труда.
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному
совершенствованию системы подготовки кадров и повышению научного потенциала в области
востоковедения» от 16 апреля 2020 года предусматривают коренное совершенствование и
повышение эффективности подготовки кадров в этом вузе. В соответствии постановлением
Университету предоставлено право разработки образовательных стандартов, разработка и
утверждение квалификационных требований, учебных планов и программ, а также с учетом
передового международного опыта системы оценки знаний студентов и обеспечения интеграции
учебного процесса с практикой. [1]
Образовательный процесс в Университете осуществляется поэтапно на основе кредитномодульной системы. Учебные планы и программы предметов совместных образовательных
программ, организуются в сотрудничестве с зарубежными высшими образовательными
учреждениями, утверждаются Университетом самостоятельно по согласованию с зарубежными
партнерами.
В настоящее время либеральная модель университетского образования стала превалирующей во
многих странах. Она получила название «кредитная система». Кредитная система образования
основана на тенденции прозрачности, а также отборе и переводе испытательных единиц,
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ориентированных на студента. Эта система считается накопительной, то есть предусматривает
рост кредитов, накопленных ранее на всех этапах образования.
Ее важность заключается в том, что академические программы будут составляться с учетом
требований рынка труда. 50 процентов предметов учебного плана являются выборочными и
будут внедрены в информационные системы учебного процесса. Индивидуализация и
дифференциация системы образования основана на адаптации к изменениям общественноэкономических условий и учебно-программных документов.
При кредитной системе занятия проводятся в интерактивной форме. В течение недели студент
выполняет самостоятельную работу, после чего преподаватель знакомится с результатами
работы и недельным рейтингом студентов. Обучающийся в вузе может наблюдать за ростом и
снижением своего рейтинга по выбранному им направлению. Если студент получит низкий балл
или не подготовится к одному занятию, то его средняя оценка снизится. Если он не посещает
лекции, не участвует в семинарах, его не допускают к экзаменам. Кредитная технология дает
возможность обучающемуся выбрать предмет, входящий в рабочий учебный план. Также
студенты имеют возможность выбирать преподавателей. На первых этапах внедрения кредитной
системы проблемой может стать тот фактор что первокурсники еще не знают всех педагогов.
Требовательные, строгие, высококвалифицированные преподаватели при этом могут остаться
без студента. Но это вопрос времени, впоследствии студенты будут выбирать именно таких
наставников. Известно, что система образования должна отвечать современным требованиям
динамичного роста глобализации и развития процесса информатизации. И по этой причине
важность внедрения кредитной системы в обучение для формирования специалистов
заключается в том, чтобы они могли находить и обрабатывать необходимую информацию,
анализировать и эффективно использовать ее в своих дальнейших работах. Применение
кредитной
системы
обучения
подтверждает
возможность
подготовить
высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на нынешнем нестабильном
международном рынке труда, а также обеспечить высокий рейтинг образовательного
учреждения среди 1000 вузов мира. В соответствии с постановлением о введении кредитной
системы разработаны направления по ее дальнейшему развитию.
Академическая кредитная система — стандартизованная система оценивания, определяющая
эффективность обучения учащегося в высшем учебном заведении. В некоторых случаях только
поступившие студенты сначала должны закончить специальный курс по кредитной системе.
Обычно оценку ставит преподаватель, учитывая посещаемость студента, результаты
тестирований, исследовательскую и итоговую письменную работы. Также кредитные баллы
различаются в зависимости от состава и сложности курсов, а также от того, насколько он
подходит по выбранному направлению. Например, самая высокая оценка у курса, который
потребует много исследовательского труда.
Цель внедрения кредитной системы:
первое— в целях повышения качества образования, внедрение международных
образовательных стандартов на основе использования международных рекомендаций,
разработанных с учетом тенденций развития сферы информационно-коммуникационных
технологий в развитых странах, обеспечение квалифицированными преподавателями,
разработка качественных учебных программ и учебных материалов;
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второе— расширение перспективных программ обмена студентами, профессорскопедагогическими кадрами, учеными-исследователями с зарубежными вузами;
третье— создание конкурентной среды, позволяющей преподавателю повышать научнопедагогический уровень путем освоения новых образовательных технологий и
рациональных форм организации учебного процесса;
четвертое— предоставление студенту возможности самостоятельно формировать свою
образовательную программу и обеспечение прозрачности оценки знаний.

Введение в учебный процесс кредитной системы, которая распространена во многих высших
учебных заведениях мира, позволит нашим учебным заведениям войти в число самых
престижных вузов мира. Какая польза от этого для студента? Во-первых, набранные кредитные
оценки не меняются, их можно перенести при переводе на обучение в другой, более подходящий
вуз.
Во-вторых, студент имеет возможность по желанию выбрать любой предмет. Конечно, есть
предметы, изучение которых необходимо, но другие дисциплины он может выбрать
самостоятельно.
Обучение определяется по разным уровням освоения учебного курса студентом, который
зависит от кредитной суммы.
Преимущества кредитной системы обучения. Одним из основных преимуществ, которые будут
получены от принятия и реализации национального подхода к кредитам является то, что он будет
дополнять и поддерживать национальные стандарты квалификаций. В частности, он будет
удовлетворять потребности учащихся в течение продолжительного обучения в целях облегчения
накопления кредитов и кредитного перевода во всех секторах высшего образования.
Национальный подход к кредитам также будет способствовать повышению процессов по
признанию предшествующего обучения, новых способов обучения и преподавания,
достигнутого во многих формальных и неформальных контекстах. Он будет поддерживать
достижение наград и указывать на достижение конечных результатов в более мелкие единицы
обучения, т.е. достижение кредита укажет на достижение прогресса на пути к награде.
Принятие системы кредитов также является ключевым компонентом развития европейскоузбекских отношений в пространстве высшего образования в рамках Болонского процесса.
Болонский процесс становится обобщенным базисом для кредитных систем в сфере высшего
образования, имеет доказанный послужной список в деле содействия мобильности студентов и
международного развития учебных программ и развивается в накоплении кредитов, а также
кредитно-трансферной системы. При внедрении кредитной системы необходимо учитывать
национальный менталитет и возрастные особенности, обратить внимание на духовнонравственное развитие и уровень культуры студентов. А для этого важно вести учебновоспитательный процесс совместно. Целесообразно повышение престижа преподавателя,
ученых в обществе, чтобы молодые хотели стать похожими на наставников. [2]
Таким образом, Национальный подход к кредитам, который охватывает высшее образование,
обучение, повышение квалификации и обучение секторов, предназначен для создания
стабильного процесса обучения, что пойдет на пользу учащимся и рекрутерам в сфере
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образования и занятости. В частности, он будет способствовать укреплению мобильности среди
учащихся на национальном и международном уровне и позволит привлекать иностранных
студентов с большей готовностью. Он также будет способствовать повышению читаемости,
сопоставимости и признанию высшего образования и подготовке наград на национальном и
международном уровне. Это будет отражено в документах, таких, как приложения к диплому.
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Teaching Values Through a ProblemSolving in Mathematics
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Abstract
Mathematics is not an independent science, and teaching it is strongly related to daily life.
Teaching mathematics, in general, embraces teaching mathematical values that are of three types:
general educational values, mathematical values, and educational values. However, more
precisely, one of the approaches employed in teaching mathematics is the problem-solving
approach, which instills values in the characters of students which help in shaping their
personalities by granting them the chance to rely on themselves. In this way, it helps students to
become independent, tohave strong personalities, and to be capable of solving problems in their
lives. In addition, problem-solving teaches students to be collaborative, innovative, and sociallyactive. However, the problem-solving approach consists of three levels, namely tasks, cooperative
groups, and sharing. In brief, the approach urges students to interact with other students in a group
in order to find the proper solution for a certain task and then share the solution alongside the
reasoning with the other students of the other groups. This approach encourages reasoning and
creative thinking alongside with group work and self-reliance. Consequently, teaching
mathematics through employing the problem-solving approach is of great importance for the
individual and the community as well taking into consideration how important the values the
approach instills in students. This study recommends employing this approach in teaching
mathematics for students to be self-confident, critical thinkers, and problem-solvers in real and
social life, which will benefit the country as a whole.
Keywords: Teaching Values, Problem-Solving, mathematics.
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The essence of language in the context of
globalization
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Аннотация
В статье рассматривается развитие языка под влиянием мировых тенденций в мире. А
также дается краткий сравнительный анализ понятий «герменевтика», «лингвистика» и
«философия языка»; подчеркиваются особенности развития языка в условиях
глобализации, отмечаются факторы, влияющие на динамику языка и формирование
«мирового языка». Теоретической и методологической основой статьи стали принципы
диалектической логики (общая связь, развитие, противоречия, историчность и логика и
др.).
Ключевые слова: Глобализация, философия языка, система знаков, идентичность,
сущность языка, герменевтика, языковые процессы, культурные ценности.

Abstract
The article deals with the development of language under the influence of global trends in the
world. A brief comparative analysis of the concepts of “hermeneutics”, “linguistics”, and
“philosophy of language” is carried out. The paper emphasizes the features of language
development in the context of globalization, factors that affect the dynamics of the language and
the formation of the "world language" are noted. The theoretical and methodological basis of the
article was the principles of dialectical logic (general connection, development, contradictions,
historicality and logic, etc.).
Keywords: Globalization, philosophy of language, system of signs, identity, essence of language,
hermeneutics, linguistic processes, cultural values.
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The process of globalization not only changes the cultural values of ethnic groups to some extent, but
also has a significant impact on the linguistic situation. One of the changes in this direction is the
disappearance of some languages. In this context, the famous Italian scientist, public figure, founder of
the circle for the study of human development A. Peccei wrote at the end of the twentieth century: At
the same time, there are fears that in the future all nations will be the same and that the cultural values
of nations will not differ from each other ” [Peccei 2000: 29]. Famous Kyrgyz writer Chyngyz Aitmatov
in one of his interviews said: "We have changed the world, the world have changed us. In fact, it is the
paradox of life. Sometimes a person does it on his own. Globalization finally came to the human mind,
but people were asked difficult questions. Today, the process of globalization is a big thing, a process
that covers the whole world…. Our national language is a great diary that has come down to us from
our ancestors for many centuries. So, our task is to leave it to the next generations. Not only the language
will disappear, but also the nation, if we cannot compress the language and convey it to the next
generation”[Aitmatov 2017: 2]. Therefore, the key to human progress is the protection and preservation
of the cultural identity of peoples and ethnic groups.
A few years ago, A. Peccei emphasized that the development of technological civilization, economic
growth, human mobility, as well as the expansion of the media in the future may lead to the loss of
culture, sense of beauty, the pursuit of good, universal values [Peccei 2000]. As you know, language is
a key component of the culture of any nation, and the rich experience of mankind shows that this
phenomenon, as one of the key elements of culture, is in danger of extinction in the first place.
The existence of different cultures has a logical conclusion, as mentioned above. Not only do languages
complement each other, but they also have a profound effect on the existence of different cultures on a
fundamental basis. In particular, there is competition between the carriers of cultures, not between
cultures. This competition, along with the concepts of wealth, influence, independence, and so on, takes
place in all aspects of humankind, that is, in the cultural and spiritual heritage. Language is the founder
of cultural values.
The above shows what is relevant and what are the trends in the current reality. One of these trends is
related to the disappearance of some languages. Due to the development of other languages, some
languages are in danger of disappearing or declining, when English was recognized as such an advanced,
leading language.
Objective: With a deep understanding of current linguistic processes, we can fully imagine what results
they will bring in the near future. It is also possible to understand these processes by studying the essence
of language as a sociocultural phenomenon. Therefore, in order to determine the state of language in
today's socio-cultural situation, it is expedient to study the essence of linguistic processes, especially
language.
The theoretical and methodological basis of the article was the principles of dialectical logic (general
connection, development, contradictions, historicality and logic, etc.).

DISCUSSION
Language is a symbolic memory of the social individual, which is valuable as a necessary means of
preserving the knowledge and skills accumulated over the centuries, and transmitting the socio-cultural
experience gained in the process of communication to future generations. Language is considered to be
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the ability to communicate with other people [Akhutina 2011]. National languages are the main form of
human cognitive activity, reflecting information in the system of signs. With the help of language,
people have the opportunity to learn about their environment. В. Humboldt states: "The constant activity
of the language and the soul in the transformation of thought into sound" [Humboldt 1985: 70].
Language is considered to be a historically evolving system, a system of notation, a system of discrete
signs that serve the purpose of conversation. Language reflects the characteristics of meanings,
relationships, ethics, aesthetics, and beliefs. As a key factor in culture, language performs
communicative and cognitive functions in society. It plays a vital role in shaping, influencing, and
expressing emotions. In addition, the emotional, directive functions of language can be emphasized.
Communication and cognitive functions interact to varying degrees in the acquisition of different texts
as a basis.
F. de Saussure, the Swiss linguist and founder of semiology and structural linguistics, considered
language as a social element of speech and communication activities [Saussure 1977].
The essence of linguistic processes was addressed by thinkers in antiquity, and Socrates, Plato and
Aristotle left many valuable ideas. Gnosticism and other similar religious teachings gave rise to the idea
of a single language, which developed during the Renaissance. Italian humanists studied Greek and
Latin and founded classical philology. Modern philosophy (F. Descartes, F. Bacon, J. Locke, T. Hobbes,
F. Leibniz) has left valuable ideas that consider language as a necessary means of knowing the truth. At
the time, Aristotle, as well as the Stoics, emphasized the secondary nature of the inner word, voice, and
writing. Various hypotheses about the genesis of language have emerged, such as Empedocles,
Democritus, Epicurus, and the Stoics.
The role of language in human communication became the subject of scientific analysis at the beginning
of the New Age. They are D. Viko, I. Herder, W. Humboldt and others studied and founded the science
of linguistics. Today, language is also studied by psycholinguistics and sociolinguistics.
J.J. Руссо, E.Condillac, А. Smith, I. Herder, J .; Poirier, L.V. Shcherba, F. de Saussure, W. Humboldt,
I. Herder and other similar researchers have analyzed language as a special form of human development.
Steinthal and Potebnya founded the School of Comparative Linguistics. According to Humboldt,
language is seen as a means of learning the spirit. In addition to the above-mentioned direction in the
philosophy of the twentieth century, analytical philosophy also paid attention to the ontology of
language and studied linguistic processes in depth. B.Russell, Д. Moore, A. Wathed, H. Reichenbach,
М. Schlick and other researchers called for substantive language reform.
During this period, two directions of language philosophy were formed. The first is the European,
continental orientation, which “generalizes the concepts of linguistic processes in the history of
philosophy, noting that the provisions in this case do not fully define linguistic phenomena. This
direction understands the analysis of the possibilities of language as a task of linguophilosophy.
The Anglo-Saxon tradition, known as the second direction, studies the dialectic of reality and thinking
in linguistic processes. Academician L.V. Shcherba (1880-1944), a well-known linguist, conducted
extensive research on the evolutionary nature of language and its interaction with the environment.
Current socio-cultural changes emphasize the need to pay attention to the problem of the relationship of
linguistic processes with thinking, consciousness and reality. F. de Saussure (1857-1913) developed the
field of "structural linguistics" and presented its main ideas in the book "Course of General Linguistics".
The development of this field has made a significant contribution to linguistics and has shaped culture,
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including scientific knowledge. The structural approach proposed by F. de Saussure forced us to
reconsider the role of language in the structure of being [Saussure 1977].
In addition to the above-mentioned direction in the philosophy of the twentieth century, analytical
philosophy also paid attention to the ontology of language and studied linguistic processes in depth. B.
Russell (1872-1970), d. Moore (1803-1958), A. Wathed, H . Reichenbach (1891-1953), M. Schlick
(1882-1936) and other researchers called for a substantial reform of the language. They only study
scientific issues in a language that explains a meaning noted that allows. As the greatest founder of
linguistic philosophy L.Wittgenstein (1889-1951) also made significant contributions to linguistics.
The philosophy of language in the twentieth century in the study of this problem pays close attention to
socio-linguistic processes, because the problems of society can not be solved without language.
Concepts of language and speech are closely related to hermeneutics.
Hermeneutics is the art and theory of text interpretation. Aristotle left valuable ideas about hermeneutics
in his collection On Explanation. Christian scholars studied the structure of the text as well as explaining
the contents of the Bible. At the beginning of the 19th century, the Protestant theologian F. Schleimacher
(1768-1834) expanded the concept of hermeneutics and noted that it could be applied not only to the
Bible, but also to other texts. With the help of hermeneutics you can get detailed information about the
character and psychology of the author of the text.
The next stage of development of hermeneutics is closely connected with the research of the German
philosopher W. Dilthey. He stressed the need to analyze hermeneutics in close connection with the
sciences related through culture and history. According to the thinker, earlier periods can be understood
through the correct study of the text of historical sources [Ysmailova 2016]. In order to achieve this
goal, it is necessary to study the psychology and thinking of the author, it is impossible to get accurate
information about historical events and facts without knowing its socio-psychological features. "Since
the development of Dilthey's work, hermeneutics has been closely linked with the complex of human
and social sciences, which has become one of the most important methods of the social sciences and
humanities….On this basis, philosophical hermeneutics was developed, and the importance of in-depth
study of the text in order to learn about societies and the human world was emphasized. In fact,
historians, writers, culturologists and other professionals learn their subjects only by studying the
relevant texts. Therefore, the scientific analysis of the text is the basis of humanities ”[Ysmailova 2016:
30-52].
In order to study the functioning of linguistic processes in the context of globalization, including the
reasons for the recognition of English as a world language, it is expedient to analyze the socio-cultural
values and ontological features of the language. In this regard it is necessary to pay attention to the
works of A.A. Brudny, T.A. Askarov, M.Zh.Jumagulov, О.А. Togusakov, Zh.B. Bokoshov, А.К.
Kulnazarov, E.I. Ismailova, R.D. Stamova, Zh.K. Urmanbetova and other domestic scientists on
ontological problems. According to J.B. Bokoshov, the solution of philosophical problems is in
accordance with the views of the philosopher in the field of ontology. Every issue in the history of
philosophy has been raised from different angles and has taken on different meanings. It is no
coincidence that philosophy is called "the continuation of all things." Therefore, ontology is the
foundation of philosophy. Therefore, the problem that has long been at the heart of philosophy is the
mystery and nature of consciousness [Bokoshov 2004]. Thus, language is valued as a system of signs
that enables individuals to communicate and think.
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In the philosophy of language, abstract concepts, images and symbols are of great importance. Language
is valuable as a system of signs that serves as a means of communication and thinking between people.
With the help of language, knowledge of the world is realized and a person's self-consciousness is
formed. Language is a social means of storing information and transmitting it to other subjects, as well
as a prerequisite for the management of human behavior [Ysmailova 2016].
The lexical stock of modern languages is at least a few thousand words. When the vocabulary is
systematic, it is easy to find the right word in different lexical units. Words in each person's language
and consciousness have different dimensions, because language reflects different aspects of the
objective reality around them.
Objects and phenomena in objective reality differ in their characteristics. Features such as its social and
cultural significance, shape, color, functions, norms, similarities, differences, as well as its other internal
and external properties are central to the acquisition of a name.
Representatives of one culture or another dominated the environment
meditates using imaginations and images. These images reflect the specifics of national culture,
historical and cultural traditions, national identity, the mentality of ethnic groups. Structural features and
lexical orientation of language have a certain influence on the style of thinking and perception of the
world.
Language as a socio-cultural factor contributes to the preservation of human experience. Social
phenomenon - the language of the individual to society, freedom, equality, and so on expresses an
opinion on axiological norms. As a system of signs, language reflects the generalized experience of
generations, is a means of ensuring socio-cultural transition and is closely linked with the way of life of
the ethnos.
Ch. Aitmatov said: “If we speak about the language so we speak about the nation” [Aitmatov 2017: 2],
A. S. Khomyakov said: “The immortality of the people is in its language”[Khomyakov 2013], and as
A.Camus pointed out: "My homeland is the French language"[Camus 2017], this phenomenon is the
main means of learning and mastering the outside world. In addition, the phenomenon under study is
known as a tool for human interaction, a tool for communication with other ethnic groups.

CONCLUSION
As we know from history, every local culture is formed under special natural and historical conditions,
the perception of the world, the human image, the language of communication develops and changes.
Different cultures create a language system through which they can communicate with other peoples.
Culture cannot exist without language, because the phenomenon under consideration forms the internal
basis of culture. As a result of the functioning of language, subjects form and pass down from generation
to generation symbols, norms, customs, information, scientific knowledge, models of behavior, beliefs,
ideas, feelings, values, and justifications. As a result, the process of socialization takes place, cultural
norms and social roles are mastered, as well as mutual understanding, harmony and stability in society
[Kagan 2005]. As in the modern world, language has become the main tool not only of communication,
but also of knowledge. Be that as it may, in crowded times we learn the world through the English
language, displace from this information and communicate with this language. We should speak not the
foreign language, but the language of human. If a person pronounces his language in the human
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language, then he will never be able to supplant his native language. Two or more languages are the
same for people. Language is a powerful force that expands the space of the human world.
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Kuzey
Kıbrısta’ki
Üniversitelerde
Çalışan Akademik Personelin İş
Doyumunun İncelenmesi

Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI1
Tugay YAZGAN2

Özet
Bir işyerindeki iş doyumu bir çalışanın işyerindeki rolünden, sorumluluklarından aldığı kişisel,
organizasyonel ve çevresel faktörlerle ilgili bir dizi faktöre bağlı olduğu bir memnuniyet duygusudur.
Üniversiteler arasında iş profili ve kaliteli eğitim talebi göz önüne alındığında, yüksek öğretimdeki
akademik personelin iş doyumu da önemli derecede etkilenmektedir. Bu doğrultuda, Kuzey Kıbrıs’taki
üniversitelerde çalışan akademik personellerin iş doyumunun araştırılması amaçlanmıştır. Akademik
personelin iş doyumunu belirlemek için anket yöntemi uygulanmış, SPSS 22. istatiksel programıyla
analizi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda, Kuzey Kıbrıs’taki bazı üniversitelerin
akademik personelinin işlerinde önemli ölçüde memnun kaldığı sonucuna varılmıştır. Akademik
personelin iş arkadaşlarıyla ilişki ve yönetim tarzı konusunda hoşnut duydukları, çalışma şartları ve
ücret konusunda tam anlamıyla memnun olmadıkları kanısına varılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları
akademisyenlere ve üniversite yöneticilerine memnuniyet düzeyini artırmada yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Memnuniyet, Akademisyen, Kuzey Kıbrıs

Abstract
Job satisfaction in a workplace is a sense of satisfaction in which an employee depends on a number of
factors related to their role in the workplace, the personal, organizational and environmental factors that
they take from their responsibilities. Given the job profile and the demand for quality education among
universities, the job satisfaction of academic staff in higher education is also significantly affected.
Accordingly, it is aimed to investigate the job satisfaction of academic staff working in universities in
Northern Cyprus. The survey method was applied to determine the job saturation of academic staff and
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analyzed with the Statistical program of SPSS 22. As a result of the findings obtained in the study, it
concluded that academic staff of universities in Northern Cyprus were significantly satisfied with their
work. It has been concluded that the academic staff are satisfied with the relationship and management
style with their colleagues, and are not fully satisfied with the working conditions and wages. The results
of this study can help academics and university administrators to increase their level of satisfaction.
Keywords: Job Satisfaction, Satisfaction, Academician, Northern Cyprus

GİRİŞ
Nitelikli iş gücünü yetiştirecek olan akademisyenlerin en yüksek verim ile çalışmaları iş doyumlarına
bağlıdır. Bundan dolayı, iş doyumu, işletmelerin çalışanlarından istediği önemli bir özelliktir (Cavus ve
Abdıldaev, 2014). İş doyumu, iş tatminine, performansa, örgütsel üretkenliğe ve işgücü devrine
bağlantılıdır (Karaman ve Altunoğlu, 2007). İş tatminsizliği ise eğitim, işe alma ve öğrenme eğrisi gibi
verimsiz davranışların yanında müşteri tabanındaki azalmayı içermektedir. Bunun aksine çalışanların iş
doyumu verimliliği artırmakta, personel devrini azaltmakta, yaratıcılığı ve bağlılığı artırmaktadır (Atilla,
Yıldırım ve Baysal, 2019).
Akademik personelin iş tatmini seviyesi, içsel ve dışsal motive edici faktörlerden, denetimin
niteliğinden, çalışma grubu içindeki sosyal ilişkilerden ve işlerinde bireysel başarı veya başarısızlık
derecesinden etkilenmektedir (Koçoğlu, 2015). Literatürde yer alan çoğu çalışma akademisyenlerin
içsel ve dışsal tatmin edici bulgunun bir karışımının onların iş doyumunun en iyi yordayıcıları olduğunu
öne sürmektedir (Bas, 2002; Dvorak ve Philips, 2001). İçsel tatminleri öğretim faaliyetlerinden
kaynaklanabilirken; dış etkenler, maaş, denetçilerden ve iş arkadaşlarından algılanan destek, üniversite
güvenliği ve üniversite başvurusunun mevcudiyeti gibi akademik personelin memnuniyeti ile
ilişkilendirilmiştir (Tetik, Gümran ve Yalçın, 2008).
Akademik personel, yaptıkları işlere destek olunmadığını algıladıklarında, işlerini en iyi şekilde yapmak
için yeterince motive olmamaktadırlar, çalışma koşullarından memnun kalmadıklarında ise, kurum
değiştirmeyi ya da mesleğini bir anda bırakmayı tercih etmektedirler (Koca ve Özçifçi, 2015). Bu
doğrultuda, iş doyumunun yönlerini incelemek önemlidir çünkü iş doyumu akademik personelin
kalıcılığını ve gelişim koşullarını etkilemektedir. Mesleği bırakmayı planlayan akademisyenler, daha az
memnuniyet ve kariyer olarak öğretmeye karşı daha olumsuz bir tutum bildirmişlerdir (Khalid, Irshad
ve Mahmood, 2012; Paksoy, 2007). Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ta üniversitelerde çalışan akademik
personellerin iş doyumunun araştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, iş tatmini ve ilgili kavramlar
arasındaki ilişkiye değinilmiş ve önemi kapsamında analiz edilmiştir.

KAVRAMSAL ÇALIŞMA
Eğitim, bir ulusun en önemli kurumsal örgütüdür; herhangi bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde bile eğitim sektörünün önemi kabul edilmiştir. Rekabet
çağında hükümet de bu sektöre yatırım yapmaya isteklidir. Eğitim kurumlarının yapısal reformları her
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düzeyde süreç içerisindedir. Bu bağlamda, kaliteli bir akademik kadro, başarılı bir eğitim sisteminin
temel taşıdır. Olumlu ve sağlıklı bir üniversite yapısı, akademik personelin iş tatmini artırır, aynı
zamanda öğrenim ortamını iyileştirir ve üniversitenin verimliliğini artırmaktadır (Khalid, Irshad ve
Mahmood, 2012). İş doyumu, bir kişinin işinin iş değerlerine ulaşmayı başarması veya kolaylaştırması
olarak değerlendirilmesinden kaynaklanan zevkli bir duygusal durumdur (Locke, 1968; Dost ve
Cenkseven, 2008). İş doyumuna bağlı olan iş tatmini; devamsızlığı, işten ayrılma oranını, iş
performansını ve psikolojik sıkıntıyı önemli ölçüde etkilemektedir (Chen ve diğerleri, 2006). Ayrıca, iş
tatminsizliğinin işten ayrılma konusunda en iyi belirleyiciler arasında olduğunu ortaya koyulmuştur.
Çalışanlara sağlanan faydaların iş tatminini etkilediği söylenmektedir (Serinkan ve Bardakçı, 2007;
Koca ve Özçifçi, 2015).
Farklı bir perspektiften incelendiğinde, bir yüksek öğretim kurumunun akademik personeli kilit bir
kaynaktır ve kurumun hedeflerine ulaşmada oynayacakları önemli bir role sahiptir. Üniversitedeki
akademisyenlerin iş doyumu, yüksek öğretimin işlevleriyle ilgilidir (Chen ve diğerleri, 2006). Bundan
dolayı, yüksek öğretimin hedefleri, derinlemesine bilgi sağlamak, öğrencileri eğitmek, akademik
gelişim aramak ve ulusal kalkınma taleplerini koordine etmektir (Cox, Imrie ve Miller, 2014). Bu
unsurları en iyi şekilde iş tatmini sağlayıp iş doyumuna ulaşmış biri yapabilir. Ayrıca, akademik
personelin iş memnuniyetinin, insan kaynağının daha kalifiye yetişmesine katkı sağlayabilecek bir olgu
olduğu söylenebilir (Bilge, Akman ve Kelecioğlu, 2007).
Ekonomik anlamda yaşam tarzımızı belirleyen iş olgusu hayatımızın önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, iş doyumu ve memnuniyeti kavramı literatürde önemli bir yer kaplamış,
birçok akademik personelin ilgisini çeken konular haline gelmiştir (Cavus ve Abdıldaev, 2014;
Özpehlivan, 2018). Akademisyenler ücret, ders yükü konularında eksiklikler olduğunu düşündüğünden
hoşnut olmasa da genellikle akademisyenler yaptığı işte azim ve istek duyduğu, yaptığı işten doyum
aldıklarını ifade etmişlerdir (Karaman ve Altunoğlu, 2007). Günümüzde, akademisyenlerin çalışma
hayatlarının hızlı temposu ve karmaşası, onları yoğun stres altına sokmaktadır, bu durum, onların iş
doyumunu veya tatminini olumsuz yönde etkilemektedir. Buna karşın, işlerinden yüksek tatmin alması
ise, işlerindeki verimliliklerin olumlu yönde artmasına neden olmaktadır (Paksoy, 2007).
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İş Tatmini

İş Tatminsizliği

İşe ve Örgüte
Bağlılık

İşe ve Örğüte
Karşı İlgi
Duymama

İşgücü
Verimliliğinde
İstikrarlı Artış

Düşük İşgücü
Verimliliği ve
Etkinlik

Mutlu ve
Sağlıklı Kişi

Mutsuz ve
Sağlıksız Kişi

Yetenek ve
Yaratıcılığını
Ortaya
Koyma

İş
Şikayetlerinde
Artış

Şekil 1. İş tatmini ve Tatminsizliği

Şekil 1’de görüldüğü üzere, akademik personelin istenilen hedeflere ulaşmasında iş tatmini veya
tatminsizliği önemli bir etki yaratmaktadır. Yöneticiler, iş tatminini ortaya çıkarmak için akademik
personeline gereken özeni göstermeleri, üniversitenin eğitim kalitesi açısından önemi ve kurumun
verimliliğini artıracaktır.

YÖNTEM
Araştırma verilerinin toplanmasında, öğretim elemanlarının iş doyumu düzeyini belirlemek amacıyla
öğretim elemanları iş doyumu ölçeği, önceki araştırmacılar tarafından geliştirilen çalışmalardaki
anketler yeniden sentezlenmiş ve uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 20.0 ile analiz
edilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyette olan 8 üniversitede görev yapan
öğretim elemanları arasından rastgele seçilen 285 öğretim elemanına anket uygulanmıştır. Araştırmaya
katılanların 125’i kadın, 160’ı erkektir. Araştırmaya katılanların yaş aralığı incelendiğinde; 85’i 20-29
yaş aralığında, 95’ü 30-39 yaş aralığında, 40’ı 40-49 yaş aralığında, 45’i 50-59 yaş aralığında, 20’si ise
60 yaş ve üzeri aralığındadır. Katılımcıların unvanlara göre dağılımı incelendiğinde; 12’si Araştırma
Görevlisi, 98’i Öğretim Görevlisi, 90’ı Yardımcı Doçent; 50’si Doçent, 35’i ise Profesör unvanına
sahiptir (bkz. Tablo 1).
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Tablo 1. Demografik Bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Unvan

TOPLAM

Frekans (N)

Oran (%)

Kadın

125

43,9

Erkek

160

56.1

20-29

85

29,8

30-39

95

33,3

40-49

40

14,0

50-59

45

15,8

60 ve Üzeri

20

7,1

Araştırma Görevlisi

12

4.2

Öğretim Görevlisi

98

34,4

Yardımcı Doçent

90

31,6

Doçent

50

17,5

Profesör

35

12,3

285

100

BULGULAR
Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının iş tatmininin ortalama değerlerine bakıldığında, ortalama
3.5'in üzerinde bir puanla işlerinden genel olarak memnun oldukları görülmektedir. Akademisyenler,
öğrencilerle ilişkilerinde, meslektaşlarıyla ilişkilerinde, üstleriyle ilişkilerinde, çalışma koşullarında, iş
güvenliği, kütüphane olanaklarına yönelik yanıtladıkları sorularda ortalama değerinin 3.5’in üzerinde
olmasından dolayı memnun oldukları görülmüştür. Buna karşın, iş yerindeki politikalar ve
prosedürlerden memnun olmadıkları da ortalama değerinin düşük olmasından anlaşılmaktadır.
Araştırmaya katılan akademik personel öğrencilerle kişiler arası ilişkiler konusunda oldukça endişeli
olduğu X = 3.817 en yüksek iş doyumu ortalamasından anlaşılmaktadır. Ayrıca, meslektaşlarla
kişilerarası ilişkilerde X=3.973 değerinden memnun oldukları anlaşılmaktadır. Buna karşın, en düşük
ortalama değere sahip olan maaş (X=3,210) ve politikalar ve prosedürler ’den (X=3,105) memnun
olmadıkları dolayısıyla tatmin olmadıkları görülmektedir. İş tatmininin bireysel yönleri incelendiğinde
farklı modeller ortaya çıkmaktadır, ancak araştırma literatürüne uygun olarak, erkek akademisyenler
işlerinin çoğu yönüyle kadınlardan daha memnun olma eğiliminde oldukları görülmektedir (3,648>
3,405). Ücret konusunda en düşük doyum düzeyine sahip akademik personelin 20-29 yaş grubunda yer
aldığı, en yüksek doyum düzeyine sahip olan akademik personelin ise 60 yaş ve üstü ile 30-39 yaş
grubunda bulunan akademik personelin olduğu anlaşılmaktadır. Genel doyum düzeyleri açısından
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incelendiğinde, 50-59 yaş grubundakilerin 40-49 yaş grubunda bulunan akademik personeline kıyasla
daha yüksek bir iş doyum düzeyine sahip oldukları analiz sonucundan anlaşılmaktadır.

SONUÇ ve TARTIŞMA
Araştırmanın elde edilen bulgular ışığında, genel olarak iş tatmini ile akademik unvanlar arasında
önemli farklılıklar olduğunu görülmüştür. Profesörler, öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerine
kıyasla daha yüksek bir iş doyumuna sahiptir. Sonuç olarak, öğretim üyeleri tüm akademisyenler
arasında en yüksek iş doyumuna sahiptir. Benzer şekilde Hickson ve Oshagbemi (1999), iş doyumunun
rütbe ile arttığını bulmuşlardır. Oshagbemi (2003) ise akademik sıralamanın iş doyumu ile pozitif ve
çok güçlü bir şekilde ilişki içerisinde olduğunu ifade etmiştir. İş doyumu, performans, üretkenlik,
devamsızlık ve işten ayrılma ile ilgili olduğu için akademik çalışma yaşamında daha fazla araştırılması
gereken önemli bir konudur. Aynı zamanda, akademik iş doyumu çalışmaları, üniversite yönetiminin ve
akademisyenlerin eğitim kalitesini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın Kuzey
Kıbrıs’taki üniversite yönetimleri için de önemli sonuçları vardır. Öncelikle bu çalışmanın sonuçları
akademisyenlere ve üniversite yönetimlerine memnuniyet düzeyini artırmada yardımcı olabilmekte ve
üniversite yönetimlerine, akademik personelin iş tatmini açısından taleplerini, içsel ve dışsal faktörlerini
anlamada rehberlik edebilmektedir. Akademik personel daha yüksek düzeyde iş tatmini ve daha düşük
memnuniyetsizlik düzeylerini ifade etmeye teşvik edilecekse, çalıştıkları ortama ('çevre' veya 'atmosfer')
dikkat edilmelidir. Bir topluluk duygusu geliştiren şeyler- kabul, destek ve karar alma sürecine uygun
katılım seviyeleri- akademisyenler için önemlidir. Aynı zamanda, entelektüel çevrenin beslenmesi,
kurumsal misyonun netliği ve fakülte-idare ilişkileri de aynı derecede önemlidir. Öğretim elemanlarının
bilgisayar ve internet olanaklarının ve sosyal olanakların iyileştirilmesi; öğretim elemanlarının
çalıştıkları kuruma ait olduklarını hissetmeleri ve kendilerini kurumun değerli bir unsuru olarak
algılamaları için gerekli çalışmaların yapılması ve öğretim elemanlarının iş doyumları ile ilgili farklı
araştırmalar yapılması ve böylece öğretim elemanlarının iş doyumlarını etkileyen faktörlerin daha geniş
olarak ortaya konması önerilebilir.
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Terörizm Uluslararası İşletmeciliği Nasıl
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How Does Terrorism Affect International Business?
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Özet
Korku, zorlama veya baskı yoluyla siyasi, ekonomik, dini veya sosyal bir hedefe ulaşmak için
tehdit veya fiili güç ya da şiddet kullanımını ifade eden terör eylemleri, küresel düzeyde, günden
güne artış göstermesi sebebiyle önemli bir problem alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle
Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine yönelik 11 Eylül saldırıları, özellikle küresel düzeyde
insani boyutun yanı sıra ekonomik açıdan da derin bir etki yaratmıştır. Diğer taraftan, bu tarihten
itibaren gerçekleşen terör saldırıları; finansal merkezler, havaalanları, petrol dağıtım kanalları gibi
stratejik noktaların yanı sıra çok uluslu işletmelerin ve gerçekleştirilen uluslararası işletmecilik
faaliyetlerinin de teröristlerin hedefinde ve terör saldırılarına uğrama ihtimali yüksek olduğunu
gözler önüne sermektedir. Nitekim, birçok farklı terör örgütünün en ölümcül saldırılarında sadece
işletmeleri hedef almasından hareketle bu çalışma, terörizmin uluslararası işletmecilik
faaliyetlerindeki yıkıcı etkisinin ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda,
terörün ekonomide ciddi bir belirsizlik ortamı yaratmakta olduğu, uluslararası işletmelerin
yabancı pazarlara giriş stratejilerini şekillendirdiği ve uluslararası işletmecilik faaliyetlerinde
azalmaya sebebiyet verebileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, terörizmin sadece riskli
bölgelerde değil aynı zamanda risk düzeyi düşük olarak nitelendirilen ülkelerde de meydana
geldiği dikkat çekmiş ve artık “Yeni Nesil Terörizm” olgusu doğrultusunda incelenmesi
gerekliliği ortaya konulmuştur. Bu çerçevede, yeni nesil terörizm, siber saldırılardan, terörizm
franchising’e kadar geniş bir yelpazede yer aldığından, uluslararası işletmelerin ülke temelinde
ya da sektörel incelemelerinin, pratik temellere dayanan kriterler üzerinden ve güncellenen risk
değerlendirmesi faktörlerine dayanılarak yapılmasının büyük önem taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Nesil Terörizm, Uluslararası İşletmecilik, Çok Uluslu İşletmeler,
Terörizm Tehditinin Yönetilmesi
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tamamlanmış olan, “Uluslararası İşletmecilik Faaliyetlerinde Politik Risk Yönetim Stratejilerinin Oluşturulması
ile İlgili Türk İş Dünyası ve Yatırımcıların Algısı Üzerine Nitel Bir Araştırma” başlıklı doktora tezinin ilgili
bölümünün revize edilmesiyle hazırlanmıştır.
2
Dr. Öğr. Üyesi, Tarsus Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, TÜRKİYE. E-posta: onurozbozkurt@tarsus.edu.tr ,
ORCID: 0000-0002-2325-2433
1

533

Abstract
Terrorist incidents, which refer to the threat or actual use of force or violence to attain a political,
economic, religious, or social goal through fear, coercion, or intimidation, appear as a high
priority problem area at the global level due to the fact that it tends to increase exponentially day
by day. Especially, the September 11 attacks on the twin towers of the World Trade Center had a
profound impact economically in addition to the humanitarian dimension in particular at the
global level. On the other hand, terrorist attacks that have taken place following this event reveals
that in addition to strategic locations such as financial centers, airports, oil distribution channels;
multinational corporations and international business activities are also primarily targeted by
terrorists and are highly likely to be subject to terrorist attacks. Therefore, this study was carried
out to reveal the devastating effect of terrorism on international business activities, since many
different terrorist organizations targeted only businesses in their deadliest attacks. In this sense, it
has been seen that terrorism creates an environmental uncertainty in the economy, shapes foreign
market entry strategies of international businesses, and leads to a decrease in international
business activities. Furthermore, it has been pointed out that terrorism occurs not only in risky
regions but also in countries with low-risk levels and revealed the necessity of examining it in the
line with “The New Generation Terrorism” phenomenon. In this frame, owing to the fact that the
new generation terrorism takes place in a wide range from cyber-attacks to terrorism franchising,
it is of great importance for international businesses to conduct country-based or sectoral analysis
built on practical-based criteria and updated factors in risk assessment.
Keywords: The New Generation Terrorism, International Businesses, Multinational
Corporations, Managing Terrorism Threat

1. GİRİŞ
Terörizm, doğrudan ve dolaylı etkileriyle uluslararası işletmecilik faaliyetlerini tehdit etmektedir.
Hükümetler halka açık yerlerde güvenlik önlemlerini artırdıkça, çok uluslu işletmeler (ÇUİ) ve
faaliyetleri teröristlere daha çekici hedefler olarak gelmeye başlamıştır (Czinkota vd. 2010: 826).
Özellikle Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine yönelik 11 Eylül saldırıları, iş dünyasının terörizm
ile ilgili deneyimlediği problem alanını gündeme taşımıştır. Savunma ve ekonomi yönünden küresel bir
güç olan ABD gibi bir ülkenin bile böylesine büyük çapta zarara sebep olan bir saldırının hedefi olması,
insani boyut başta olmak üzere ekonomideki boyutuyla da küresel çapta derin bir etki bırakmıştır.
Ekonomik eşitsizliklerin ve ideolojik rekabetin belirginliğini artıran ve uzak ama aynı fikirde olan
işbirlikçilerin terör faaliyetlerini üstlenmesini kolaylaştıran ticaret, seyahat ve bilgi transferinin
küreselleşmesi ile nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar dahil kitleleri yok edebilecek silahların varlığı
terörizmin doğasını değiştirmiştir (Czinkota vd. 2010: 826). Bu açıdan, terörizmin küresel anlamda
yıkıcı ve konsantre bir etkiye sahip olarak farklı bir boyuta kavuşmasına sebep olan yeni nesil terörizm,
özellikle hemen her işletmeyi etkileme potansiyeline sahip olan siber saldırılar ve dünyanın farklı bölge
ve ülkelerinden bir araya gelen terör örgütlerinin eylemlerini gerçekleştirmek için tıpkı işletmelerde
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olduğu üzere birer franchise gibi faaliyette bulunmalarını ifade eden terörizm franchising’ten meydana
gelmektedir.
Bu açıdan, terörizm diğer alanlarda her ne kadar önemli ölçüde incelenmiş olsa da terörizmin değişen
doğasının uluslararası işletmecilik faaliyetleri bağlamında oluşturduğu kendine özgü zorlukları ele
almak için gerçekleştirilen çalışmalar sınırlı düzeyde kalmıştır. Buradan hareketle, bu çalışma ile
terörizmin, değişen doğası ve geldiği boyutun uluslararası işletmecilik faaliyetlerine olan etkisinin
kanıtlanması ve iş dünyasının hangi yöntemlerden faydalanarak bu risk türü ile başa çıkabileceğine
ilişkin yol gösterici olmasının yanı sıra literatürde açıkça görülen eksikliğin giderilmesi beklenmektedir.

2. Terörizmin Uluslararası İşletmeciliğe Etkisi
2.1. Terörizm
Küreselleşen dünyada, terörizm tehdidi, uluslararası işletmecilik ve ticaret faaliyetlerini önemli ölçüde
etkileyebilme gücüne sahiptir. Terörün, insanların yaşamlarını doğrudan etkileme gücünün yanı sıra,
sebebiyet verdiği ekonomik etkilerle de para ve maliye politikalarında önemli rol oynayan ve ekonomiyi
olumsuz yönde etkileyen bir faktör olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda, terörün ekonomide ciddi
bir belirsizlik ortamı yarattığı ve uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin azalmasına sebebiyet
verebileceği de birçok araştırma sonucunda yer almıştır (Alp, 2013; Gomez vd., 2015; Abadie ve
Gardeazabal, 2008; Bandyopadhyay vd., 2015; Lee ve Rajan, 2011).
Siyasi, dini veya ideolojik amaçlara ulaşabilmek adına her türlü aracı meşru gören, amacına ulaşmada
engel olarak görülen noktaları hiçbir ayrım gözetmeksizin ölçüsüz ve kuralsız, şiddet, korku ve tehdit
yöntemleriyle hedef alan terörizm (Taşkın, 2004: 120), küresel düzeyde, geçmişte ve günümüzde olduğu
gibi gelecekte de artış kaydetme potansiyeli göstermesi sebebiyle önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, bölgesel düzeyde ele alındığında, terör saldırısı ve terörizm
kaynaklı ölüm sayılarının en yüksek düzeyde olduğu bölgeler sırasıyla, Ortadoğu ve Kuzey Afrika,
Güney Asya, Sahra Altı Afrika, Asya-Pasifik, Rusya ve Avrasya, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey
Amerika ve Latin Amerika ve Karayipler olmaktadır. 2002’den bu yana en fazla artış, Ortadoğu ve
Kuzey Afrika Bölgesi’nde kaydedilmiştir (Bkz. Şekil 1).
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Şekil 1. Terörizmin Bölgesel Dağılımı
Kaynak: Institute for Economics and Peace. (2019). Global Terrorism Index, Measuring the impact of
terrorism. s. 37, https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/08/GTI-2019web.pdf, Erişim
Tarihi: 12.02.2020.

Diğer taraftan, ülke temelinde terörizm olgusu ele alındığında ise, terörizmin dünya genelindeki bölgesel
dağılımını destekler şekilde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde yer alan ülkelerin terörizm
açısından yüksek riskli ülkeler kategorisinde olduğu dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda, terör riskini
barındıran en riskli 10 ülkeye ilişkin sıralamaya Tablo 1’de yer verilmiş olup, terör puanı arttıkça
terörizm risk düzeyi açısından da artış kaydedilmektedir.
Tablo 1. Terör Olayları Bakımından En Riskli Ülkeler
Sıra

Ülke

Puan

Sıra

Ülke

1

Afganistan

9.603

6

Somali

2

Irak

9.241

7

Hindistan

7.518

3

Nijerya

8.597

8

Yemen

7.259

4

Suriye

8.006

9

Filipinler

7.137

5

Pakistan

7.889

10

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

7.039

Puan
7.8

Kaynak: Institute for Economics and Peace (2019), Global Terrorism Index, Measuring the Impact of Terrorism,
s. 8, http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf, Erişim Tarihi: 12.02.2020.
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Devlet ve din adamlarına suikastlar, uçak kaçırma, rehin alma, silahlı ve bombalı saldırılar gibi olaylara
konu olan terörizm, 1970’li yıllardan itibaren hükümetlerin en çok üzerinde durdukları konulardan birisi
haline gelmiştir (Can, 2012: 277). Özellikle, 11 Eylül 2001’de, El Kaide tarafından ABD’de Dünya
Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine gerçekleştirilen intihar saldırılarında 3000’e yakın kişinin hayatını
kaybetmesi (Mueller ve Stewart, 2013: 5) ve savunma ve ekonomi yönünden küresel bir güç olan ABD
gibi bir ülkenin bile böylesine büyük çapta zarara sebep olan bir saldırının hedefi olması, insani boyut
başta olmak üzere ekonomideki boyutuyla da küresel çapta derin bir etki bırakmıştır. Bu tarihten
itibaren gerçekleşen terör saldırıları; finansal merkezler, havaalanları, petrol dağıtım kanalları gibi
yumuşak hedefler ve stratejik noktaların yanı sıra ÇUİ’lerin ve gerçekleştirilen uluslararası işletmecilik
faaliyetlerinin de teröristlerin hedefinde ve terör saldırılarına uğrama ihtimali yüksek olduğunu gözler
önüne sermektedir (Bkz. Tablo 2).
Tablo 2. Hedeflerine Göre Dünya Genelinde Terör Saldırıları
Hedef Türü

Hedef Alınan Sayı

Vatandaşlar ve varlıkları

3422

Polis

1596

Hükümetler

919

İşletmeler

797

Ordu

457

Dini semboller/kurumlar

228

Eğitim kurumları

162

Kaynak: Annex of Statistical Information Country Reports on Terrorism. (2018). https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2019/04/crt_national_consortium.pdf, s. 19, Erişim Tarihi: 10.08.2020.

Ülke düzeyinde bakıldığında, ABD’ye karşı gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarının, ABD’nin o
yıldaki GSYH’sine bakıldığında, 80 milyar dolar bedelinde bir zarara sebebiyet verdiği görülmektedir
(Kunreuther vd., 2003: 4). Ayrıca, 11 Eylül’den dolayı ABD borsasında %14’e varan düşüş
gerçekleşmiştir. İşletme düzeyinde ele alındığında, 1969 yılında dönemin başkanı Nixon’ın elçisi olarak
Nelson Rockefeller’ın Arjantin, Buenos Aires’e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, aynı zamanda Nelson
Rockefeller’ın da kurucusu olduğu “International Basic Economy Corporation”a bağlı Amerika
menşeili birçok süpermarket bombalanmıştır (Robock, 1971: 9).
14 Ocak 2016’da ise, Endonezya’nın başkenti olan Cakarta’da bir dizi patlamanın gerçekleştirilerek
terörün ÇUİ’leri kendilerine yeniden hedef olarak seçtiği görülmüştür. DEAŞ (Dawlat Al-Islamiyah
F’al-Iraq Wa Belaad Al-Sham) terör örgütü mensubu intihar bombacılarının, dünyanın en ünlü kahve
zinciri işletmesi olarak bilinen Starbucks’ın Cakarta’da yer alan şubesine saldırı düzenlemesi sonucu
olarak beş saldırgan ve iki sivil olmak üzere toplamda 7 kişi hayatını kaybetmiştir
(http://www.milliyet.com.tr, Erişim Tarihi: 20.04.2020).
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2011’de Moskova’da, üstelik yüksek seviyede güvenlik önlemleriyle korunan ve en yoğun hava
trafiğine sahip havalimanı olan Domodedovo’da, 37 kişinin hayatını kaybedip 200 kişinin
yaralanmasına sebep olan intihar saldırısı gerçekleştirilmiştir (Mueller ve Stewart, 2013: 6). DEAŞ’ın,
Belçika’nın başkenti olan ve AB’nin de merkezi olarak bilinen Brüksel’deki ulaşım merkezlerine
gerçekleştirmiş olduğu intihar saldırıları neticesinde, Zaventem Havalimanı’nda, 14 ve AB kurumları
yakınlarındaki Maelbeek metro istasyonunda ise 20 olmak üzere toplamda 34 kişi hayatını kaybetmiş
ve tüm Avrupa alarma geçmiştir (www.ntv.com.tr, Erişim Tarihi: 20.04.2020).
Fransa’nın 11 Eylül’ü olarak nitelendirilebilecek ve ülkenin kalbi olan Paris’te, 13 Kasım 2015’te, 132
kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda (www.haberturk.com, Erişim Tarihi: 22.04.2020) da görüldüğü
üzere, terörün bugün nereden, ne zaman ve nasıl geleceği gibi soruların cevabı belirsiz olduğundan,
ülkeler terörle mücadeleye önem vermekte ve gerek kamu gerekse özel sektör teröre karşı güvenlik
giderlerini artırmaktadır.
Diğer taraftan, sektör ayırt etmeksizin ulus ötesi faaliyetlerde bulunma gayretinde olan ÇUİ’lerin
(Özbozkurt ve Yeşilkuş, 2019: 4319), uluslararasılaşmasında kritik bir unsur olma niteliği taşıyan
yabancı pazarlara giriş stratejileri, risk ve faaliyetlerin kontrol edilmesine ilişkin düzeyi önemli ölçüde
belirlemektedir (Rodriguez vd., 2005: 384). Bu doğrultuda, ulusal düzeyde faaliyette bulunan bir
işletmenin yabancı pazarlara girişi noktasında faydalanabilecekleri temel yöntemler ihracat, lisans
anlaşması, franchising, ortak girişim ve doğrudan yabancı yatırım olmakta; ancak bu seçenekler ev
sahibi ülke terörizm riski dolayısıyla şekillenmektedir. Nitekim, Hogetoorn ve Gerritse (2020: 2) ise
terörizmin, 116 ülkeden 8.872 firmanın birleşme ve devralma kararları üzerindeki etkisini incelediği
çalışmalarında terörizmin hem işletmelerin yabancı pazara girişlerini şekillendirdiği hem de ilgili
pazarlara girişlerine engel teşkil ettiğini ortaya koymuşlardır. Bu çerçevede, ev sahibi ülkelerde
terörizmin uluslararası işletmecilik faaliyetleri için terör riski barındıran ülkeye giriş yapmama, yabancı
pazardaki faaliyetleri azaltma (ortalama %30 oranında) veya faaliyetleri tamamen durdurma olmak
üzere çeşitli sonuçları olduğuna dikkat çekilmiştir.
Brouthers (1995: 7), düşük risk ile karakterize pazarlarda, birçok işletme doğrudan yabancı yatırım ve
yüksek kontrole sahip olabilecekleri diğer giriş yöntemlerini tercih ettiğini vurgulamıştır. Aksine,
yüksek riskli piyasalarda, işletmeler ihracat başta olmak üzere diğer yöntemleri daha çok tercih
edebilecektir. Çünkü ihracat, terörizmin etkileriyle başa çıkmak için nispeten kolaylık
sağlayabilmektedir.
Terörizmin uluslararası işletmecilik faaliyetlerine olan etkisinin araştırılması noktasında, Nitsch ve
Schumacher (2003: 7)’in 200 ülkeyi dâhil ettiği ve 1960-1993 yılları arasındaki dönemi kapsayan
araştırması sonucunda, terör faaliyetlerine maruz kalan ülkelerin birbirleriyle daha az ticaret
gerçekleştirdikleri ve bu iki ülkedeki terör olaylarının bir yıl içerisinde ikiye katlanması durumunda ise
iki ülke arasındaki ticaretin aynı yıl %4 oranında azalabildiği ifade edilmiştir. Yine aynı araştırmanın
bir başka sonucunda, ticaret gerçekleştiren iki ülkeden biri, en az bir uluslararası terör saldırısına maruz
kalıyorsa bu terörizm olayının, ilgili iki ülke arasındaki ticareti, terör olmadığındaki rakamın %10’u
kadar azalttığı tespit edilmiştir. Burada da görülmektedir ki, ülkelerarası ticari ilişkiler de terörizmden
etkilenmektedir.
Abadie ve Gardeazabal (2003: 113)’ın İspanya’da terörizmin etkisi ile ilgili araştırmasında, terörizmin
özellikle Bask bölgesinde, 1970’lerin ortalarından 1990’ların ortalarına kadar, kişi başına düşen milli
gelir açısından %10’luk bir düşüşe sebep olduğu ifade edilmiştir. Dahası, terörizm, ülkeleri gelişmişlik
seviyesine göre de etkilemektedir. Gaibulloev ve Sandler (2009: 359-362), 7’si gelişmiş ve 35’i
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gelişmekte olmak üzere toplamda 42 Asya ülkesi üzerinde terörizm ile ilgili bir araştırma
gerçekleştirmiştir. Bu araştırma sonucunda, terörizmin gelişmiş ekonomilerde büyüme üzerinde çok
önemli bir etkisinin bulunmadığı, ancak gelişmekte olan ülkelerde ise her terör faaliyetinin ülkenin
büyüme oranını yaklaşık olarak %1,5 oranında azalttığını ortaya koyulmuştur.
Diğer bir ifadeyle, belirli bir bölgede meydana gelen terör olaylarındaki artış, uluslararası işletmecilik
faaliyetlerinin başka bölgelere kaymasına sebebiyet verebilecek ve böylece, işletmelerin ilgili bölgeyi
tercih etme potansiyelini olumsuz yönde etkileyebilecektir. Örneğin, Enders ve Sandler (1996: 350),
1970’lerin ortalarından 1991 yılına kadar, uluslararası terörizmin İspanya’da yıllık olarak %13,5,
Yunanistan’da %11,9’luk oranda net doğrudan yabancı yatırım girişlerini azalttığını ifade etmiştir.
Farklı bir açıdan ele alındığında, terör olaylarının sigorta primlerini yükseltmesi gibi etkisiyle, işlem
maliyetlerini de yükselttiği görülmektedir. Örneğin, Kızıldeniz ve Umman denizine sınırı olan Yemen,
Ortadoğu’da büyük bir liman konumunda olmasına rağmen, 2000’de meydana gelen USS Cole ve
2002’de meydana gelen Fransız tankeri Limburg’a gerçekleştirilen terörist saldırılar, ülkenin denizcilik
endüstrisine büyük zarar vermiştir. Bu saldırıların sonucunda sigorta primleri, o rotayı kullanmakta olan
gemiler için %300 oranında bir artış göstermiş ve dolayısıyla gemilerin Yemen’i tamamen bypass
etmelerine ve rotayı başka ülkelere çevirmelerine sebep olmuştur (Enders ve Sandler, 2011: 288).

2.2. Yeni Nesil Terörizm
Birbirinden uzak ama aynı fikirde olan işbirlikçilerin terör faaliyetlerini üstlenmesini kolaylaştıran
teknoloji ve küreselleşme, devlet ve devlet dışı aktörlerin davranışlarını, hedeflerini ve stratejilerini
değiştirmekle birlikte bu durum, terör örgütlerinin korku yaymasını, keşif yapmasını, iletişim kurmasını
ve şiddeti teşvik etmesini kolaylaştırmaktadır (Shaffer, 2019: 1). Bu bağlamda, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin küreselleşmesi ve nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar dahil kitleleri yok edebilecek
silahların varlığı terörizmin doğasını değiştirerek (Czinkota vd. 2010: 826) terörist taktik ve stratejilerini
yeniden şekillendirmesine zemin hazırlamıştır. Bu açıdan, terörizmin ve terör tehdidinin doğasının
değiştiğini ve gelecekteki yeni terörizm biçimlerinin ve tehditlerinin ortaya çıktığını kabul etmek
gerekmektedir (Weimann, 2015: 18). Bu çalışmada, dijital dönüşümün etkisiyle ortaya çıkan siber
terörizm ve terör eylemlerinin dünyanın geneline yayılmasına sebebiyet veren terörizm franchising, yeni
nesil terörizmin başlıca iki unsuru olarak ele alınmıştır.

2.2.1.

Siber Terörizm

Yeni nesil terörizmin yıkıcı bir boyutu olan siber terörizm, bazı ulus devletlerin de desteğiyle yüksek
donanıma sahip bilgisayar korsanlarının sayısının giderek artmasına zemin hazırlamış ve daha karmaşık
bir yapıya kavuşmuştur (Nageer, 2018: 18). Siber terörizm geleneksel terörizmden farklı (Marsili, 2018:
20) olmakla birlikte genellikle bilgisayar sistemlerine, bilgisayar ağlarına ve internete karşı tehdit ve
saldırıları ifade etmektedir (Weimann, 2004: 4; Bieda ve Halawi, 2015: 34). Açık bir ifadeyle, çevrimiçi
propagandanın yayılmasından, bilginin değiştirilmesi veya yok edilmesine ve hatta bilgisayar ağları
aracılığıyla terör saldırılarının planlanmasına ve gerçekleştirilmesine kadar bir dizi eylemi
nitelemektedir (Laura, 2018: 6). Bir mülke veya kişiye doğrudan fiziksel zarar vermemekle birlikte
işletmecilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sebebiyet verdiği zararın etkisi büyük olmaktadır. Bu
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açıdan, siber terörizmin hemen her işletmeyi etkileme potansiyeline sahip olduğu düşünüldüğünde,
işletmelerin terörizmin bu türüne hazırlıklı olması önem arz etmektedir.
Siber saldırılar işletmeler üzerindeki etkisini özellikle 2017 yılında gerçekleşen WannaCry ve NotPetya
saldırılarıyla göstermiştir. Bu iki saldırı, 150’den fazla ülkedeki işletmeleri etkilemiş, faaliyetlerini
sekteye uğratmış ve 300 milyon doları aştığı tahmin edilen kayıplara ilave olarak işletmelerde müşteri
verilerinin kaybına ve itibarlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmuştur (Nageer, 2018: 18).
Örneğin, bu saldırılarda Ukrayna’daki sistemlerin yüzde 60’ından fazlası etkilenmiş; ülkenin bankacılık
altyapısı, havayolu, demiryolu ve hatta Çernobil nükleer santrali bile saldırıdan zarar görmüştür.
Hedefleri arasında Türkiye’nin de yer aldığı ExPetr siber saldırılarında ise, %50 oranında sanayi
işletmeleri hedef alınmış ve aralarında enerji (elektrik, petrol ve gaz), ulaştırma, lojistik gibi alanlarda
faaliyette bulunan birçok ÇUİ (Rus petrol şirketi Rosneft, ulaşım ve lojistik şirketi Moller-Maersk,
Amerikan yiyecek şirketi Mondelēz International vb.) olumsuz yönde etkilenmiştir. Dolayısıyla siber
ortamda zararlı bir yazılımla gerçekleştirilen başarılı bir saldırı, sanayi işletmeleri ve kritik alanlar için
yıkıcı sonuçlar ortaya koyabilmektedir (www.haberturk.com, Erişim Tarihi: 27.06.2020). Çünkü siber
güvenlikteki başarısızlıklar, bir işletmeyi bir gecede istikrarsızlaştırma potansiyeline sahiptir (Nageer,
2018: 18).

2.2.2.

Terörizm Franchising

Güncel olarak gelinen nokta itibarıyla, terörizmin küresel anlamda böylesine yıkıcı ve konsantre bir
etkiye sahip olarak farklı bir boyuta kavuşması, artık dünyanın farklı bölge ve ülkelerinden bir araya
gelen terör örgütlerinin eylemlerini gerçekleştirmek için tıpkı işletmelerde olduğu üzere birer franchise
gibi faaliyette bulunmaları, yani terörizm franchising stratejisini izlemiş olmalarından
kaynaklanmaktadır.
Terörizm tehdidi son on yılda giderek değişmiş ve örgütler, monolitik (tek yapıdan oluşan)
operasyonlardan uzaklaşarak faaliyetlerini franchise olarak yaymaya başlamıştır (Muggah, 2019: 1). Bu
kavram, kaynakların merkezi olmadığını, operasyonların ise franchise olarak merkezileştirilmesini ifade
etmektedir (Buğday, 2016: 4). Açık bir ifadeyle, kontrolün merkezden sağlandığı, operasyonların
merkezi olmayan birçok bağlantı ve franchise aracılığıyla genişletildiği bir yöntem olarak
tanımlanmaktadır (IEP, 2016: 57).
Farrall (2011: 128), El Kaide’nin, piramit tarzı hiyerarşik bir organizasyon yapısından uzaklaşmış;
dağınık yapısı nedeniyle devredilmiş bir ağ hiyerarşisine sahip bir organizasyon haline geldiğini
vurgulamıştır. Bu bağlamda, Arap Yarımadası’nda bir bölgesel şube kurmuş, Irak ve Mağrip’te de
franchise olarak yapılanmasına devam etmiştir. Böylece, daha fazla üyeye, daha geniş coğrafi erişime
ve on yıl öncesine kıyasla sahip olmadığı ideolojik etkiye sahip olmuştur. Ek olarak, Swearngin (2019:
31), El Kaide’nin, Arap Baharı’nda siyasi ayaklanmaların, toplumsal huzursuzluğun ve sosyal
istikrarsızlığın yüksek derecede karakterize edildiği ülkeler dahil olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika
ve Asya’daki 18 ülkede faaliyetlerini genişlettiğine ve örgütün merkezinin Pakistan’da, operasyonların
ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yer aldığına dikkat çekmiştir. Böylece, El Kaide, merkezi olarak
kontrol edilen bir organizasyon olmak yerine franchise olarak bilinen bölgesel hücrelerin ve örgüte bağlı
kuruluşların yer aldığı ademi merkeziyetçi bir yapıyı benimseyen bir örgüt niteliğinde olmaktadır (IEP,
2016: 56).
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El Kaide örgütüne benzer bir şekilde, PKK terör örgütü de franchise olarak yeniden yapılanmış ve
Suriye, Irak, İran ve Türkiye’de PYD, YPG, PJAK, TAK gibi bölgesel franchise sistemi kurmuştur. Bu
yapılanmada, militanların örgütler arası serbest dolaşımı söz konusu olmakla birlikte kararların tek bir
merkezden yönetildiği bir sistem oluşturulmuştur (Soner vd., 2017: 18-19). Bu bağlamda, Şekil 2’de
PKK’nin franchise stratejisine yer verilmiştir.

Şekil 2. PKK’nin Franchise Stratejisi
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/pkk-nin-bolgesel-franchising-stratejisi/826688, Erişim
Tarihi: 24.08.2020.

3. İş Dünyası Terörizmin Değişen Doğasıyla Nasıl Başa Çıkabilir?
Terörizmin değişen doğası sebebiyle, ÇUİ’lerin bu riski yönetmek için kullanabilecekleri stratejileri
değerlendirmeleri çok önemlidir. Terörizm riski ve saldırı yöntemleri geliştikçe, ÇUİ’lerin öncelikle,
terörizmin kendileri için yarattığı sorunların bir kısmını, özel uzmanlığa sahip olacak, eylemlerinin yasal
sorumluluğunu üstlenecek ve ÇUİ’lere başka türlü sahip olamayacağı seçenekler sunacak bir terörle
mücadele yapısı oluşturmak için bir araya gelmesi önem arz edecektir (Harvey, 1985: 42).
Nageer (2018: 2-25) yeni nesil terörizme karşı ÇUİ’lerin dikkat etmesi gereken önemli noktaları aşağıda
yer aldığı şekilde sıralamıştır:
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Terörizmin olası etkilerini anlamak ve risk azaltma stratejilerine öncelik vermek,
Mülkiyet, işletmecilik faaliyetlerinin kesintiye uğraması ve siber kayıplara karşı yeterli
korumaya sahip olduklarından emin olmak için risk finansmanı programlarını sürekli olarak
gözden geçirmek ve yeniden değerlendirmek,
Terörizm riskini etkili bir şekilde modellemek,
Güçlü kriz yönetimi ve iş süreklilik planlarını oluşturmak ve test etmek.

Ayrıca, bir terör saldırısını takiben işletmelerin; çalışanlar, çalışanların aileleri, müşterileri ve diğer
paydaşlarıyla etkili bir iletişim kurulmasına; tahliye yoluyla çalışanların güvenliğinin sağlanmasına ve
fiziksel varlıkların ve çevrenin korunmasına; fiziksel, sosyal, duygusal, finansal destek ve danışmanlık
ile diğer hizmetlerin sağlanmasına; güvenlik sorunlarının çözülmesinden sonra işletme faaliyetlerinin
devamlılığının sağlanmasına; teknolojinin etkili bir şekilde çalıştığından emin olunmasına,
uygulamaların ve verilerin kullanılabilir olması ve kurtarılmasına öncelik vermeleri gerekmektedir.

4. SONUÇ
Korku, zorlama veya baskı aracılığıyla siyasi, ekonomik, dini ya da sosyal bir hedefe ulaşmak için tehdit
veya fiili güç ve şiddet kullanımını ifade eden terörizm (Waldron, 2004: 5; McCauley, 2017: 193), bilgi
ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve ticaret, seyahat ve bilgi transferinin küreselleşmesiyle terörist
taktik ve stratejileri yeniden şekillenmiş, terörizmin doğasını değişmiş (Weimann, 2015: 18) ve yeni
nesil terörizm olarak adlandırılan bu terörizm türünün yıkıcı etkilerini özellikle ÇUİ’ler üzerinde
hissettirmiştir (Purnell, 1986: 2).
Bu bağlamda, Nageer (2018 25)’in de vurgulamış olduğu, yeni nesil terörizmin en dikkat çeken unsuru
olan siber saldırılara karşı işletmeler, siber güvenlik alt yapısının gelişmiş saldırılara direnç
gösterebilecek düzeyde olması için periyodik kontrollerini gerçekleştirmelidir. Nitekim, güvenlik
açıklarının tespit edilerek yazılımlar ve güvenlik duvarı ile ilgili gerekli güncellemelerin düzenlenmesi
bu aşamada merkezi rol oynamaktadır. Ayrıca, verilerin çalınması ihtimaline karşın, işletmelerin her
zaman bir yedekleme planı ve yedek önleminin olmasına ihtiyaç duyduğu düşünülmektedir. Ek olarak,
bilişim teknolojileri departmanı güçlendirilerek ilgili birimde yüksek nitelikli personellerin
bulundurulması, bir siber güvenlik ekibi oluşturulması ve kriz durumunda ekipte yer alan bireylerin rol
ve sorumluluklarının neler olduğunu bilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, terörizmin, ÇUİ’lerin fiziki varlıklarına ve sundukları ürün/hizmetlere ve çalışanlarına zarar
vermesi ve sigorta primlerinde artışa neden olması (Powers ve Choi, 2012: 407) gibi birçok sebep,
ÇUİ’lerin terörist faaliyetlere karşı çok daha dirençli bir mücadele vermesi gerektiğini gözler önüne
sermektedir. Bu çerçevede, işletmelerin potansiyel bir saldırının olumsuz etkilerini azaltmak ve bir
saldırının sonraki etkilerini daha stratejik bir şekilde yönetmek için terörizm riskini modellemesi ve bu
model doğrultusunda stratejilerin formüle edilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca, özellikle stratejik
lokasyonlarda veya yüksek riskli sektörlerde faaliyette bulunan uluslararası işletmelerin terörizm riskini
yönetmelerinde, terörist eylemlerden kaynaklanan fiziksel hasarın oluşması ve işlerinin sekteye
uğraması sebebiyle ilgili maddi zararları karşılayabilen mülk sigortası ve terörizm sigortasını satın
almayı öncelikli görmeleri gerekmektedir.
Diğer taraftan, terör saldırılarının yalnızca Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölgesi’nde risk düzeyi yüksek
olan ülkelerde değil; aynı zamanda ABD, Belçika, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık gibi risk düzeyi
düşük ülkelerde meydana geldiği görülmektedir. Bu açıdan, dünyanın büyük bir bölümünde terörizmin
tırmanması, terörizmin artık yeni nesil terörizm olgusu bağlamında incelenmesi gerektiğini ortaya
koymaktadır. ÇUİ’lerin terörizm riskinin minimize edilmesine katkı sağlayacak şekilde ülke temelinde
ya da sektörel incelemelerinin, pratik temellere dayanan kriterler üzerinden ve güncellenen risk
değerlendirmelerine dayalı olarak yapılması gereklilik arz etmektedir.
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The consequences of the COVID-19
pandemic for the tourism industry status and opportunities
Teodora RIZOVA1

Abstract
The effects of Covid 19 on the economy have been analyzed, with some sectors particularly
affected such as international tourism, transport, ancillary industries supporting tourism activities,
and the socio-psychological consequences for people. The lack of security in overcoming the
disease creates a feeling of additional danger when traveling internationally, which seriously
reduces the attitudes of citizens to choose international destinations. Three possible scenarios for
the overall impact of COVID-19 on the tourism industry have been identified as an optimistic
(moderate) scenario in which the duration of the pandemic is 5 months, in which 80% of
international tourist travel will be stopped, scenarios with an average duration of the pandemic
and the suspension of 80% of international tourism for a period of 10 months and a negative
scenario in which restrictions on international tourism will continue until the end of 2020 and the
first three months of 2021.
The main approaches for overcoming the negative impact of COVID-19 on international tourism
are presented, such as the search for new organizational solutions for international tourism,
measures to overcome the psychological consequences of the impact of the disease, as well as
measures for immediate assistance. the economic operators concerned. from COVID-19.
Keywords: International tourism, Covid 19, Measures to overcome the pandemic crisis

1. COVID-19 impact on international tourism
Although humanity has repeatedly faced the emergence of pandemics, in 2020 for the first time the nonmedical consequences of its occurrence were so significant not only in terms of the medical status of
mankind, but also in terms of economic consequences. According to the data provided by WHO2 as of
June 2020 COVID-19 infected more than 10 million people, and more than half a million died from this
disease. It can be claimed that we are facing one of the most significant and global crises in tourism.
1
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The effects of the disease on the economy are significant, with some sectors particularly affected by it.
Undoubtedly, tourism occupies a leading place among the affected sectors of the economy. All the
restrictions imposed on international travel and numerous requirements set for those arriving from other
countries put the most efficient part of the tourism industry - the international tourism3 in an extremely
difficult position. This world economy sector before the crisis was large enough, its total turnover
exceeds 1,480 billion dollars, or 4.4% of world GDP4. The World Tourism Organization, although in its
unofficial edition, identifies three possible scenarios for the overall impact of COVID-19 on the tourism
industry. The forecasts are based on the general period in which the restrictive measures related to the
free movement of tourists between the individual countries will be activated. Thus, in an optimistic
(moderate) scenario, in which the duration of the pandemic will last 5 months, in which 80% of
international tourist trips will be stopped, the losses for the tourist industry will amount to 1.2 trillion
US dollars. In a scenario with an average duration of the pandemic and the suspension of 80% of
international tourism for a period of 10 months, the losses in the tourism industry will exceed 2.2 trillion
dollars, while in a negative scenario, in which restrictions on international tourism will continue till the
end of 2020, the losses will be equivalent to 3.3 trillion US dollars5.
The consequences of the COVID-19 pandemic on international tourism should not be considered in
isolation. The negative impact also leads to serious difficulties for such areas as transport (especially air
and sea transport), the provision of services, as well as serious problems for significant groups of
workers in different countries around the world. Perhaps it is the latter category of problems that can be
identified as the most significant, especially for those countries where international tourism is essential
for the national economy. These countries are characterized by a relatively small internal market, a low
degree of diversification of production, as well as a significant transport distance from important
transport highways and industrial centers. For them, the impact of the pandemic on national economies
is significantly more sensitive, as the main flow of income comes from international tourism. The
duration of the pandemic and the lack of predictability for the development of the pandemic lead to
significant economic difficulties, impoverishment of the population, manifestations of social tension6.
It should be noted that the problems facing international tourism do not only affect relatively small
countries with a single source of national tourism income. Significant social problems due to “pausing"
international tourism are also created in developed countries. In the first place, this is unemployment
among people who are the most vulnerable to economic hardship, and who can hardly secure alternative
employment. In particular, as a result of the pandemic crisis, between 100-120 million people have lost
their jobs, a significant proportion of whom are women and people under the age of 357. The majority
of those released from the field of tourism find it difficult to find alternative employment, especially in
the conditions of a general decline of the world economy and a decline of the economies of the
individual, industrialized countries. The support of the population by national governments cannot solve
3
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the problems that have arisen in the long run. It can only help these sections of the population to meet
the immediate difficulties more easily, but a lasting solution to the problem of unemployment requires
a more complex approach based on the economic development of economic entities from tourism and
related industries. Not less serious is the impact of the COVID-19 pandemic on the established intersectoral links that support the realization of international tourism. Here, in the first place, the negative
impact on the transport sector should be placed, with the strongest negative impact on air and sea
transport, as well as on the transport directly serving the tourist activities. The almost complete cessation
of passenger flights in the first half of 2020, as well as the significant restrictions on sea and river
passenger transport, significantly increase the costs of these transport sectors, as smaller companies (one
of the main business agents in some types of tourism activities) ) are forced to leave the relevant markets.
The majority of transport companies are deprived of the opportunity to cover the capital investments
made by them for 2020, with the corresponding revenues from the realization of tourist trips. This, in
turn, leads to the need to reduce highly qualified staff in these industries. Subsequent hiring may require
offering better conditions, which will mean additional costs for transport companies.
Closely related to international tourism are such areas of the economy as the provision of various types
of ancillary services (massages, spa treatments, various services in the field of entertainment, medical
services, etc.), as well as ancillary production (starting from production of consumables for servicing
the tourist activity and ending with the production of souvenirs). The "paused" tourist season has one of
the most unfavorable effects on them, as most of the representatives of these professions rely on
significant revenues from the realization of international tourism, the lack of which may lead to the need
to seek a new field for realization of these people. The difficulties for the business are also caused by
the preliminary expenses made for the provision of the tourist season of 2020. Most of the companies
providing services to tourists, as well as those trading in goods for them, are from small businesses.
Most of them simply do not have the necessary free funds to "freeze" in unsold activities and unsold
goods.
In addition to the direct economic consequences, the COVID-19 pandemic also has socio-psychological
consequences, the negative impact of which on international tourism can be even more serious than the
immediate and unconditionally direct economic damage. These effects are expressed in particular in the
following:
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Most people in different countries who have previously used international destinations feel
threatened by prolonged international travel using common means of transport;
It is also essential that the introduction of various restrictive measures related to the access of
foreigners to the respective countries further reduces the positive attitudes of people accustomed
to different attitudes during their tourist trips;
It is also important that in the period of rapid development of international tourism (in the last
20-30 years), such a pandemic, covering virtually all countries, occurs for the first time. In this
case, there is a "fear of the unknown", which further reduces the desire to travel internationally;
The lack of sufficient information on the possibilities for overcoming the crisis with COVID19 which should be based on specific deadlines. The lack of security in overcoming it, creates
a feeling of additional danger in international travel, which seriously reduces the attitudes of
citizens to choose international destinations;
Often negative information on the attitudes for choosing international travel has unverified and
unmeasured in social and psychological terms information that is published by various media.

With even greater force, this applies to the information that is published on social networks,
where there is virtually no control over its objectivity and reliability.

These aspects of the impact of epidemics have been observed before, in the emergence of epidemic
difficulties that arose after SARS, as well as in the psychological consequences of such terrible diseases
as Ebola. Today, however, the consequences are much more serious, as the spread of the virus itself
affects virtually all countries in the world. This seriously deepens people's problems and practically
reduces their attitudes towards international travel in general. It can be reasonably argued that the purely
economic consequences of a pandemic can be overcome between 19 and 24 months, but the
psychological consequences will require a significantly longer period of time as well as significantly
better communication skills on the part of international tourism companies.

2. Basic approaches for overcoming the negative impact of COVID-19 on international tourism
Overcoming the consequences of COVID-19 in international tourism cannot be predetermined and
precisely determined. The main reason for this is the fact that the end of the pandemic cannot be
predicted at the moment, as well as the calming of the epidemic situation in an individual country or
group of countries. Without strictly defined medical indicators, it is not possible to give a relatively
reliable forecast for the prevention of the consequences both in tourism and in other areas of the
economy and social sphere. However, I will try to outline the main groups of methods that will reduce
the negative effects and that could be applied in different scenarios of the medical situation with the
disease.
Actions to reduce the negative impact on international tourism can be considered in three main groups:




organizational measures of the travel agents, related to reviewing the priorities of the business
and searching for new organizational solutions for carrying out international tourist activity;
measures to overcome the psychological consequences of the impact of COVID-19;
measures for immediate state aid to the most affected by COVID-19 business entities, as well
as adequate measures to promote international tourism.

The seriousness of the psychological consequences of COVID-19 is so serious that even with the most
favorable development of the purely epidemiological situation worldwide, these consequences will have
an impact on the preferences of tourists. Among them will be the desire to reduce contacts between
larger groups of people, the avoidance or complete abandonment of the use of public transport,
preferences for organizing holidays with a high degree of "closeness" in the implementation of the
holiday (limited contacts with staff in the organization of meals, the use of tourist routes that are not
used or used to a limited extent by other tourists, reductions in contacts with persons without established
health status, etc.), restriction of tourist animation and significant reduction of direct commercial
transactions in the process of tourist trips. These processes, which will obviously last for at least 2 or 3
years, will require a high degree of flexibility from companies involved in international tourism. In
particular, they will require:
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revising a number of elements of the building stock used for international tourism. The large
hotel complexes operating today, suggesting close contact between large groups of people, are
unlikely to be needed in the near future. Obviously, preference will be given to smaller buildings
in which to accommodate one or 2-3 families, where each of the tourists will have the
opportunity to distance themselves from the others;
revising a number of elements of tourist transport. In particular, it is clear that the existing model
of air transport must undergo significant changes and, in particular, a reduction in the overall
volume of transport flows and the associated increase in the price levels of air transport. Based
on the data on the preferences of tourists, after the anti-epidemic measures, it can be assumed
that priority will be given to individualized means of transport, which assume minimal
interaction between staff and tourists. At the same time, it can be expected that the preferences
will be related not so much to the price of the respective trips, but to the individualization of the
transport;
closer interaction with the medical authorities in the respective country. Obviously, there is a
need for significantly closer cooperation between travel companies and individual medical
institutions in the respective destinations, as well as the use of their own medical specialists by
travel companies. Also, with a high degree of probability it can be expected that it is the medical
specialists who will consult the management of the tourist enterprises, in determining the
specifics of the organization of the stay of the tourists;
A serious decrease in the attendance of various sites of cultural and historical heritage of the
respective tourist destinations can be expected, as the preferences will be concentrated on
individual visits or visits by relatively small groups of tourists. The companies working in the
field of international tourism must achieve a high degree of integration between the information
resources they offer and the actual visit of the cultural and historical landmarks in a given
destination.

Socio-psychological measures to counteract the effects of COVID-19 are also of great importance for
the recovery of international tourism. These measures should aim to form a real idea in tourists about
the risks of choosing a particular destination. In this case, the information must be as specific as possible
and relate to the risk in a specific destination. Of course, it is also important to increase the level of
reliability of the information provided to tourists. Today's man, incl. and tourists, perceive information
mainly through numerous and diverse media systems, including those that are defined as "independent
social networks". It is in this direction that the efforts of companies engaged in international tourism
should be directed, as well as the assistance that the international tourism sector receives from state and
local authorities. The information flow should not only cover different means of information, but should
also be at a new quality level. Thus, a number of aspects of the preliminary information received by
tourists (tourist routes, information about the cultural and historical sights of a certain destination,
information about additional opportunities, etc.) must acquire a type that is relevant to the channel of
receiving information. Some of these actions should focus on:
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creating multilingual information servers to provide complete and reliable information to
tourists about the peculiarities of tourist destinations;







creating systems that will be able to develop the optimal routes for tourists, taking into account
the peculiarities of the chosen type of transport, the peculiarities of the preferences of tourists,
etc .;
creating multimedia applications, integrated with GPS navigation, which will be able to present
the cultural and historical landmarks, entertainment and other opportunities for tourists to take
advantage of;
creating electronic platforms through which tourists can benefit from additional services of a
medical nature, as well as to receive comprehensive information about the health situation in
the region in which they are located.

One of the important measures to overcome the consequences of COVID-19 is related to the assistance
provided by the state and local authorities to the companies engaged in international tourism. This group
of tools is already actively applied in different countries, incl. and in Bulgaria, as their efficiency has
variable success and depends on the specific conditions of the respective country and the peculiarities
of its tourism. Obviously, state aid should continue in the future, and its scope should affect not only
tourism companies but also the transport companies that have been most affected by the pandemic. This
primarily applies to air carriers, as well as to certain activities related to sea and ocean voyages.
The practice of state aid in the field of tourism has shown that the provision of the entire industry,
without the necessary differentiation, can often lead to unjustified spending of public financial resources
without achieving the expected results. In this regard, it should be pointed out that it is international
tourism that needs support, and domestic tourism for the countries concerned has suffered significantly
less and therefore needs less support. Therefore, state aid measures, whatever their form, need to be
significantly more precise, and the aid should be directly linked to the implementation of measures
related to business restructuring and its better adaptation to existing ones. market conditions.
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