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Participant Countries: Turkey, East Africa, Azerbaijan, Romania, Uzbekistan, India, 
Pakistan, Bangladesh, Brasil, Vietnam, Indonesia, Myanmar 

CONGRESS  PROGRAM 
Online (with Video Conference) Presentation 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of 

“Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session. 
The Zoom application is free and no need to create an account. 

The Zoom application can be used without registration. 
The application works on tablets, phones and PCs. 

The options in each session must be connected to the session 10 minutes from the presentation 
time. 

All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
Moderator - responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section 

of the session. 
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

Make sure your computer has a microphone and is working. 
You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON 
CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

June 26-28, 2020 
Baku, Azerbaijan/ Khazar University 

Virtual Conference 

HALL-1, HALL-2  
Meeting  ID: 849 5509 3229 
Password: 210246 
Join Zoom Meeting 
HALL-3 
Meeting  ID: 787 585 7978 
Password: 010101 



Açılış konuşması/Opening Speech 

Starts at 09.45am (Baku local time) 
08.45am (Istanbul Local time) 

1. Mustafa Latif Emek (İksad Başkanı/Head of İKSAD)
2. Prof. Dr. Hamlet ISAHANLI

Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı/ Chairman of Trustees Committee of Khazar 
University 

3.Honorary President of Conference
 Döç. Dr. İrade KHALILOVA  

Hazar Üniversitesi Rektörü, Khazar University Rector 

4. Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakülte Dekanı.  

Dean of the Faculty of Philology, Azerbaijan State Pedagogical University. 
Düzenleme Kurulu Başkanı/ Head of the Organizing Committee 



SESSION-1, HALL-1
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion 
and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, exp. Prof. Dr. Oya AYTEMİZ 
SEYMEN- HALL 1 

Meeting  ID: 849 5509 3229 
Password: 210246 

26.06.2020 
Turkey’s Time: 09:00 – 11:30/ Azerbaijan Time: 10:00 – 12:30  

MODERATOR – 1. Dr. OÖ ğr. UÖ yesi Ayşenur ERDIİL / 2. Dr. OÖ ğr. UÖ yesi Melih DUMAN

Author Presentation title 
Dr. Öğr. Üyesi Melih 

DUMAN 
Türkiye-SSCB Iİlişkilerindeki Değişimin Dış Politika ve Sansür 

Faaliyetleri UÖ zerindeki Etkisi (Baha Töven Takvimi OÖ rneği) 
Dr. Öğr. Üyesi Selin 

BİTİRİM 
OKMEYDAN 

DIİJIİTAL YAYIN PLATFORMLARININ SOSYAL MEDYA ANALIİZIİ: 
NETFLIX, BLUTV VE PUHUTV YOUTUBE KANALI OÖ RNEGĞ Iİ 

Arş. Gör. Dr. Cudi 
Kaan OKMEYDAN 

DIİJIİTAL OYUN DAGĞ ITIM PLATFORMLARINDA DENEYIİM 
PAZARLAMASI: STEAM VE EPIC GAMES OÖ RNEGĞ Iİ 

Aygün KAM 
Prof. Dr. Oya 

AYTEMİZ SEYMEN 

The Effect Of Employee Characteristics of X and Y Generation in the 
Relationship of Organizational Culture and Organizational 

Identification  
Dr. Öğr. Üyesi 

Ayşenur ERDİL 
AN OVERVIEW OF PERFORMANCE MANAGEMENT: A CASE STUDY 

FOR ABC ELECTRONIİC BUSINESS 
Dr. Öğr. Üyesi 

Ayşenur ERDİL 
Dr. Öğr. Üyesi 

Hikmet ERBIYIK 

THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND 
EVALUATION IN TERMS OF TURKEY 

Dr. Esra SAĞLAM DEMOKRASIİNIİN SAGĞ  POPULIİZMLE IİMTIİHANI: BREXIİT OÖ RNEGĞ Iİ 
Dr. Öğr. Üyesi 

Ayşenur ERDİL 
PERCEPTION OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: AN APPLICATION 

FOR ABC BUSINESS IN THE FOOD SECTOR 
Farid Huseynov Evaluating System Usability of Mobile Banking Applications in 

Turkey 
Barış Ergül 

Veysel Yılmaz 
COVID-19 Salgınında Toplu Taşıma Araçlarının Kullanımına Iİlişkin 

Tutum ve Davranışların Iİncelenmesi 
Nitin Dwivedi 
R. K. Shukla 

Investigation of Adsorption Tyrphostin AG528 anticancer drug upon 
the Nitrogen doped carbon nanotube 



SESSION-1, HALL-2
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion 
and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, exp. Prof. Dr. Oya AYTEMİZ 
SEYMEN- HALL 2 

Meeting  ID: 849 5509 3229 
Password: 210246 

26.06.2020 
Turkey’s Time: 09:00 – 11:30/ Azerbaijan Time: 10:00 – 12:30 

MODERATOR – 1. Dr. Mubashir Majid Baba / 2. Doç. Dr. Yılmaz Vedat 

Author Presentation title 
Prof. Dr. Ramazan Şengül 

Pınar Kılıç 
SOSYAL BELEDIİYECIİLIİK: KOCAELIİ BUÖ YUÖ KŞEHIİR BELEDIİYESIİ 41 KART 

UYGULAMASI 
Doç. Dr. Yılmaz Vedat 

Nacar Kübra 
Van Büyükşehir Belediyesinin Kentteki Sahipsiz Hayvanlar 

Konusundaki Faaliyetlerinin değerlendirilmesi 

NAZLI ƏJDƏROVA Risklərin idarə edilməsi prosesi və risklərin idarə 
edilməsində istifadə olunan üsullar 

Dr. Mubashir Majid Baba MITIGATING THE IMPACT OF COVID-19 ON EDUCATION THROUGH ONLINE 
LEARNING 

Tanvir Ahmed 
Vinod Kumar Shukla Sustainable Augmented Reality in Fashion Industry 

Thokchom Suranjoy Singh 
Dr. Sunildro L.S. Akoijam 

Logistical Drivers of Supply Chain in the Food Processing 
Industry: A Study in the State of Manipur, India 

Dr. Rahul Verma Post-Cold War Period and the need to define India’s role in 
the Indo-Pacific by ASEAN 

Vivek Sanson 
Garima Kohli 
Amisha Gupta 

PERFORMANCE AND DEVELOPMENT OF MSMES IN JAMMU 
AND KASHMIR 

MUHAMMED JASEEL KK ENVIRONMENTAL POLUTION: ILL- SUITED CONTROLL 
MONITORING SYSTEMS IN INDIA 

Rüstəmli Aytac Mehman qızı Nitq hissələrinin təsnifində professor Fərhad Zeynalovun 
rolu 

Vineetha Raj Poika 
Anoop Joseph 

U. Harikrishnan 
Sajan Antony 

Youth perception on public sector and personal activities 
during the lockdown in India 

Deen Mohd. Bhat 
Polyphagous leaf miner fly pest, Chromatomyia 

horticola (Goureau, 1851) (Diptera: Agromyzidae) and its 
parasitoids in Kashmir (India) - A review 



SESSION-1, HALL-3
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion 
and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, exp. Prof. Dr. Oya AYTEMİZ 
SEYMEN- HALL 3 

Meeting  ID: 787 585 7978 
Password: 010101 

26.06.2020 
Turkey’s Time: 09:00 – 11:30/ Azerbaijan Time: 10:00 – 12:30 

MODERATOR – 1. Prof. R. K. Gupta / 2. Dr. OÖ ğr. UÖ yesi Berna BULGĞ URCU

Author Presentation title 

Abbasova Sevinc Zakir qızı Azərbaycan Respublikasında gender siyasətinin sistem 
xarakteristikaları 

Dr. M.K.GANESHAN 
Prof. Dr. C.VETHIRAJAN 

POSITIVE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICE 

Adila Majeed Environmental Justice in Islam: Perspective of Sustainable 
Development 

Nagaradona Vijayabhaskar 
Dr.G.Arun kumar 

Covid 19 impact on Financial inclusion Services of Banking 
System in South Asian countries 

Dr. Öğr. Üyesi Berna 
BULĞURCU 

SUBJEKTIİF KRIİTER AGĞ IRLIKLANDIRMADA YENIİ BIİR 
YOÖ NTEM: TAM TUTARLILIK 

Dr. BIDYUT HARI 
TRACING AN OUTLOOK OVER THE INDIAN GOVERNMENT 

EXPEDITION TO GEAR UP INDIAN ECONOMY AND 
INFRUSTRUCTURE IN THE NAME OF SMART CITIES 

Dr. Navdeep Kumar Strengthening Supply Chain Mechanism for Industrial 
Revival in India 

Barun Kumar Jha 
Prof. R. K. Gupta 

Wealth Effect of Merger Announcement in India: A Study of 
Merger with Special Reference to Punjab National Bank, 

Oriental Bank of Commerce and United Bank of India 
Arş. Gör. Abdulkerim 

EROĞLU 
Prof. Dr. Haluk EGELİ 

OLAGĞ ANUÖ STUÖ  BUÖ TÇELEME: KURTULUŞ SAVAŞI OÖ RNEGĞ Iİ 

Arş. Gör. Dr. Çağdaş YÜKSEL Iİngiltere’nin Osmanlı Iİmparatorluğu’na Savaş Iİlanı 
Sonrasında Iİngiliz Parlamentosu’nda Yapılan Görüşmeler 

Assist. Prof. Dr. Özlem KAYA 
  Assoc. Prof. Dr. Laura Sînziana 

CUCIUC ROMANESCU 
ON THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION 



SESSION-2, HALL-1
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion 
and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, exp. Prof. Dr. Oya AYTEMİZ 
SEYMEN- HALL 1 

Meeting  ID: 849 5509 3229 
Password: 210246 

26.06.2020 
Turkey’s Time: 12:00 – 14:30 / Azerbaijan Time: 13:00 – 15:30 

MODERATOR – 1. Dr. Yar Zar Chit / 2. Doç. Dr. Aykut EKIİYOR

Author Presentation title 
Dr. Vedat AKMAN 
Dr. Cevdet KIZIL 

UNEMPLOYMENT PROBLEM AND GLOBAL FINANCING 
RELATED TO COVID-19 EPIDEMIC 

Dr. Vedat AKMAN 
Dr. Cevdet KIZIL 

NON-CHANGING PATTERNS WITH THE COVID-19 
EPIDEMIC: RE-EXAMINING THE RELATIONSHIPS AND 

BUSINESS CONDUCTING STRUCTURES THROUGH 
GLOBALIZATION PROCESS FROM THE PERSPECTIVE OF 

ACCOUNTING AND FINANCE 
Prof. Dr. Veysel YILMAZ 

Prof. Dr. Yaşar SARI 
Arş. Gör. Yasin Emre OĞUZ 

Covid-19’un Yerli Turistlerin Tatil Davranışlarına Muhtemel 
Etkileri: Türkiye OÖ rneği 

Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZBEK 
BANKALARIN IİÇSEL DERECELENDIİRME 

UYGULAMALARINDA ASIİMETRIİK BIİLGIİ SORUNU: 
FIİNANSAL OKURYAZARLIK IİÇERIİKLIİ BIİR MODEL OÖ NERIİSIİ 

Səfərova Çinarə Qabil qızı GUÖ RCUÖ STANIN IİQTIİSADIİ BAXIMDAN TUÖ RKIİYƏ UÖ ÇUÖ N 
ƏHƏMIİYYƏTIİ 

Doç. Dr. Aykut EKİYOR 
Dilek DİLBAZ Şehir Hastanesi Destek Hizmetleri Değerlendirmesi 

Doç. Dr. Aykut EKİYOR 
Berkhan GÜNEŞ Sağlık Hizmetlerinde Robotik Cerrahi Değerlendirmesi 

Dr. Yar Zar Chit 
Aye Aye Aung 

An Analysis on Functioning and Non Functioning Distractors 
in Physics Multiple Choice Question 

Ələsgərov G.A. 
Şirinova A.Y. 

IİSTILIK ŞƏBƏKƏLƏRIİ UÖ ÇUÖ N ENERJIİ DAŞIYICILARININ 
EFFEKTIİV IİŞ REJIMLƏRININ IİŞLƏNMƏSIİ 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra 
ÖZKEÇECİ 

SOSYAL MEDYADA DEMOKRASIİ: IİFADE OÖ ZGUÖ RLUÖ GĞ UÖ  MUÖ ? 
HAKARET SERBESTIİSIİ MIİ? 



SESSION-2, HALL-2 
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion 
and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, exp. Prof. Dr. Oya AYTEMİZ 
SEYMEN- HALL 2 

Meeting  ID: 849 5509 3229 
Password: 210246 

26.06.2020 
Turkey’s Time: 12:00 – 14:30 / Azerbaijan Time: 13:00 – 15:30  

MODERATOR – 1. Prof.Dr. Mahire HUÖ SEYNOVA / 2. Dr. H. Çetin KETENCIİ 

Author Presentation title 

Aynur İbrahimova Məsim 
qızı 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIİKASINDA SU-BATAQLIQ 
BIİTKIİLIİYIİNIİN NADIİR, IİTMƏK TƏHLUÖ KƏSIİNƏ MƏRUZ 

QALAN NOÖ VLƏRIİNIİN MUÖ HAFIİZƏSIİ 
Dr. Banu Uygun-Can 
Prof. Dr. Tanju Kadir 

TRICLOSAN INDUCES VIRULENCE GENES EXPRESSION OF 
CANDIDA ALBICANS 

Öğr. Gör. Dr. Perihan ERKAN 
ALKAN Erdek’in (Balıkesir) Allerjen Polenleri 

Emel Çakır 
İsmail Saygın Rektal kanserlerde tedavi yanıtının klinikopatolojik analizi 

Uzm. Dr. Semih Canpolat 
Doç. Dr. İbrahim Hakan 

Bucak 

Rotavirüs Enfeksiyonu Tanısı Konulan 0-18 Yaş Hastaların 
Kan Gazı Parametreleri Iİle Acil Servis Gözlem Odası Kalış 

Süresi Ve Servis Yatış Süreleri Arasındaki Iİlişkinin 
Değerlendirilmesi 

Dr. H. Çetin KETENCİ SENTETIİK KANNABIİNOIİD IİLIİŞKIİLIİ OÖ LUÖ MLERDE ORGAN 
PATOLOJIİLERIİ: OTOPSIİ ÇALIŞMASI 

Dr. Ercan KURT MAKSIİLER SIİNUÖ SUÖ N NUÖ KS POTANSIİYELIİ OLAN IİGĞ SIİ 
HUÖ CRELIİ MIİKSOIİD MEZENKIİMAL TUÖ MOÖ RUÖ  

Husni Rahman Yoga 
Nadya Aulia Malau 

An Analysis on Constraints of English Using in Late-
Childhood in Bottot Village, Sorkam, Central Tapanuli Coast, 

North Sumatra 
Prof. Dr. Mahire 

HÜSEYNOVA "QIVANMAQ" FEIİLIİ, DIİALEKTIİZMIİ ERMƏNIİ  SOÖ ZUÖ DUÖ RMUÖ ?! 

Ələkbərli Suğra Əkbər qızı Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində müasir qəhrəman 
və onun psixoloji portreti 

Mardanov I.I. 
Agayev T.D. 

Suleymanli D.G. 
Ahmadova N. M. 

STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF LANDSLIDE AND 
EROSION PROCESSES IN THE MOUNTAIN-MEADOW AND 
MOUNTAIN-FOREST BELTS OF THE GREATER CAUCASUS 



SESSION-2, HALL-3 
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion 
and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, exp. Prof. Dr. Oya AYTEMİZ 
SEYMEN- HALL 3 

Meeting  ID: 787 585 7978 
Password: 010101 

26.06.2020 
Turkey’s Time: 12:00 – 14:30 / Azerbaijan Time: 13:00 – 15:30  

MODERATOR – 1. Prof. Dr. Minaxanım Təkəli (Nuriyeva)  / 2. Dr. Ishrat Fatma 

Author Presentation title 
NAZİLƏ MAHMUDOVA 

NAZİM MAHMUDOV Protonun quruluşu 

Prof. Dr. Minaxanım Təkəli 
(Nuriyeva) Bir mahnının taleyi: “Qalanın dibində bir daş olaydım” 

Dr. Ishrat Fatma LOCKDOWN TURNING INTO LIFE DOWN –Poor Mirgants 
Sobbing under Corona Pandemic 

Dr. Öğr. Üyesi Murat 
ÖZDEMİR 

FIİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU (TMS 1): YENIİ 
DEGĞ IİŞIİKLIİK ÇERÇEVESIİNDE YUÖ KUÖ MLUÖ LUÖ KLERIİN KISA 

VEYA UZUN VADELIİ OLARAK SINIFLANDIRILMASI UÖ ZERIİNE 
BIİR DEGĞ ERLENDIİRME 

Dr. Kironmoy Chetia COVID-19 AND ITS EFFECTS ON THE SOCIO-CULTURAL 
ASPECTS OF ASSAMESE SOCIETY OF INDIA 

Dr. Ersoy Gümüş 
Dr. Cengiz Karagöz 

To What Extent Can Bakhtinian Approach Be Applied To The 
Postcolonial Novel? 

Mohammad Halabieh 
THE INTERRELATION BETWEEN WRITTEN CORRECTIVE 

FEEDBACK AND TEACHERS’ ROLE IN THE TEACHING 
PROCESS: REVIEW PAPER 

Ələkbərova Nərgiz Şakir Məhəmməd Füzulinin nəzm əsərləri və “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanlarının linqvostatistik təhlili 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA Iİsmet OÖ zelin Şiirlerinde “Psikoloji” 

Bədəlova V.N Karantin rejimində insanlarda emosional gərginliyin 
artmasına Passiflora Iİncarnata L növün sedativ təsiri 

Prof. Dr. Necati DEMİR 
KÖK TÜRK DEVLETLERİ DÖNEMİNDE OĞUZLAR 



SESSION-3, HALL-1 
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion 
and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, exp. Prof. Dr. Oya AYTEMİZ 
SEYMEN- HALL 1 

Meeting ID: 849 5509 3229 
Password: 210246 

26.06.2020 
Turkey’s Time: 15:00 – 17:30/ Azerbaijan Time: 16:00 - 18:30 

MODERATOR – 1. Prof. Dr. Həcər Hüseynova / 2. Nitin Dwivedi 

Author Presentation title 
NABAT BEYDULLA QIZI 

CƏFƏROVA 
MORFOLOGIİYANIN TƏDRIİSIİNDƏ LUÖ GĞ ƏT EHTIİYATININ 

ZƏNGIİNLƏŞDIİRIİLMƏSIİ 

Zebiniso Akhmedova THE CREATION OF “ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS” 
AND ITS ORIGINAL SOURCES 

Azadə Bağırova Iİslam dinində hicabın fəlsəfəsi 
Sadiqova Sərcan Iİngilis dilində sıra saylarının işləndiyi frazeoloji birləşmələr 

Dr. Rıfat IŞIK 
Mehmet Beşir BULUT 

An Investigation on Alternative Human Model and Form of 
Life in The Light of The Mikhail Nuʿayma (Naimy)’s Novel 

Named “Yâ Iİbn-i AÂ dem (The Mankind)” 
Prof. Dr. Həcər Hüseynova BƏDIİIİ ƏDƏBIİYYATDA AFORIİZMLƏR 

Dr. Öğr. Üyesi Davut 
Dağabakan Juli Zeh’in “Oyun Dürtüsü” Adlı Romanında Din Algısı 

Abdülkadir Yavuz 
Dr. Öğr. Üyesi Suhal Sağlan 

Helenistik Dönemde Paphlagonia Bölgesi’ne Ait Gümüş 
Sikkelerin Iİncelenmesi 

Nazmiyya Yigitoqlu The fate of forced migration of the people in the Azerbaijani 
writer Mammad Oruj’s novel “Relocation” 

Nitin Dwivedi 
R. K. Shukla 

Investigation of Adsorption Tyrphostin AG528 anticancer 
drug upon the Nitrogen doped carbon nanotube 

Rüstəmova Şahnisə Tahir 
qızı 

CƏNUBIİ AZƏRBAYCANLILARIN MIİLLIİ MUÖ BARIİZƏSIİNDƏ 
ONLAYN MEDIİA VƏ SOSIİAL ŞƏBƏKƏLƏRIİN ROLU 

Turkan Ahmadova 
THE IMPORTANCE OF HISTORICAL SOURCES IN STUDYING 

THE GEOGRAPHICAL AND GEOLOGICAL STRUCTURE OF 
GANJA 
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Author Presentation title 
Öğr. Gör. Bünyamin ARVASİ ARAP DIİLIİNDE IİF’AÂ L BABI VE IİFADE ETTIİGĞ Iİ ANLAMLAR 
Məmmədova Ümhani Rafiq 

qızı 
XUÖ SUSIİ QABIİLIİYYƏTLIİ UŞAQLARIN AHƏNGDAR VƏ QEYRIİ-

AHƏNGDAR IİNKIİŞAF TIİPLƏRIİ 

Ahmed Said Yalçınkaya PROTEST BIİR AKIM OLARAK IİSMAÂ IİLIÂLIİGĞ IİN ORTAYA ÇIKIŞI: 
ABBASIÂ HAREKETIİNIİN SALTANATA DOÖ NUÖ ŞMESIİ FAKTOÖ RUÖ  

Dr. Deepanjali Mishra TEACHING TRIBAL STUDENTS THROUGH E-LEARNING: AN 
ANALYSIS WITH REFERENCE TO KISS MODEL 

Elnara Kabirlinskaya Mugham - a source of creativity for outstanding composers 
of Azerbaijan 

Doç. Dr. Hatice Zeynep İnan 
ERKEN ÇOCUKLUK DOÖ NEMIİNDE PROJE YAKLAŞIMI IİLE 
GELENEKSEL EGĞ IİTIİM MODELIİ’NIİN KARŞILAŞTIRMALI 

ANALIİZIİ 
Semra Benzer 

Ali Gül 
The Morphometric Characters of Luciobarbus 

escherichii (Steindachner, 1897) in Kirmir Stream 

Ebru KENDİR 
Mustafa YEŞİLYURT 

MORPA KAMPUÖ S’UÖ N OÖ GĞ RENME-OÖ GĞ RETME SUÖ RECIİNDEKIİ 
ROLUÖ NUÖ N AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI YOÖ NUÖ NDEN 

IİNCELENMESIİ 
Dr. Öğr. Üyesi Osman Vedüd 

EŞİDİR 
CUMHURIİYET GAZETESIİ’NDE KIİTAP HABERLERIİNIİN 

SUNUMUNA BIİR OÖ RNEK: METASTAZ 

Dr. Öğr. Üyesi Osman Vedüd 
EŞİDİR 

MEZUN DERNEKLERIİNIİN MEDYADA TEMSIİLIİ UÖ ZERIİNE BIİR 
IİNCELEME: GALATASARAY UÖ NIİVERSIİTESIİ VE IİSTANBUL 

UÖ NIİVERSIİTESIİ OÖ RNEGĞ Iİ 

Deniz Umarova MOBBIİNG VE ONUN OÖ GĞ RETMENLER UÖ ZƏRIİNDƏ OLUMSUZ 
ETKIİLERIİ 
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Author Presentation title 

Erdinç KAYA Gençlerin Tarıma Bakış Açıları ve Gelecek Beklentileri; 
Polatlı OÖ rneği 

İsmail NANELİ 
Ferzat TURAN 

Taki DEMİR 
Ömer BEYHAN 

Taraklı Lokasyonunda Yüksek Populasyonda Bulunan Şimşir 
Bitkisinin Iİncelenmesi (Buxus sempervirens) 

İsmail NANELİ 
Ferzat TURAN 

Çeltikte (Oryza sativa L.) Bazı Verim ve Kalite Parametreleri UÖ zerinde Genetik 
Faktörlerin Etkisi 

Dr. Öğr. Üyesi Ferzat TURAN 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Naneli 

Farklı Gelişme Dönemlerinde Çerezlik Hibrit Ayçiçeği 
(Helianthus annuus L.) Çeşitleri UÖ zerinde Su Stresi Etkisi 

Dr. Öğr. Üyesi Ferzat TURAN 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Naneli 

Kimyon (Cuminum cyminum L.) Bitkisinin Kotiledon Boğum 
Explantında Rejenerasyon ve Mikro Çoğaltım Çalışmaları 

İsmail ÇİFTCİ 
Prof. Dr. Cennet Oğuz 

Dr. Fatma ÇİFTCİ 

KONYA IİLIİ ÇUMRA IİLÇESIİNDE SEÇIİLMIİŞ BAZI TARIMSAL 
UÖ RUÖ NLERIİN NIİSPIİ KARLILIKLARININ REKABET 

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
Bülent Kar NANOMALZEMELER VE TARIMDAKIİ UYGULAMALARI 

Zir. Yük. Müh. Alime Ülkü 
ERMETİN 

Prof. Dr . Cennet OĞUZ 

GENÇ ÇIİFTÇIİLERIİN OÖ RTUÖ  ALTI UÖ RETIİM SIİSTEMIİNIİ 
BENIİMSEME UYGULAMA VE YAYIM YAKLAŞIMLARI: KONYA 

IİLIİ OÖ RNEGĞ Iİ 
Doç. Dr. Gülüzar TUNA 

KELEŞTEMUR 
Beyaz Et UÖ retiminde Sektörler Arası Iİşbirliğinin 
Sürdürülebilirliğe Katkısına Bir OÖ rneklendirme 

Vijendra kumar 
Abhishek Barnwal 

R. K. Shukla 
Jyoti Shakya 

Augmentation of Thermal Conductivity in Polymer 
Composites by Maximizing Surface-Contact Area of 

Polymer-Filler Interface 

Prof. Deepa Chaudhary SUSTAINABLE DEVELOPMENT: GOALS & CHALLENGES 



SESSION-4, HALL-1 
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion 
and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, exp. Prof. Dr. Oya AYTEMİZ 
SEYMEN- HALL 1 

Meeting  ID: 849 5509 3229 
Password: 210246 

26.06.2020 
Turkey’s Time: 18:00 – 20:30 / Azerbaijan Time: 19:00 – 21:30 

MODERATOR – 1. Sanjeev Kumar Gupta / 2. Doç. Dr. Emine OÖ zpolat 

Author Presentation title 
Sanjeev Kumar Gupta 

Yash Paul 
Sanjeev Kumar 
Kewal Kumar 

Ethno-medicinal Plants Used by Locals in the Siwalik Hills of 
Bani, Jammu and Kashmir, India 

Dr. Meenu Sharma LIMNOLOGICAL STUDY OF MANSAR LAKE OF JAMMU (J&K) 
Doç. Dr. Emine Özpolat BALIK ETİNDEN ÜRETİLEN SOSİSLERİN FARKLI PİŞİRME TEKNİKLERİ İLE 

DUYUSAL DEĞERLENDİRİLMESİ 
Orkhan HAJIYEV 

Muzaffer İPEK AZERBAYCAN MEYVECİLĞİNİN GELİŞMELER 

Hacıyeva Münəvvər “MUSİQİ ALƏTLƏRİMİZ” ADLI XOVLU XALÇA 
NAZLI ƏJDƏROVA 

SƏBİNƏ MAHMUDOVA 
Müasir dövrdə Iİnformasiya Kommunikasiya 

Texnologiyalarının rolu 

NAZLI ƏJDƏROVA Risklərin idarə edilməsi prosesi və risklərin idarə 
edilməsində istifadə olunan üsullar 

G.VIDYA SAGAR AN IMAGE BASED APPROACH FOR AUTHENTICATION 
USING MULTI –LEVELSECURITY SYSTEM 

Amrit Kumar Mishra 
R.K.Shukla 

Shifting of 1/f Noise spectrum at a different level of 
humidity in the perovskite solar cell 

Ankit Gupta 
Mahendra Kumar 

Surface morphology & optical behaviour of Nickel (Ni) 
doped Polyaniline and its application in environmental gas 

sensors 
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Author Presentation title 
Tayfun UYGUNOĞLU 

Barış ŞİMŞEK 
Özge ERYEŞİL 

Özge BİLDİ CERAN 

Sentezlenmiş Grafen Oksit Lif Katkılı Mühendislik 
Tasarlanmış Çimentolu Kompozitlerin Fiziksel ve Mekanik 

OÖ zelikleri 

Tayfun UYGUNOĞLU 
Sevcan BARLAS ÖZGÜVEN 

Barış ŞİMŞEK 

Çimento Esaslı Harçlarda Faz Değiştiren Malzeme 
Kullanımının Sıcaklığa Bağlı Viskoziteye Etkisi 

Farman SHALIZADA 
Erol SEKE 

DIİKGEN FREKANS BOÖ LUÖ ŞUÖ MLUÖ  ÇOGĞ ULLAMA SIİSTEMLERIİNDE 
TEPE/ORTALAMA GUÖ Ç ORANININ FAZ KAYDIRMALARLA DUÖ ŞUÖ RUÖ LMESIİ 

S.SANTHOSH KUMAR AUTOMATIC GEAR MILLING MACHINE USING BY 
PROXIMITY SENSOR 

Akanksha Singh 
Darshan Punia 

Effect of Incorporation of Amaranth Grain Flour on the 
Quality of Sev 

Farzad Hossain 
Md Ashrafuzzaman Miah 

IMPACT OF WIND GUST ON THE AERODYNAMIC 
CHARACTERISTICS OF AIRFOIL 

Md Ashrafuzzaman Miah 
Farzad Hossain 

COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF CONVECTIVE HEAT 
TRANSFER IN A VENTILLATED CAVITY 

Bijoy Das Effect of temperature on gasification performance of 
biomass in bubbling fluidized bed gasifier 

Qəribli Aysel In 2 Se 3 KRISTALIN OPTIİK XASSƏLƏRIİNIİN 
SPEKTROSKOPIİK ELLIİPSOMETRIİYA VASIİTƏSIİLƏ TƏDQIİQIİ 

Oğuzhan ÇAKAR 
Murat ALÇIN 

İsmail KOYUNCU 
Murat TUNA 

THE DESIGN OF A NEW INDUSTRIAL BASED ROBOTIC ARM 

RƏHİMOVA SƏRİNƏ SADƏ CUÖ MLƏ QURULUŞLU PREDIİKATIİV SIİNTAKTIİK 
KONSTRUKSIİYALAR 
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Author Presentation title 
Dr. Öğr. Üyesi Bülent 

HALLAC 
Dr. Öğr. Üyesi Hakan 

SANCAK 

Zivzik narı suyunun geleneksel yöntemle üretilen kefirin 
fiziko-kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi 

Mehmet Şamil AKÇAY 
İsmail KOYUNCU 

Murat ALÇIN 
Murat TUNA 

IQ-Math Tabanlı RadBas Aktivasyon Fonksiyonunun FPGA 
UÖ zerinde Gerçeklenmesi 

Assist. Prof. Dr. Kadir 
Öcalan 

Precise calculations of Z plus jet cross sections at (N)NLO accuracy in 
perturbative QCD 

Mardanov I.I. 
Agayev T.D. 

Suleymanli D.G. 
Ahmadova N. M. 

STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF LANDSLIDE AND 
EROSION PROCESSES IN THE MOUNTAIN-MEADOW AND 
MOUNTAIN-FOREST BELTS OF THE GREATER CAUCASUS 

Prof. Dr. Hakan HİSARLIGİL 
Prof. Dr. Beyhan BOLAK 

HİSARLIGİL 

AZERBAYCAN MIİMARLIK VE SANATINDA KUÖ P-SEKIİZYUÖ ZLUÖ : 
MUÖ MIİNE HATUN TUÖ RBESIİ OÖ RNEGĞ Iİ 

Dr. Öğr Üyesi Vekil SARI 
İsmet ÇAĞLAYAN 

SIİVAS IİLIİNDE FARKLI GUÖ ÇLERDE VE FARKLI 
BOÖ LGELERDEKIİ RUÖ ZGAÂ R ENERJIİ SANTRALLERIİNIİN 

KARŞILAŞTIRILMALI ANALIİZIİ 
Ali Coşar 

Tuba Bostan 
Ş.Ayhan Gazioğlu 

Sultanbeyli karapınar deresi taşkın riskinin araştırılması 

Alməmmədova Mehriban 
Hüseynağa qızı 

Telekommunikasiya şəbəkələrində intellektual məlumat 
emalı sistemləri 

Yunus BİÇEN The effect of distributed generation capacity on power 
system equipment 

Kazım DURAKLAR 
Doç. Dr. Mustafa 

BURUNKAYA 

Yaş Gıda Kurutucu Sistemlerinde Genel Amaçlı Iİzleme ve 
Otomasyon Kontrolünde Kullanılabilecek Arduino Temelli 

Hassas Terazi Uygulaması 
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Açılış konuşması/Opening Speech  
 

Starts at 09.45am (Baku local time) 
08.45am (Istanbul Local time) 

 
 1. Mustafa Latif Emek (İksad Başkanı/Head of İKSAD)   

2. Prof. Dr. Hamlet ISAHANLI 
Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı/ Chairman of Trustees Committee of Khazar 

University 
 

3.Honorary President of Conference 
 Döç. Dr. İrade KHALILOVA  

Hazar Üniversitesi Rektörü, Khazar University Rector 
  

4. Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA  
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakülte Dekanı.  

Dean of the Faculty of Philology, Azerbaijan State Pedagogical University. 
Düzenleme Kurulu Başkanı/ Head of the Organizing Committee 
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Author Presentation title 
Dr. Öğr. Üyesi Melih 

DUMAN 
Türkiye-SSCB Iİlişkilerindeki Değişimin Dış Politika ve Sansür 

Faaliyetleri UÖ zerindeki Etkisi (Baha Töven Takvimi OÖ rneği) 
Dr. Öğr. Üyesi Selin 

BİTİRİM 
OKMEYDAN 

DIİJIİTAL YAYIN PLATFORMLARININ SOSYAL MEDYA ANALIİZIİ: 
NETFLIX, BLUTV VE PUHUTV YOUTUBE KANALI OÖ RNEGĞ Iİ 

Arş. Gör. Dr. Cudi 
Kaan OKMEYDAN 

DIİJIİTAL OYUN DAGĞ ITIM PLATFORMLARINDA DENEYIİM 
PAZARLAMASI: STEAM VE EPIC GAMES OÖ RNEGĞ Iİ 

Aygün KAM 
Prof. Dr. Oya 

AYTEMİZ SEYMEN 

The Effect Of Employee Characteristics of X and Y Generation in the 
Relationship of Organizational Culture and Organizational 

Identification  
Dr. Öğr. Üyesi 

Ayşenur ERDİL 
AN OVERVIEW OF PERFORMANCE MANAGEMENT: A CASE STUDY 

FOR ABC ELECTRONIİC BUSINESS 
Dr. Öğr. Üyesi 

Ayşenur ERDİL 
Dr. Öğr. Üyesi 

Hikmet ERBIYIK 

THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND 
EVALUATION IN TERMS OF TURKEY 

Dr. Esra SAĞLAM DEMOKRASIİNIİN SAGĞ  POPULIİZMLE IİMTIİHANI: BREXIİT OÖ RNEGĞ Iİ 
Dr. Öğr. Üyesi 

Ayşenur ERDİL 
PERCEPTION OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: AN APPLICATION 

FOR ABC BUSINESS IN THE FOOD SECTOR 
Farid Huseynov Evaluating System Usability of Mobile Banking Applications in 

Turkey 
Barış Ergül 

Veysel Yılmaz 
COVID-19 Salgınında Toplu Taşıma Araçlarının Kullanımına Iİlişkin 

Tutum ve Davranışların Iİncelenmesi 
Nitin Dwivedi 
R. K. Shukla 

Investigation of Adsorption Tyrphostin AG528 anticancer drug upon 
the Nitrogen doped carbon nanotube 
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Author Presentation title 

Prof. Dr. Ramazan Şengül 
Pınar Kılıç 

SOSYAL BELEDIİYECIİLIİK: KOCAELIİ BUÖ YUÖ KŞEHIİR BELEDIİYESIİ 41 KART 
UYGULAMASI 

Doç. Dr. Yılmaz Vedat 
Nacar Kübra 

Van Büyükşehir Belediyesinin Kentteki Sahipsiz Hayvanlar 
Konusundaki Faaliyetlerinin değerlendirilmesi 

NAZLI ƏJDƏROVA Risklərin idarə edilməsi prosesi və risklərin idarə 
edilməsində istifadə olunan üsullar 

Dr. Mubashir Majid Baba MITIGATING THE IMPACT OF COVID-19 ON EDUCATION THROUGH ONLINE 
LEARNING 

Tanvir Ahmed 
Vinod Kumar Shukla Sustainable Augmented Reality in Fashion Industry 

Thokchom Suranjoy Singh 
Dr. Sunildro L.S. Akoijam 

Logistical Drivers of Supply Chain in the Food Processing 
Industry: A Study in the State of Manipur, India 

Dr. Rahul Verma Post-Cold War Period and the need to define India’s role in 
the Indo-Pacific by ASEAN 

Vivek Sanson 
Garima Kohli 
Amisha Gupta 

PERFORMANCE AND DEVELOPMENT OF MSMES IN JAMMU 
AND KASHMIR 

MUHAMMED JASEEL KK ENVIRONMENTAL POLUTION: ILL- SUITED CONTROLL 
MONITORING SYSTEMS IN INDIA 

Rüstəmli Aytac Mehman qızı 
 

Nitq hissələrinin təsnifində professor Fərhad Zeynalovun 
rolu 

Vineetha Raj Poika 
Anoop Joseph 

U. Harikrishnan 
Sajan Antony 

Youth perception on public sector and personal activities 
during the lockdown in India 

Deen Mohd. Bhat 
Polyphagous leaf miner fly pest, Chromatomyia 

horticola (Goureau, 1851) (Diptera: Agromyzidae) and its 
parasitoids in Kashmir (India) - A review 
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Author Presentation title 

Abbasova Sevinc Zakir qızı Azərbaycan Respublikasında gender siyasətinin sistem 
xarakteristikaları 

Dr. M.K.GANESHAN 
Prof. Dr. C.VETHIRAJAN 

POSITIVE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICE 

Adila Majeed Environmental Justice in Islam: Perspective of Sustainable 
Development 

Nagaradona Vijayabhaskar 
Dr.G.Arun kumar 

Covid 19 impact on Financial inclusion Services of Banking 
System in South Asian countries 

Dr. Öğr. Üyesi Berna 
BULĞURCU 

SUBJEKTIİF KRIİTER AGĞ IRLIKLANDIRMADA YENIİ BIİR 
YOÖ NTEM: TAM TUTARLILIK 

Dr. BIDYUT HARI 
TRACING AN OUTLOOK OVER THE INDIAN GOVERNMENT 

EXPEDITION TO GEAR UP INDIAN ECONOMY AND 
INFRUSTRUCTURE IN THE NAME OF SMART CITIES 

Dr. Navdeep Kumar Strengthening Supply Chain Mechanism for Industrial 
Revival in India 

Barun Kumar Jha 
Prof. R. K. Gupta 

Wealth Effect of Merger Announcement in India: A Study of 
Merger with Special Reference to Punjab National Bank, 

Oriental Bank of Commerce and United Bank of India 
Arş. Gör. Abdulkerim 

EROĞLU 
Prof. Dr. Haluk EGELİ 

OLAGĞ ANUÖ STUÖ  BUÖ TÇELEME: KURTULUŞ SAVAŞI OÖ RNEGĞ Iİ 

Arş. Gör. Dr. Çağdaş YÜKSEL Iİngiltere’nin Osmanlı Iİmparatorluğu’na Savaş Iİlanı 
Sonrasında Iİngiliz Parlamentosu’nda Yapılan Görüşmeler 

Assist. Prof. Dr. Özlem KAYA 
           Assoc. Prof. Dr. Laura Sînziana 

CUCIUC ROMANESCU 
ON THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION 
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Author Presentation title 
Dr. Vedat AKMAN 
Dr. Cevdet KIZIL 

UNEMPLOYMENT PROBLEM AND GLOBAL FINANCING 
RELATED TO COVID-19 EPIDEMIC 

Dr. Vedat AKMAN 
Dr. Cevdet KIZIL 

NON-CHANGING PATTERNS WITH THE COVID-19 
EPIDEMIC: RE-EXAMINING THE RELATIONSHIPS AND 

BUSINESS CONDUCTING STRUCTURES THROUGH 
GLOBALIZATION PROCESS FROM THE PERSPECTIVE OF 

ACCOUNTING AND FINANCE 
Prof. Dr. Veysel YILMAZ 

Prof. Dr. Yaşar SARI 
Arş. Gör. Yasin Emre OĞUZ 

Covid-19’un Yerli Turistlerin Tatil Davranışlarına Muhtemel 
Etkileri: Türkiye OÖ rneği 

Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZBEK 
BANKALARIN IİÇSEL DERECELENDIİRME 

UYGULAMALARINDA ASIİMETRIİK BIİLGIİ SORUNU: 
FIİNANSAL OKURYAZARLIK IİÇERIİKLIİ BIİR MODEL OÖ NERIİSIİ 

Səfərova Çinarə Qabil qızı GUÖ RCUÖ STANIN IİQTIİSADIİ BAXIMDAN TUÖ RKIİYƏ UÖ ÇUÖ N 
ƏHƏMIİYYƏTIİ 

Doç. Dr. Aykut EKİYOR 
Dilek DİLBAZ Şehir Hastanesi Destek Hizmetleri Değerlendirmesi 

Doç. Dr. Aykut EKİYOR 
Berkhan GÜNEŞ Sağlık Hizmetlerinde Robotik Cerrahi Değerlendirmesi 

Dr. Yar Zar Chit 
Aye Aye Aung 

An Analysis on Functioning and Non Functioning Distractors 
in Physics Multiple Choice Question 

Ələsgərov G.A. 
Şirinova A.Y. 

IİSTILIK ŞƏBƏKƏLƏRIİ UÖ ÇUÖ N ENERJIİ DAŞIYICILARININ 
EFFEKTIİV IİŞ REJIMLƏRININ IİŞLƏNMƏSIİ 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra 
ÖZKEÇECİ 

SOSYAL MEDYADA DEMOKRASIİ: IİFADE OÖ ZGUÖ RLUÖ GĞ UÖ  MUÖ ? 
HAKARET SERBESTIİSIİ MIİ? 
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Author Presentation title 

Aynur İbrahimova Məsim 
qızı 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIİKASINDA SU-BATAQLIQ 
BIİTKIİLIİYIİNIİN NADIİR, IİTMƏK TƏHLUÖ KƏSIİNƏ MƏRUZ 

QALAN NOÖ VLƏRIİNIİN MUÖ HAFIİZƏSIİ 
Dr. Banu Uygun-Can 
Prof. Dr. Tanju Kadir 

TRICLOSAN INDUCES VIRULENCE GENES EXPRESSION OF 
CANDIDA ALBICANS 

Öğr. Gör. Dr. Perihan ERKAN 
ALKAN Erdek’in (Balıkesir) Allerjen Polenleri 

Emel Çakır 
İsmail Saygın Rektal kanserlerde tedavi yanıtının klinikopatolojik analizi 

Uzm. Dr. Semih Canpolat 
Doç. Dr. İbrahim Hakan 

Bucak 

Rotavirüs Enfeksiyonu Tanısı Konulan 0-18 Yaş Hastaların 
Kan Gazı Parametreleri Iİle Acil Servis Gözlem Odası Kalış 

Süresi Ve Servis Yatış Süreleri Arasındaki Iİlişkinin 
Değerlendirilmesi 

Dr. H. Çetin KETENCİ SENTETIİK KANNABIİNOIİD IİLIİŞKIİLIİ OÖ LUÖ MLERDE ORGAN 
PATOLOJIİLERIİ: OTOPSIİ ÇALIŞMASI 

Dr. Ercan KURT MAKSIİLER SIİNUÖ SUÖ N NUÖ KS POTANSIİYELIİ OLAN IİGĞ SIİ 
HUÖ CRELIİ MIİKSOIİD MEZENKIİMAL TUÖ MOÖ RUÖ  

Husni Rahman Yoga 
Nadya Aulia Malau 

An Analysis on Constraints of English Using in Late-
Childhood in Bottot Village, Sorkam, Central Tapanuli Coast, 

North Sumatra 
Prof. Dr. Mahire 

HÜSEYNOVA "QIVANMAQ" FEIİLIİ, DIİALEKTIİZMIİ ERMƏNIİ  SOÖ ZUÖ DUÖ RMUÖ ?! 

Ələkbərli Suğra Əkbər qızı Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində müasir qəhrəman 
və onun psixoloji portreti 

Mardanov I.I. 
Agayev T.D. 

Suleymanli D.G. 
Ahmadova N. M. 

STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF LANDSLIDE AND 
EROSION PROCESSES IN THE MOUNTAIN-MEADOW AND 
MOUNTAIN-FOREST BELTS OF THE GREATER CAUCASUS 
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Author Presentation title 

NAZİLƏ MAHMUDOVA 
NAZİM MAHMUDOV Protonun quruluşu 

Prof. Dr. Minaxanım Təkəli 
(Nuriyeva) Bir mahnının taleyi: “Qalanın dibində bir daş olaydım” 

Dr. Ishrat Fatma LOCKDOWN TURNING INTO LIFE DOWN –Poor Mirgants 
Sobbing under Corona Pandemic 

Dr. Öğr. Üyesi Murat 
ÖZDEMİR 

FIİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU (TMS 1): YENIİ 
DEGĞ IİŞIİKLIİK ÇERÇEVESIİNDE YUÖ KUÖ MLUÖ LUÖ KLERIİN KISA 

VEYA UZUN VADELIİ OLARAK SINIFLANDIRILMASI UÖ ZERIİNE 
BIİR DEGĞ ERLENDIİRME 

Dr. Kironmoy Chetia COVID-19 AND ITS EFFECTS ON THE SOCIO-CULTURAL 
ASPECTS OF ASSAMESE SOCIETY OF INDIA 

Dr. Ersoy Gümüş 
Dr. Cengiz Karagöz 

To What Extent Can Bakhtinian Approach Be Applied To The 
Postcolonial Novel? 

Mohammad Halabieh 
THE INTERRELATION BETWEEN WRITTEN CORRECTIVE 

FEEDBACK AND TEACHERS’ ROLE IN THE TEACHING 
PROCESS: REVIEW PAPER 

Ələkbərova Nərgiz Şakir Məhəmməd Füzulinin nəzm əsərləri və “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanlarının linqvostatistik təhlili 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA Iİsmet OÖ zelin Şiirlerinde “Psikoloji” 

Bədəlova V.N Karantin rejimində insanlarda emosional gərginliyin 
artmasına Passiflora Iİncarnata L növün sedativ təsiri 

Prof. Dr. Necati DEMİR 
KÖK TÜRK DEVLETLERİ DÖNEMİNDE OĞUZLAR 
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NABAT BEYDULLA QIZI 
CƏFƏROVA 

MORFOLOGIİYANIN TƏDRIİSIİNDƏ LUÖ GĞ ƏT EHTIİYATININ 
ZƏNGIİNLƏŞDIİRIİLMƏSIİ 

Zebiniso Akhmedova THE CREATION OF “ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS” 
AND ITS ORIGINAL SOURCES 

Azadə Bağırova Iİslam dinində hicabın fəlsəfəsi 
Sadiqova Sərcan Iİngilis dilində sıra saylarının işləndiyi frazeoloji birləşmələr 

Dr. Rıfat IŞIK 
Mehmet Beşir BULUT 

 

An Investigation on Alternative Human Model and Form of 
Life in The Light of The Mikhail Nuʿayma (Naimy)’s Novel 

Named “Yâ Iİbn-i AÂ dem (The Mankind)” 
Prof. Dr. Həcər Hüseynova BƏDIİIİ ƏDƏBIİYYATDA AFORIİZMLƏR 

Dr. Öğr. Üyesi Davut 
Dağabakan Juli Zeh’in “Oyun Dürtüsü” Adlı Romanında Din Algısı 

Abdülkadir Yavuz 
Dr. Öğr. Üyesi Suhal Sağlan 

Helenistik Dönemde Paphlagonia Bölgesi’ne Ait Gümüş 
Sikkelerin Iİncelenmesi 

Nazmiyya Yigitoqlu The fate of forced migration of the people in the Azerbaijani 
writer Mammad Oruj’s novel “Relocation” 

Nitin Dwivedi 
R. K. Shukla 

Investigation of Adsorption Tyrphostin AG528 anticancer 
drug upon the Nitrogen doped carbon nanotube 

Rüstəmova Şahnisə Tahir 
qızı 

CƏNUBIİ AZƏRBAYCANLILARIN MIİLLIİ MUÖ BARIİZƏSIİNDƏ 
ONLAYN MEDIİA VƏ SOSIİAL ŞƏBƏKƏLƏRIİN ROLU 

Turkan Ahmadova 
THE IMPORTANCE OF HISTORICAL SOURCES IN STUDYING 

THE GEOGRAPHICAL AND GEOLOGICAL STRUCTURE OF 
GANJA 
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Author Presentation title 
Öğr. Gör. Bünyamin ARVASİ ARAP DIİLIİNDE IİF’AÂ L BABI VE IİFADE ETTIİGĞ Iİ ANLAMLAR 
Məmmədova Ümhani Rafiq 

qızı 
XUÖ SUSIİ QABIİLIİYYƏTLIİ UŞAQLARIN AHƏNGDAR VƏ QEYRIİ-

AHƏNGDAR IİNKIİŞAF TIİPLƏRIİ 

Ahmed Said Yalçınkaya PROTEST BIİR AKIM OLARAK IİSMAÂ IİLIÂLIİGĞ IİN ORTAYA ÇIKIŞI: 
ABBASIÂ HAREKETIİNIİN SALTANATA DOÖ NUÖ ŞMESIİ FAKTOÖ RUÖ  

Dr. Deepanjali Mishra TEACHING TRIBAL STUDENTS THROUGH E-LEARNING: AN 
ANALYSIS WITH REFERENCE TO KISS MODEL 

Elnara Kabirlinskaya Mugham - a source of creativity for outstanding composers 
of Azerbaijan 

Doç. Dr. Hatice Zeynep İnan 
ERKEN ÇOCUKLUK DOÖ NEMIİNDE PROJE YAKLAŞIMI IİLE 
GELENEKSEL EGĞ IİTIİM MODELIİ’NIİN KARŞILAŞTIRMALI 

ANALIİZIİ 
Semra Benzer 

Ali Gül 
The Morphometric Characters of Luciobarbus 

escherichii (Steindachner, 1897) in Kirmir Stream 

Ebru KENDİR 
Mustafa YEŞİLYURT 

MORPA KAMPUÖ S’UÖ N OÖ GĞ RENME-OÖ GĞ RETME SUÖ RECIİNDEKIİ 
ROLUÖ NUÖ N AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI YOÖ NUÖ NDEN 

IİNCELENMESIİ 
Dr. Öğr. Üyesi Osman Vedüd 

EŞİDİR 
CUMHURIİYET GAZETESIİ’NDE KIİTAP HABERLERIİNIİN 

SUNUMUNA BIİR OÖ RNEK: METASTAZ 

Dr. Öğr. Üyesi Osman Vedüd 
EŞİDİR 

MEZUN DERNEKLERIİNIİN MEDYADA TEMSIİLIİ UÖ ZERIİNE BIİR 
IİNCELEME: GALATASARAY UÖ NIİVERSIİTESIİ VE IİSTANBUL 

UÖ NIİVERSIİTESIİ OÖ RNEGĞ Iİ 

Deniz Umarova MOBBIİNG VE ONUN OÖ GĞ RETMENLER UÖ ZƏRIİNDƏ OLUMSUZ 
ETKIİLERIİ 
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Author Presentation title 

Erdinç KAYA Gençlerin Tarıma Bakış Açıları ve Gelecek Beklentileri; 
Polatlı OÖ rneği 

İsmail NANELİ 
Ferzat TURAN 

Taki DEMİR 
Ömer BEYHAN 

Taraklı Lokasyonunda Yüksek Populasyonda Bulunan Şimşir 
Bitkisinin Iİncelenmesi (Buxus sempervirens) 

İsmail NANELİ 
Ferzat TURAN 

Çeltikte (Oryza sativa L.) Bazı Verim ve Kalite Parametreleri UÖ zerinde Genetik 
Faktörlerin Etkisi 

Dr. Öğr. Üyesi Ferzat TURAN 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Naneli 

Farklı Gelişme Dönemlerinde Çerezlik Hibrit Ayçiçeği 
(Helianthus annuus L.) Çeşitleri UÖ zerinde Su Stresi Etkisi 

Dr. Öğr. Üyesi Ferzat TURAN 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Naneli 

Kimyon (Cuminum cyminum L.) Bitkisinin Kotiledon Boğum 
Explantında Rejenerasyon ve Mikro Çoğaltım Çalışmaları 

İsmail ÇİFTCİ 
Prof. Dr. Cennet Oğuz 

Dr. Fatma ÇİFTCİ 

KONYA IİLIİ ÇUMRA IİLÇESIİNDE SEÇIİLMIİŞ BAZI TARIMSAL 
UÖ RUÖ NLERIİN NIİSPIİ KARLILIKLARININ REKABET 

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
Bülent Kar NANOMALZEMELER VE TARIMDAKIİ UYGULAMALARI 

Zir. Yük. Müh. Alime Ülkü 
ERMETİN 

Prof. Dr . Cennet OĞUZ 

GENÇ ÇIİFTÇIİLERIİN OÖ RTUÖ  ALTI UÖ RETIİM SIİSTEMIİNIİ 
BENIİMSEME UYGULAMA VE YAYIM YAKLAŞIMLARI: KONYA 

IİLIİ OÖ RNEGĞ Iİ 
Doç. Dr. Gülüzar TUNA 

KELEŞTEMUR 
Beyaz Et UÖ retiminde Sektörler Arası Iİşbirliğinin 
Sürdürülebilirliğe Katkısına Bir OÖ rneklendirme 

Vijendra kumar 
Abhishek Barnwal 

R. K. Shukla 
Jyoti Shakya 

Augmentation of Thermal Conductivity in Polymer 
Composites by Maximizing Surface-Contact Area of 

Polymer-Filler Interface 

Prof. Deepa Chaudhary SUSTAINABLE DEVELOPMENT: GOALS & CHALLENGES 
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Author Presentation title 
Sanjeev Kumar Gupta 

Yash Paul 
Sanjeev Kumar 
Kewal Kumar 

Ethno-medicinal Plants Used by Locals in the Siwalik Hills of 
Bani, Jammu and Kashmir, India 

Dr. Meenu Sharma LIMNOLOGICAL STUDY OF MANSAR LAKE OF JAMMU (J&K) 
Doç. Dr. Emine Özpolat BALIK ETİNDEN ÜRETİLEN SOSİSLERİN FARKLI PİŞİRME TEKNİKLERİ İLE 

DUYUSAL DEĞERLENDİRİLMESİ 
Orkhan HAJIYEV 

Muzaffer İPEK AZERBAYCAN MEYVECİLĞİNİN GELİŞMELER 

Hacıyeva Münəvvər “MUSİQİ ALƏTLƏRİMİZ” ADLI XOVLU XALÇA 
NAZLI ƏJDƏROVA 

SƏBİNƏ MAHMUDOVA 
Müasir dövrdə Iİnformasiya Kommunikasiya 

Texnologiyalarının rolu 

NAZLI ƏJDƏROVA Risklərin idarə edilməsi prosesi və risklərin idarə 
edilməsində istifadə olunan üsullar 

G.VIDYA SAGAR AN IMAGE BASED APPROACH FOR AUTHENTICATION 
USING MULTI –LEVELSECURITY SYSTEM 

Amrit Kumar Mishra 
R.K.Shukla 

Shifting of 1/f Noise spectrum at a different level of 
humidity in the perovskite solar cell 

Ankit Gupta 
Mahendra Kumar 

Surface morphology & optical behaviour of Nickel (Ni) 
doped Polyaniline and its application in environmental gas 

sensors 
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Author Presentation title 
Tayfun UYGUNOĞLU 

Barış ŞİMŞEK 
Özge ERYEŞİL 

Özge BİLDİ CERAN 

Sentezlenmiş Grafen Oksit Lif Katkılı Mühendislik 
Tasarlanmış Çimentolu Kompozitlerin Fiziksel ve Mekanik 

OÖ zelikleri 

Tayfun UYGUNOĞLU 
Sevcan BARLAS ÖZGÜVEN 

Barış ŞİMŞEK 

Çimento Esaslı Harçlarda Faz Değiştiren Malzeme 
Kullanımının Sıcaklığa Bağlı Viskoziteye Etkisi 

Farman SHALIZADA 
Erol SEKE 

DIİKGEN FREKANS BOÖ LUÖ ŞUÖ MLUÖ  ÇOGĞ ULLAMA SIİSTEMLERIİNDE 
TEPE/ORTALAMA GUÖ Ç ORANININ FAZ KAYDIRMALARLA DUÖ ŞUÖ RUÖ LMESIİ 

S.SANTHOSH KUMAR AUTOMATIC GEAR MILLING MACHINE USING BY 
PROXIMITY SENSOR 

Akanksha Singh 
Darshan Punia 

Effect of Incorporation of Amaranth Grain Flour on the 
Quality of Sev 

Farzad Hossain 
Md Ashrafuzzaman Miah 

IMPACT OF WIND GUST ON THE AERODYNAMIC 
CHARACTERISTICS OF AIRFOIL 

Md Ashrafuzzaman Miah 
Farzad Hossain 

COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF CONVECTIVE HEAT 
TRANSFER IN A VENTILLATED CAVITY 

Bijoy Das Effect of temperature on gasification performance of 
biomass in bubbling fluidized bed gasifier 

Qəribli Aysel In 2 Se 3 KRISTALIN OPTIİK XASSƏLƏRIİNIİN 
SPEKTROSKOPIİK ELLIİPSOMETRIİYA VASIİTƏSIİLƏ TƏDQIİQIİ 

Oğuzhan ÇAKAR 
Murat ALÇIN 

İsmail KOYUNCU 
Murat TUNA 

THE DESIGN OF A NEW INDUSTRIAL BASED ROBOTIC ARM 

RƏHİMOVA SƏRİNƏ SADƏ CUÖ MLƏ QURULUŞLU PREDIİKATIİV SIİNTAKTIİK 
KONSTRUKSIİYALAR 
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Author Presentation title 
Dr. Öğr. Üyesi Bülent 

HALLAC 
Dr. Öğr. Üyesi Hakan 

SANCAK 

Zivzik narı suyunun geleneksel yöntemle üretilen kefirin 
fiziko-kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi 

Mehmet Şamil AKÇAY 
İsmail KOYUNCU 

Murat ALÇIN 
Murat TUNA 

IQ-Math Tabanlı RadBas Aktivasyon Fonksiyonunun FPGA 
UÖ zerinde Gerçeklenmesi 

Assist. Prof. Dr. Kadir 
Öcalan 

Precise calculations of Z plus jet cross sections at (N)NLO accuracy in 
perturbative QCD 

Mardanov I.I. 
Agayev T.D. 

Suleymanli D.G. 
Ahmadova N. M. 

STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF LANDSLIDE AND 
EROSION PROCESSES IN THE MOUNTAIN-MEADOW AND 
MOUNTAIN-FOREST BELTS OF THE GREATER CAUCASUS 

Prof. Dr. Hakan HİSARLIGİL 
Prof. Dr. Beyhan BOLAK 

HİSARLIGİL 

AZERBAYCAN MIİMARLIK VE SANATINDA KUÖ P-SEKIİZYUÖ ZLUÖ : 
MUÖ MIİNE HATUN TUÖ RBESIİ OÖ RNEGĞ Iİ 

Dr. Öğr Üyesi Vekil SARI 
İsmet ÇAĞLAYAN 

SIİVAS IİLIİNDE FARKLI GUÖ ÇLERDE VE FARKLI 
BOÖ LGELERDEKIİ RUÖ ZGAÂ R ENERJIİ SANTRALLERIİNIİN 

KARŞILAŞTIRILMALI ANALIİZIİ 
Ali Coşar 

Tuba Bostan 
Ş.Ayhan Gazioğlu 

Sultanbeyli karapınar deresi taşkın riskinin araştırılması 

Alməmmədova Mehriban 
Hüseynağa qızı 
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Özet 

Tarihsel süreç içerisinde Milli Mücadele Döneminde başlayan Türkiye-SSCB (Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) ilişkileri, iki devletin öncelikli gereklilikleri doğrultusunda 

ilerleyen bir süreçte gelişmiştir. İki taraf arasında 1921 yılında Moskova Antlaşması, 1925 

yılında ise Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalanmıştır. II. Dünya Savaşı öncesinde ise 

1930’lu yıllardan itibaren Türkiye’nin dünyada değişen güvenlik algılamaları sebebiyle 

önceliğinin değişmeye başladığı görülmüştür. Buna rağmen yine de Türkiye, II. Dünya Savaşı 

öncesinde Sovyet Rusya’nın aleyhine veya SSCB’yi tedirgin edecek bir girişimde 

bulunmamaya azami derece gayret göstermiştir. II. Dünya Savaşı boyunca ise her ne kadar 

savaşın şartlarına bağlı olarak ikili ilişkilerde bir değişim yaşanmışsa da iki ülke arasındaki 

ittifakın sona ermesi, SSCB’nin 1925 tarihli Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’nı 

yenilememesi sonucunda gerçekleşmiştir.  

II. Dünya Savaşı boyunca Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki tasarrufundan memnun olmayan

SSCB, Türkiye’nin mevcut antlaşmayı yeniden ele almak üzere Moskova Büyükelçisi Selim

Rauf Sarper vasıtasıyla gerçekleştirdiği girişim neticesinde -tarihe Sarper-Molotov Görüşmesi

olarak geçen Haziran 1945 tarihli görüşmede-, Türkiye toprakları ve egemenlik hakkı

üzerinde talepte bulunmuştur. Sarper-Molotov Görüşmesi sonrasında Türk dış politikası,

niyetlerinden ve nasıl davranacağından emin olamadığı SSCB’ye yönelik yeni bir politika

geliştirmiştir. 1945 yılında SSCB’ye yönelik geliştirilen politika, Türkiye’nin Soğuk Savaş

süresince büyük bir oranda konumunu belirlemiştir. Bu doğrultuda Haziran 1945’te

gerçekleşen Sarper-Molotov görüşmesi sonrasında Türkiye’nin dış politikası doğrultusunda

Sovyet menşeili olan yayınların Türkiye’ye girişi de karşı propaganda aracı olan sansür

faaliyetleriyle engellenmiştir. Çalışma, Türkiye-SSCB ilişkilerinin gergin olduğu bir

dönemde, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı’nca “Komünist ve Sovyet propagandası yaptığı

kanaatine varılarak” toplattırılan yayınlar arasında yer alan Baha Töven takvimini (1947)

Türkiye’nin dış politikası ve Sovyet Rusya ile ilişkileri ekseninde ele almaktadır. Çalışma

belgesel kaynak taraması neticesinde elde edilen arşiv kayıtları doğrultusunda, Türkiye-SSCB

ilişkilerini ele alıp değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, SSCB, Baha Töven, Sansür, Türk Dış Politikası 
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The Effect of the Change in Relationships between Turkey and SSCB on Foreign Policy 

and Censorship Activities (The case of Calendar belonging Baha Toven) 

 

Abstract 

Within the historical process, Turkey-USSR relations that had started in the National Struggle 

Period have developed in a process progressing in line with the primary requirements of both 

states. Treaty of Moscow was signed in 1921 and Treaty of Friendship and Neutrality (Non-

Aggression) was signed in 1925 between the parties. It was seen that the priority of Turkey 

started to change before the Second World War due to security perceptions changing in the 

world as from 1930s. Despite, Turkey showed an utmost effort not to make any attempts that 

will trouble USSR or to the detriment of Soviet Russia before the Second World War. During 

the Second World War, although there was a change in bilateral relations depending on the 

conditions of the war, the alliance between the two countries ended due to the fact that USSR 

did not renew the 1925 Treaty of Friendship and Neutrality (Non-Aggression).  

SSCB which had not been satisfied with Turkey’s possession over the Straits throughout the 

Second World War held an intervention through Turkish Ambassador Selim Sarper in 

Moscow in order for Turkey to review the then-current convention. As a result of this 

intervention, in the meeting that took place on June 1945 and went down as the Sarper-

Molotov Meeting in history, the Soviets made a claim over Turkish territories and sovereign 

right. After the Sarper-Molotov Meeting, Turkey developed a new foreign policy for SSCB 

since Turkey was uncertain about her intentions and how she would act. In 1945, the policy 

developed for the USSR, Turkey had determined the location at a great rate during the Cold 

War. Following the Sarper-Molotov meeting that took place in June 1945 in this direction, 

according to Turkey's foreign policy, it has been decided that Soviet-originated publications 

as anti-propaganda tools would be deterred from entering Turkey through censoring activities. 

In this direction, the study approaches the 1947 calendar belonging to Baha Toven according 

to Turkey's foreign policy and their relations with Soviet Russia, and taking place within the 

withdrawn publications in a period of tense relations between Turkey - USSR, by Istanbul 

Martial Command with the reason “based on the opinion that it was propagandizing for 

Communists and Soviets". The study evaluates the Turkey-USSR relations in the light of data 

obtained in accordance with the archival records. 

 

Key Words: Turkey, USSR, Baha Toven, Censorship, Turkish Foreign Policy 
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DİJİTAL YAYIN PLATFORMLARININ SOSYAL MEDYA ANALİZİ: NETFLIX, 

BLUTV VE PUHUTV YOUTUBE KANALI ÖRNEĞİ 
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Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi   

ORCID ID: 0000-0002-7996-2178   

Özet 

Web 2.0 teknolojileri tabanındaki gelişmeler doğrultusunda yaşamımızı biçimlendiren sosyal 

medya, günümüzde tüm iletişim faaliyetlerini köklü şekilde değiştirmektedir. Kitle iletişimi 

ve kitlesel yayıncılık da günümüzde bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla değişmekte ve 

sosyal medya pratikleri bu faaliyetleri bütünüyle dönüştürmektedir. Bu bağlamda her geçen 

yıl dijital yayın platformları artmakta ve kaliteli içerik üretimindeki yarış ile birlikte yerel ve 

küresel ölçekte rekabet kızışmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de dijital yayıncılık uzamında faaliyet gösteren Netflix, BluTV 

ve PuhuTV’nin YouTube kanalındaki içeriklerin eğilimini tespit etmek ve bu içeriklerin 

oluşturduğu etkileşimi ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın evreni dijital 

yayın platformları olarak belirlenmiş ve amaçlı örnekleme ile Türkiye’de dijital yayın yapan 

ve en çok abone sayısına sahip ilk üç platform araştırmak üzere seçilmiştir. Bu kapsamda 

çalışma; Netflix, BluTV ve PuhuTV’nin video paylaşım içeriklerine odaklanmayı 

gerektirdiğinden her üç platformun YouTube kanalı araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada 

nitel araştırma yöntemi izlenmiş ve 15 Mayıs-15 Haziran 2020 tarihleri arasında her üç dijital 

yayın platformunun YouTube kanalındaki paylaşımları içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Belirlenen tarihler arasında elde edilen toplam 41 video paylaşımına yönelik içerik analizinde 

Möller vd.’nin (2019) oluşturduğu kategorilerden yararlanılmıştır. Buna göre video 

paylaşımları; konu, görüntülenme sayısı, beğenme ve beğenmeme sayısı, yorum içeriği ve 

etkileşim oranı olmak üzere beş kategoride sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Böylelikle 

incelenen üç dijital yayın platformunun YouTube kanalında video içeriklerinin eğilimi 

belirlenmiş ve bu içeriklerdeki etkileşim düzeyi saptanmıştır. Gerçekleştirilen araştırma 

sonuçlarına göre üç platformun YouTube kanalında, izleyicilerin favori dizilerinin en çok 

görüntülenme ve beğeni sayısına sahip olduğu; bu içeriklere olumlu yorumların yapıldığı ve 

yine bu içeriklerde izleyicilerin kendi aralarındaki etkileşim düzeyinin de oldukça yüksek 

olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Dijital Yayıncılık, YouTube 
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SOCIAL MEDIA ANALYSIS OF DIGITAL BROADCAST PLATFORMS: 

EXAMPLE OF YOUTUBE CHANNELS OF NETFLIX, BLUTV AND PUHUTV 

 

Abstract 

Social media, which shaped our lives in line with the developments in the Web 2.0 

technologies base, radically changes all communication activities nowadays. Today, mass 

communication and broadcasting are also changing through information communication 

technologies and social media transform these activities totally. In this context, digital 

broadcasting platforms are increasing every year and competition is growing locally and 

globally with the race in quality content production. 

The purpose of this study is to determine the trend of content in YouTube channels of Netflix, 

BluTV and PuhuTV and to reveal the interaction created by these contents. For this purpose, 

the universe of the study has been determined as digital broadcast platforms and the first three 

platforms that broadcast digital and have the highest number of subscribers were selected to 

investigate according to purposeful sampling. In this study is required focusing on the video 

sharing contents of Netflix, BluTV and PuhuTV, and therefore YouTube channel of all three 

platforms is included in the research. The qualitative research method was followed in the 

study and the period of 15th May-15th June in 2020, the videos on YouTube channel of all 

three digital broadcast platforms were subjected to content analysis. The categories created by 

Möller et al. (2019) were used in the content analysis for a total of 41 video posts between the 

dates determined. Accordingly, videos were classified and analyzed in five categories: 

subject, number of views, number of likes and dislikes, the content of comment and 

interaction rate. Thus, the trend of video contents on the YouTube channel of the three digital 

broadcast platforms examined and the level of interaction in these contents was determined. 

According to the research results, it was seen that the favourite series on the YouTube channel 

of the three platforms have the highest number of views and likes. Likewise, it was 

determined that positive comments were made to these contents and the level of interaction of 

the audiences among them was also very high.  

 

Keywords: Social Media, Digital Broadcasting, YouTube 

 

Giriş 

Dijitalleşme süreci yayıncılık politikalarını yakından etkilemekte ve dijital yayıncılık 

kavramını hayatımızın yeni rutinlerinden biri haline getirmektedir. Dijital yayıncılık farklı 

isimler altında kavramsallaşsa da ifade ettiği anlam ortaktır. “Dijital yayıncılık, internet 

televizyonu ya da çevrim içi yayın kavramlarının aralarında küçük nüanslar bulunmasına 

rağmen çoğunlukla WebTV, IPTV, kişiselleştirilmiş TV, gelişmiş TV veya etkileşimli TV 

gibi terimlerle tanımlandığı görülmektedir” (Gerbarg ve Noam, 2004: 21). Bu durum, dijital 

yayıncılığın bilişim teknolojileri ile olan doğrusal bağıntısına dikkat çekmektedir. Zira bilişim 

teknolojileri ekseninde şekillenen ve bu teknolojilere bağlı olarak gelişen dijital yayıncılık ve 

bu anlayışın türevleri, televizyon ile birlikte cep telefonları gibi mobil cihazlar, tabletler, 

bilgisayarlar ve akıllı uygulamalar gibi birbirinden farklı teknolojilerin birleşmesi anlamına 

gelen dijital yakınsama kavramını doğurmaktadır. İngilizce ‘convergence’ kelimesinin 

karşılığı olarak Türkçede ‘yakınsama’ ya da ‘yöndeşme’ terimleri kullanılmış ve bu kelime 

Türkçeye kazandırılmıştır (Aytekin vd., 2016: 19). Yakınsama ya da yöndeşme, herhangi bir 

sistemin temel işlevine ek olarak bir başka sistemin özelliğini de bünyesinde barındırmasıyla 

gerçekleşen dönüşüm sürecine yapılan tanımlamadır. Örneğin, mobil telefonun temel işlevi 
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ses ile iletişim sağlamaktır. Ancak telefonların günümüzde işletim sistemi, kamera ve veri 

bağlantısı özelliklerine sahip olarak birçok işlevi bünyesinde toplaması yakınsama 

(yöndeşme) örneklerinden biridir (Abanoz, 2018: 287). Günümüzde akıllı telefonlar ile sadece 

işitsel görüşmenin değil; fotoğraf çekmek ya da bankacılık işlemleri gibi birçok işlevin bu 

cihazlar üzerinden aynı anda gerçekleştirilebiliyor olması yakınsamayı meydana getirmiştir. 

“Jenkins’e göre gündelik hayatta birçok işlevin cep telefonları ile yapılması yakınsama 

kültürünü oluşturmuş ve izleme deneyimlerini de kökten değiştirmiştir. Örneğin, geleneksel 

medyadaki pasif izleyici kültürü; cep telefonları, tabletler ve akıllı televizyonlar gibi cihazlar 

ile sosyal medya eksenine kaymış ve aktif izleyici kültürü ile birlikte izleyici katılımı 

olgusuna da hayat vermiştir. Yakınsama kültüründe artık aktif konumda bulunan izleyiciler, 

yeni izleme deneyimleri yaşayarak hızlı ve yoğun bir etkileşim içine girmiştir (Diker, 2019: 

6). Bilişim teknolojilerindeki değişmelere ve gelişmelere bağlı yaşanan bu süreç, dijital 

yayıncılık ve dijital yayıncılıktaki içerik üretimini de doğrudan etkilemiştir.  

Günümüzde dijital yayıncılık faaliyetlerinin tümüyle yakınsama kültürüne uygun gelişim 

gösterdiği söylenebilmektedir. “Bilişim teknolojilerine dayalı gelişen özellikle geniş bant 

internet altyapısını kullanan yayıncılık faaliyetleri, yeni nesil veya dijital televizyon 

yayıncılığı adını almış ve izleyiciler için birtakım teknolojik olanaklar ve avantajlar getiren 

etkileşimli bir iletişim ortamının doğup gelişmesine zemin hazırlamıştır” (Karaduman, 2017: 

118). Dijital yayıncılık uygulamaları, izleyici odaklı bir anlayışa sahiptir ve izleyicileri 

birbirine bağlayıp birbirleri ile paylaşım gerçekleştirme ve etkileşim kurma eğilimini 

artırmaktadır. Şeker’e (2009: 37) göre dijital yayıncılığın bu avantajlarının yanı sıra aynı 

içerik farklı hedef kitlelere farklı mekânlarda, farklı zamanlarda ve değiştirilebilir program 

akışı ile sunulabilmektedir. Bu esneklik ise dijital yayıncılık faaliyetlerinin ve 

uygulamalarının izleyiciler arasında daha popülerleşerek tercih edilmesine yardımcı 

olmaktadır. Dijital yayıncılık faaliyetleri sosyal medya ile entegre olmuş durumdadır ve 

sosyal medya aracılığıyla etkileşim sürdürülmektedir.   

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki dijital yayın platformlarının sosyal medyaya yansıyan 

etkileşim düzeyini YouTube kanalı örneğinden incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 

Türkiye’de dijital yayıncılığın üç büyük temsilcisi olan Netflix, BluTV ve PuhuTV’nin 

YouTube kanalı araştırmak üzere seçilmiştir. Dijital yayın platformlarının ve bu platformları 

takip eden izleyiciler arasındaki etkileşimi ortaya çıkarmak için en uygun sosyal medya 

sitesinin YouTube olduğu görülmüştür. Zira dijital yayın platformları, kendi videoları ve 

paylaşımları için YouTube üzerinden kanal açmakta, fragmanları YouTube kanalına 

yüklemekte, YouTube kanalına uygun içerikler üretilmekte ve izleyicilerin bu kanalı takip 

ederek kendi aralarında yorum bırakmalarına ve etkileşim kurmalarına izin vermektedir. Bu 

kapsamda 15 Mayıs-15 Haziran 2020 tarihleri arasında her üç dijital yayın platformunun 

YouTube kanalındaki video paylaşım içerikleri belirlenmiştir. Araştırmanın belirlenen 

tarihleri arasında geçen bir aylık süreçte Netflix’in 21, BluTV’nin 19 ve PuhuTV’nin 1 olmak 

üzere toplam 41 video paylaşımı gerçekleştirdiği tespit edilmiş ve 41 videonun tamamı 

araştırmaya dahil edilmiştir. Nitel araştırma yönteminin izlendiği çalışmada veriler içerik 

analizi yöntemi ile çözümlenmiş ve içerik analizinde Möller vd.’nin 2019 yılında 

gerçekleştirdiği kategorilerden yararlanılmıştır. Elde edilen toplam 41 video paylaşımı, Möller 

vd.’nin (2019) çalışmasında belirlenen kategorilere göre sırasıyla; konu, görüntülenme sayısı, 

beğenme ve beğenmeme sayısı, etkileşim düzeyi ve yorum içeriği (olumlu-olumsuz-nötr) 

olmak üzere beş kategoride sınıflandırılmıştır. Dijital yayıncılık üzerine son yıllarda 

gerçekleştirilen birçok çalışma olsa da bu konuyu dijital yayın platformlarının YouTube 

kanalı üzerinden ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın alanyazına 
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akademik, özgün ve değerli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmaya kuramsal 

çerçeve oluşturmak için öncelikle dijitalleşme ve dijital yayıncılık kavramı üzerinde 

durulmuş, sonrasında ise sosyal medya ve YouTube ilişkisi irdelenmiştir. Çalışma 

kapsamında gerçekleştirilen araştırmadan bahsedilerek elde edilen bulguların 

yorumlanmasının ardından ise çalışmanın ve araştırmanın genel değerlendirmesini içeren 

sonuca yer verilmiştir.  

Dijitalleşme ve Dijital Yayıncılık  

Günümüzde her alanda giderek hız kazanan dijitalleşme olgusu, yayıncılık faaliyetlerini de 

etkisi altına almış ve her geçen gün almaya devam etmektedir. Televizyonun ilk yayın tarihi 

olan 1926’dan günümüze gelinceye dek yayıncılıkta büyük değişimler yaşandığı 

bilinmektedir. Bilişim ve medya sektörünün yöndeşmesi ile birlikte televizyon yayıncılığı ve 

izleme alışkanlıkları üzerindeki değişimler süregelmektedir (Dönmez ve Kırık, 2019: 185). 

Birbirine yakın ancak birbirinden farklı sektörlerin birleşmesini ifade eden yöndeşme 

kavramı, “haberleşme altyapısının dijitalleşerek görüntü teknolojilerinin kullanımının artması 

sonucu hayatımıza girmiştir. Yöndeşme ile gazete, radyo ve televizyon olmak üzere üç ayrı 

alan olarak faaliyet gösteren yayıncılık sektöründe haberleşme ve veri işleme sektörleri iç içe 

geçmiştir (Geray, 2002: 19). İlk başta analog yayınlar ile başlayan televizyon yayıncılığı, 

dijitalleşmenin sonucu olarak günümüzde interaktif, çok boyutlu ve karşılıklı iletişim sürecini 

meydana getirmiştir (Timisi, 2003: 83). İnternet hızında meydana gelen artış ve geniş bant 

internet teknolojisinin desteğiyle giderek dijitalleşen televizyon yayıncılığında yeni nesil 

uygulamalar, yatırımlar ve altyapı olanakları büyük önem kazanmaktadır (Karaduman, 2017: 

116). Küresel faaliyet gösteren dijital yayın platformlarındaki yayın türleri ‘Over The Top’ 

(OTT) olarak adlandırılmaktadır. OTT medya servisleri, genel olarak IPTV (Internet Protocol 

Television) adı verilen televizyon ve internetin bir araya geldiği Tivibu gibi platformlar ile 

aylık ücretlendirmeye dayalı olarak kablolu ve uydu yayın yapan Digiturk ve D-Smart gibi 

sistemlerin dışında kalan internet tabanlı gerçekleşen yayıncılığı ifade etmektedir (Dikmen, 

2017: 427). Çok boyutlu ve dinamik bir süreç olan televizyon izleme alışkanlığı ve davranışı 

da dijital yayıncılık ile değişip dönüşmekte ve dijital televizyon yayıncılığına uygun içerik 

üretimi ön plana çıkmaktadır.   

Dijitalleşmenin ardında yatan bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve özellikle internet 

tabanlı teknolojilerin hızla yaygınlaşması bu teknolojilerin erişimini kolaylaştırmış ve 

kullanım maliyetlerini de düşürmüştür. “Bu teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen 

alanların başında ise iletişim gelmektedir. İletişim alanına yansıyan etkiler, sosyal paylaşım 

sitelerini ortaya çıkardığı gibi radyo ve televizyon yayınlarının da dijitalleşerek internet 

ortamında sürdürülmesini sağlamaktadır” (Kırık ve Karakuş, 2013: 62). Yeni nesil yayıncılık 

ya da dijital yayın platformu olarak adlandırılabilecek mecralar, geleneksel televizyon 

yayıncılığının karşısında sahip olduğu büyük avantajlar nedeniyle önemli bir rekabet gücünü 

elinde bulundurmaktadır. Dijital yayın platformlarının ücretli üyelik paketlerinde hiç reklam 

içermeyen yapımlara ulaşılması, kullanıcıların istediği zaman bu yapımları izleyebilmesi ve 

çeşitli sebeplerle yarım bırakmak zorunda olduğu yapımları kaldığı yerden ya da tekrar 

izlemek istediğinde elinin altında bulabilmesi, bu yayın platformlarının popülerleşmesine 

neden olmaktadır (Karaduman ve Aciyan, 2019: 676). Bunun yanı sıra dijitalleşen televizyon 

yayıncılığı, izleyicilere daha etkileşimli bir iletişim platformu sunmaktadır. “Dijitalleşme ile 

televizyonun teknolojisi, dağıtımı, ekonomisi ve medya politikaları da değişmiştir. Bu süreçte 

internetin yaygınlaşmasıyla fiziksel olarak aynı mekânda olmayan ancak benzer zevkleri 

paylaşan tüketiciler, sosyal ağ tabanlı oluşturdukları topluluklar ile tercih ettikleri yayınlar 

etrafında birleşmeye başlamışlardır” (Mikos, 2016: 154; Ryan, 2010: 156-157). Bu gibi 
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avantajlar ve olanaklar, dijital yayıncılığı geleneksel televizyon yayıncılığı karşısında her 

geçen gün öne çıkarmaktadır.  

Dijital yayıncılığın dünyada ivme kazanması, bu mecraların rolünü de yeniden 

tanımlamaktadır. “Dijital yayın platformlarının Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ve 

bloglar gibi sosyal medyadaki yansımaları, dijital yayın platformlarındaki yapımların 

içerikleri hakkında bilgi kaynağı rolü görmektedir. Sosyal ağlar üzerinden ilgisini çeken 

yapımlara yönelen kullanıcılar, bu içeriklere sahip olma motivasyonuna girip bu yapımları 

tavsiye eden kişi konumuna gelmekte ve viral pazarlama etkisi ortaya çıkmaktadır” (Reuben, 

2008: 3-5). Bu etki, dijital yayın platformlarının içerik üretiminde herkese hitap edecek çok 

çeşitli yayın yelpazesine sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Aynı zamanda dijital 

yayıncılıkta ortaya çıkan etkileşim, televizyon izleme davranışında yeni bir kavramı ifade 

eden ‘ikincil ekran’ kavramının doğmasına yol açmıştır (Odijk vd., 2013: 9). Spradley’e 

(2011) göre bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve mobil cihazların televizyon izleme amaçlı 

kullanımının yaygınlaşması ve diğer kullanıcılarla izlenen yayınlar üzerine etkileşime 

girilmesi, ‘ikincil ekran’ kavramının alanyazına girip yaygınlaşmasını sağlamaktadır. İkincil 

ekran deneyimi, televizyon yayıncılığına eş zamanlı olarak eşlik eden interaktif iletişim 

biçimidir. Günümüzde sosyal medya ile kullanıcılar, eşzamanlı olarak hem televizyon izleyip 

hem de bilgisayar, laptop veya akıllı mobil araçlarla izledikleri programları bloglar, Facebook 

ve Twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinden fikir alışverişi yaparak diğer kullanıcılara 

önermekte ve etkileşim ortamı yaratmaktadırlar (Çetinkaya vd., 2015: 154). Bu gelişmeler ile 

birlikte dijital televizyon yayınlarının etkileşimli bir yapıya büründüğü ve içeriklerin de bu 

gelişmeler doğrultusunda üretilmeye başlandığı görülmüştür.   

Günümüzde televizyon yayıncılığının internet üzerinden bilgisayar, tablet ve akıllı telefon 

gibi mobil cihazlar aracılığıyla hedef kitlelere ulaşabilmesi, dijital yayın platformlarının kendi 

aralarında olduğu kadar içerikleri üzerinde de küresel bir rekabete yol açmıştır. Dünyanın 

önde gelen dijital yayın platformlarının abone sayısını artırmak ve tercih edilirliği sağlamak 

için birbirinden farklı ve çok çeşitli içerikler ile birlikte değişik uygulamaları da bir arada 

kullandığı görülmektedir. Buna göre “dijital yayın platformlarının en önemli özellikleri 

arasında internetle TV yayınlarını birleştirmesi, etkileşimli yayıncılığı getirmesi, kanal sayısı 

ile üretilen içeriklerin artmasına olanak vermesi ve farklı beklentileri karşılayacak tematik 

kanalları sunması gibi olanaklar yer almaktadır” (Koyuncu, 2017: 319). Dijital yayıncılığın 

dünya çapında yakaladığı ivme, birçok dijital yayın platformunun doğmasına zemin 

hazırlamıştır. Dijital yayıncılığın öncülerinden Netflix, Hulu ve Amazon TV gibi dijital 

platformlar her geçen gün yaygınlaşmaya devam etmiş ve çeşitli avantajları nedeniyle en 

başta genç izleyici kitlesi açısından beğeni toplamıştır (Erkılıç, 2016: 96). Dünyada bu alanda 

yaşanan gelişmeler Türkiye’yi de etkilemiş, Türkiye’de önce Netflix olmak üzere ardından 

BluTV ve PuhuTV dijital yayıncılık alanında faaliyet göstermeye başlamıştır.   

Netflix: 1997’den bu yana dijital içerik konusunda lider olan Netflix, Mayıs 2020 itibarıyla 

dünya üzerinde 190’dan fazla ülkede 183 milyon ücretli kullanıcıya ulaşmıştır. Dünyanın 

eğlence odaklı lider yayın hizmeti ile kullanıcılar farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller 

ve sinema filmleri izleyebilmektedir (Netflix Medya Merkezi, 2020). Üyeler, yayınları 

istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde ve internete bağlı tüm ekranlarda takip 

edebilmektedir. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan 

oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler (Bilbil, 2018: 44). 

Ekonomik büyüklüğü muazzam seviyeye ulaşan ve küresel internet trafiğinde önemli yer 

tutan Netflix’e; Çin, Kuzey Kore, Kırım ve Suriye dışında tüm dünyadan erişilebilmektedir 

Forbes’e göre her yıl %93 oranında abonelik yenileme oranıyla Netflix, sektördeki tüm 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

8 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

rakiplerini geride bırakmaktadır (Kavi ve Akyol, 2020: 155). 2016 yılının Eylül ayından beri 

Türkiye’de hizmet veren Netflix, kendi içinde yüklü olan akıllı televizyon, mobil telefon veya 

tablet, oyun konsolları ve medya oynatıcıları gibi internete bağlanabilen cihazlarla yayınları 

izlemeye olanak vermektedir (Seçmen, 2019: 12). Uluslararası çapta tanınırlığı artan 

Netflix’te, kültürel değişkenler başta olmak üzere coğrafi engellemeler ve bölgesel 

lisanslamalar dolayısıyla izleyiciler ülkelere göre farklı içerikteki yayınları alımlamaktadır. 

Bu nedenle yerelleşen içerik üretimi önem kazanmaktadır (Aguiar ve Waldfogel, 2018: 420). 

Netflix, faaliyet gösterdiği her ülkede o ülkeye özgü yerel reklam stratejileri de izlemekte ve 

kullanıcılara yalnızca platformda yer alan dizi, film veya belgesel içeriğinin değil; dolaylı 

olarak Netflix’in tanıtımını gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla Netflix’in küresel reklam 

stratejisinin yerelleşmekten geçtiği ileri sürülebilmektedir (Gülmez, 2019: 157-165). Netflix, 

küresel alanda dağıtılan Hollywood içeriğinden ziyade dünyanın her yerinde alıcısı olan yerel 

içeriği küresel şekilde yaymaktadır (Osur, 2016: 141-142). Örneğin, Netflix’in Türkiye’deki 

ilk orijinal içeriklerinden biri olan ve 45 dakikalık 10 bölümden oluşan ‘Hakan: Muhafız’ 

isimli dizi, dünya üzerinde yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlenmiş ve bu dizi sayesinde 

üyelik sayısında artış meydana gelmiştir (Congar, 2019). 2020 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 

200 bin yeni abone kazanan Netflix’in Türkiye’de kayıtlı üye sayısı 1.7 milyon kişiye 

erişmiştir1 (Digitalage, 2020). Netflix, zengin ve özgün içerikleriyle ön plana çıkmakta ve 

dünya çapında geniş bir kitleye hitap etmektedir.  

BluTV: Doğan Holding çatısı altında kurulan BluTV; kendini istenen zaman, istenen yerden, 

birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayının reklamsız izlenmesini sağlayan ‘dijital 

televizyon’ olarak tanımlamaktadır (BluTV, 2020). Kendini ‘dijital televizyon’ olarak 

tanımlayan BluTV’nin de akıllı televizyon uygulamaları vardır (Anbarlı, 2019: 89). İnternet 

bağlantısı olan akıllı mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden sürekli güncellenen 

BluTV içeriklerine ulaşmak mümkündür. Daha önce televizyonda yayınlanmış eski filmlerin 

yanı sıra eski dizilerin de baştan sona tüm sezonlarına ulaşılabileceği gibi yalnızca BluTV 

üyelerine özel yerli yapımlara da platform üzerinden erişilebilmektedir. “BluTV’nin de tıpkı 

Netflix gibi kendine özgü yapımlarının olması, bu yapımları izlemek isteyen kullanıcıları 

platforma üye/abone olmaya itmektedir. Platforma üye olan kullanıcılar, izledikleri 

programları yarım bıraktıklarında mobil cihazlar üzerinden kaldıkları yerden 

izleyebilmektedir. Bu olanak, dijital yayın platformlarının tercih edilirliğini artırmaktadır” 

(Hülür ve Bağ, 2019: 1734). BluTV, Türkiye’nin dijital yayın platformlarda en çok orijinal 

içerik üreten yerli yayın organıdır. Platformun ilk yapımı olan ‘Masum’ isimli tek sezondan 

oluşan dizi oldukça büyük yankı uyandırmıştır. Buna ilaveten belgesel ve dramayı birleştiren 

dokü-drama ve gezi programları gibi farklı içerikler de üretilmiştir. Yine Türk medya 

sektöründe ilk kez vampirleri konu alan dizi de BluTV aracılığıyla öne çıkan içeriklerden biri 

haline gelmiştir (Dönmez ve Kırık, 2019: 186). ‘Türkiye’nin ilk dijital televizyonu’ misyonu 

ile açılan BluTV’nin, Mart 2020’den itibaren özellikle pandemi döneminde günlük izleme 

yapan kişi sayısının %59 oranında arttığı ve sosyal izolasyona girilmesiyle birlikte platformun 

günlük yeni üye sayısının ise %100 oranına ulaştığı bilinmektedir (Ekonomist, 2020). Vaat 

                                                 
1 Ancak Netflix Türkiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bu verilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilmiş ve 

kamuoyunun yalnızca Netflix tarafından yapılan resmî açıklamaları dikkate alması rica edilerek rakamların 

ilerleyen günlerde bizzat Netflix tarafından açıklanacağı duyurulmuştur. Buna karşın 2020 yılının Temmuz ayı 

gelmesine rağmen herhangi bir açıklama henüz yapılmamıştır. İlgili haber için bkz: Sputniknews Türkiye (2020). 

Netflix Türkiye İletişim Müdürü: Türkiye İçin Açıklanan Abonelik ve Gelir Rakamları Gerçeği Yansıtmıyor. 

Erişim Adresi: https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006171042267280-turkiyede-netflix-abone-sayisi-17-

milyonu-geride-birakti/ (05 Temmuz, 2020).  

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006171042267280-turkiyede-netflix-abone-sayisi-17-milyonu-geride-birakti/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006171042267280-turkiyede-netflix-abone-sayisi-17-milyonu-geride-birakti/
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ettiği zengin içerik ile BluTV’nin dijital yayıncılık anlayışı doğrultusunda hizmet üretmeye 

devam ettiği söylenebilmektedir.  

PuhuTV: Yeni nesil dijital televizyon yayıncılığında, Türkiye’de iki girişim önemli yer 

tutmaktadır. Bunlardan ilki Doğan Holding’e bağlı olarak 2016 yılında faaliyete başlayan 

BluTV ve diğeri ise yine 2016 yılında Doğuş Holding’e ait olan PuhuTV’dir. BluTV ve 

PuhuTV arasındaki en belirgin fark; BluTV’nin ücretli, PuhuTV’nin ise ücretsiz olmasıdır. 

Ancak PuhuTV, reklam engelleyicilerin aktif olarak çalıştığı tarayıcılarda açılmamakta ve 

uygulama açıkken reklam geçme özelliği bulunmamaktadır. PuhuTV kendini ‘yeni nesil 

online televizyon’ olarak tanımlamaktadır (Anbarlı, 2019: 89). PuhuTV üyelik istemeden 

ücretsiz yayın sunmaktadır. Dijital yayıncılık ekseninde gelir elde edebilmek için ise 

reklamlardan yararlanmaktadır. Reklamları gelir getirici faaliyet olarak kullanmasından dolayı 

PuhuTV, geleneksel televizyon yayıncılığı ile benzer iş modelini paylaşmaktadır (Kavi ve 

Akyol, 2020: 168). Doğuş Yayın Grubu, PuhuTV ile Aralık 2016’da internet televizyonuna 

yatırım yapmış ve platform için ‘Şahsiyet’ isimli diziyi üretmiştir (Ateşalp ve Başlar, 2020: 

113). Bunun ardından 2017 yılında Fi, Çi, Pi kitap üçlemesinden uyarlanan ve her bölümü 60 

dakikadan oluşan ‘Fi’ Dizisi, ekranlarda ünlüleri tedavi eden çok başarılı bir program 

sunucusu olan psikiyatrist karakteri ile çevresinde yaşananlara odaklanmaktadır. Dizinin 

izleyicilerine göre bu yapımın başarı olmasının ardında yatan nedenler; gerilim, entrika, 

sürprizlere açık senaryo ve iyi oyunculuğu bünyesinde harmanlayabilmesi olarak 

sıralanmaktadır. Dizinin yalnızca ilk dokuz bölümünün bile 50 milyondan fazla izlendiği 

belirtilmektedir (Türk, 2018: 60). Dijital TV yayıncılığının Türkiye’deki temsilcilerinden olan 

PuhuTV, 2019 yılında yayın kataloğuna yabancı film ve yaşam kategorilerini de ekleyerek 

2019 yılının sonunda 11 milyon mobil uygulama indirme ve 3.3 milyon kayıtlı kullanıcı 

sayısına ulaşmıştır (Doğuş Holding Faaliyet Raporu, 2019: 21-22). Özellikle genç nesil hedef 

kitlelere hitap eden yayın içerikleri ile PuhuTV’nin üye sayısını artırmaya yönelik 

girişimlerde bulunduğu görülmektedir.  

Sosyal Medya ve YouTube 

Dijital yayıncılıkta meydana gelen değişimler, sosyal medya ile yakından ilgilidir. Sosyal 

medyadaki gelişmeler, dijital yayıncılık faaliyetlerinin dünya çapında artmasını beraberinde 

getirmektedir. Sosyal medyanın zaman ve mekân engelini ortadan kaldıran doğası ve 

maliyetleri azaltan yapısı, içerik üretimini ve dağıtımını kolaylaştırıp hızlandırmakta ve 

insanlar arasındaki etkileşimi daha önce hiç olmadığı kadar artırmaktadır. Uluç ve Yarcı’ya 

(2017: 89) göre sosyal medya, dünyanın her noktasında farklı deneyimlere sahip olan kişileri 

bir araya getirmekte, insanların özgürce haberleşmesini sağlamakta ve haber, görüntü ve bilgi 

gibi üretilen içeriklerin tüm dünyaya yayılmasını beraberinde getirerek bilginin kontrol 

tekellerini kırmaktadır. Buna göre sosyal medya, birçok iletişim platformunu ortaya çıkardığı 

gibi sunduğu olanaklarla da bu platformların sürekliliğini sağlamaktadır. “İnternet 

teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi sonucunda etkileşimli web uygulamaları yaygınlık 

kazanmaya başlamış ve etkileşim ögesinin internet teknolojilerine entegre edilmesi ile birlikte 

Web 2.0 teknolojisi de hayatımıza girmiştir. Etkileşim ve paylaşıma odaklanan Web 2.0 

teknolojisi, dijital iletişime bağlı olarak gelişen yeni kültürde; Facebook, Twitter ve YouTube 

gibi sosyal paylaşım sitelerine farklı boyutlar getirmiştir” (Kırık, 2013: 72). Sosyal medyaya 

varlık kazandıran web 2.0 teknolojileri, zaman ve mekân sınırı olmaksızın karşılıklı 

paylaşımı, etkileşimi ve eş zamanlılığı beraberinde getirerek yeni bir iletişim kültürünün 

temellerini inşa etmiştir.   

Sosyal medyanın gelişimi ile ortaya çıkan ve hem dünyada hem de Türkiye’de en yüksek 

kullanıcı sayısına sahip olan video paylaşım sitelerinin başında YouTube gelmektedir. 
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“Sosyal medya sitelerinin gelişmesiyle birlikte video paylaşım siteleri de oluşmaya 

başlamıştır. YouTube’un ortaya çıkıp erginleşmesi sosyal medyanın en belirgin 

özelliklerinden birine işaret etmektedir” (Yaraş, 2017: 55). Ağ bankacılığı sistemi PayPal’ın 

üç eski çalışanı tarafından 2005 yılında kurulan YouTube, yeniden izlenmek istenen 

televizyon yapımlarının ve kayıtlarının internette kolayca bulunması amacıyla ortaya atılan 

fikrin gelişmiş halini yansıtmaktadır (Lister vd., 2009: 225). PayPal’ın üç eski çalışanının ev 

partisinde çektikleri fotoğraf ve videoları boyut sınırına takıldıkları için arkadaşlarıyla 

paylaşamamaları, bu kişileri video paylaşımında daha gelişmiş bir yöntem bulmaya itmiş ve 

sonucunda YouTube kurulmuştur. Nisan 2005’te ilk videonun yüklenmesinin ardından, 2006 

tarihinde 1.65 milyar dolar ile Google tarafından satın alınmıştır (Kuyucu, 2018: 178). 

Kurulduğu ilk dönemde ‘Dijital Video Deponuz’ sloganıyla faaliyete geçen YouTube, Google 

tarafından satın alındıktan sonra dünya çapında popülerlik kazanmış ve ardından sloganını 

‘Kendini Yayınla’ (Broadcast Yourself) olarak değiştirmiştir. Sosyal medyanın gücünü 

keşfeden platform, bu değişim ile birlikte günümüzdeki şekline bürünmüştür (Burgress ve 

Green, 2013: 3-4). YouTube’un günümüzdeki içerik değişimi devam etmektedir. Abonelik 

bedeli karşılığında reklamsız izleme, arka planda dinleme ve içerikleri kaydetme gibi 

olanakları sunan YouTube Red adıyla ilk olarak 2015 yılında sadece Kuzey Amerika’da 

hizmete giren uygulama, 2018’de YouTube Premium adını alarak 17 ülkede yayına 

başlamıştır. Buna ek olarak ‘YouTube Originals’ adıyla platforma özgü dizi, film ve belgesel 

gibi içerikler de üretilmektedir (Deahl, 2018). Ocak 2020 itibarıyla dünyada en çok ziyaret 

edilen web siteleri sıralamasında ilk sırada yer alan Google’ın hemen ardından ikinci sırada 

YouTube gelmektedir. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında ise 2,5 

milyara yaklaşan kullanıcı sayısı ile Facebook ilk sırada yer alırken 2 milyara erişen kullanıcı 

sayısı ile ikinci sırada yine YouTube gelmekte ve kullanıcılarının yarısı her gün aktif olarak 

YouTube’a giriş yapmaktadır. Türkiye’de ise en çok kullanılan sosyal medya platformlarının 

başında %90 oranıyla YouTube gelmektedir (https://dijilopedi.com/2020-dunya-internet-

sosyal-medya-ve-mobil-kullanim-istatistikleri/, Erişim Tarihi: 23.06.2020). YouTube video 

paylaşım sitesinin kullanım amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür (Alper, 2012: 115):  

- Kullanıcıların kendi içeriklerini üretmelerine izin vermek, 

- Kullanıcıların kendi aralarında iletişim kurmasını mümkün kılmak, 

- Yüklenen video ve içerikleri tüm dünya ile eş zamanlı olarak paylaşmak, 

- Yeni insanları, akımları ve tarzları tanımak, 

- Akademik bilgi tabanı oluşturmaya olanak vermek, 

- Paylaşılan videoların yorumlanması ile kullanıcıları tartışma ve fikir paylaşımı 

konusunda cesaretlendirmek,  

- Hedef kitlelere eğlenceli boş zaman etkinliği üretmek, 

- Kullanıcıların ilgilerine ve hobilerine uygun içerikleri bulmalarını sağlamak.  

Sıralanan maddelerden de anlaşılacağı üzere YouTube’u yalnızca video paylaşımına izin 

veren ve içerik üretip yayınlanan sanal platform olarak düşünmek oldukça kısıtlayıcı bir 

yaklaşımdır, zira YouTube taşıdığı özelliklerle bütün bunlardan daha fazlasını ifade etmekte 

ve ‘katılımcı kültür’ kavramı ile özdeşleştirilmektedir (Chau, 2010: 67). YouTube, katılımcı 

kültürün izlenebildiği önemli sosyal medya sitelerinden birini temsil etmektedir. YouTube 

kullanıcıları kendi içeriklerini üretip kanalından paylaşabildiği gibi izlenen videolara ya da 

takip edilen içeriklere istenen yorumu bırakabilmektedir. Bu durum katılımcı kültürü 

doğurmakla birlikte aynı zamanda Jenkins’in ‘yakınsama kültürü’ kavramı ile de 

eşleşmektedir. Jenkins’e (2001: 93) göre yakınsama kültüründe, gelişen bilişim teknolojileri, 

medya ve endüstri ilişkileri ile tüketiciler arasında internet dolayımlı oluşan yeni ilişki 

https://dijilopedi.com/2020-dunya-internet-sosyal-medya-ve-mobil-kullanim-istatistikleri/
https://dijilopedi.com/2020-dunya-internet-sosyal-medya-ve-mobil-kullanim-istatistikleri/
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bağlamları ve iletişim biçimleri kültürü şekillendirmektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler, sosyal ağlar ekseninde paylaşılan bilginin akışkan ve dinamik bir yapı 

sergilemesine yardımcı olmaktadır. Yeni medyaya sosyal sıfatını kazandıran en önemli faktör 

yakınsamadır. Birden fazla teknolojinin birlikte ve aynı anda kullanılarak bütün teknolojilerin 

tek bir araç gibi hareket etmesi anlamına gelen yakınsama kavramı (McPhillips ve Merlo, 

2008: 237) sosyal medyanın en güçlü özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Yakınsama 

kültürü günümüzde sosyal medyanın her kanadında ortaya çıktığı gibi Netflix, BluTV ve 

PuhuTV gibi dijital yayın platformlarının YouTube kanallarında tamamen görünürlük 

kazanmaktadır.  

Araştırmanın Yöntemi  

Araştırma Türkiye’de Netflix, BluTV ve PuhuTV adıyla faaliyet gösteren dijital yayın 

platformlarında izleyicilerin kendi arasında etkileşimin ortaya çıkıp çıkmadığı temel 

probleminden hareket etmektedir. Bu temel problem doğrultusunda araştırmanın amacı, 

Türkiye’deki üç dijital yayın platformunun kullanıcı etkileşimini YouTube kanalı üzerinden 

incelemek ve en çok görüntülenen, en fazla beğeni ve beğenmeme sayısı alan ve en çok 

yoruma sahip olan içerikleri belirlemektir. Bu inceleme sonucunda dijital yayın 

platformlarının karşılaştırmalı verilerine ulaşılması ve bu değişken verilerin olası nedenlerinin 

açıklanıp yorumlanması hedeflenmiştir. Araştırma, dijital yayın platformlarının YouTube 

kanalındaki etkileşim düzeyini ortaya çıkarması bakımından özgün ve değerli görülmektedir. 

Bu kapsamda araştırmanın temel sorularını (A.S.) şu şekilde sıralamak mümkündür: 

A.S1. Araştırma tarihleri arasında her üç dijital yayın platformunda en çok hangi konularda 

içerik yayınlanmıştır? 

A.S2. Araştırma tarihleri arasında her üç dijital yayın platformunda en çok görüntülenme 

sayısına hangi içerik sahiptir?   

A.S3. Araştırma tarihleri arasında her üç dijital yayın platformunda en çok beğenme-

beğenmeme sayısı hangi içeriklere göre dağılım göstermiştir? 

A.S4. Araştırma tarihleri arasında her üç dijital yayın platformunda en çok etkileşim hangi 

içeriklerde görülmüştür?  

A.S5. Araştırma tarihleri arasında her üç dijital yayın platformunda olumlu-olumsuz ve nötr 

yorum içerikleri nasıl dağılımı göstermiştir?  

Çalışmada nitel araştırma yöntemi izlenmiştir. Nitel araştırma tarihsel süreç içerisinde birçok 

farklı isimle anılmıştır. Nitel araştırmanın, doğal olguları belirlemeye çalıştığından ‘doğal 

araştırma’, probleme yönelik araştırmacının öznel değerlendirmelerini içerdiğinden 

‘yorumlayıcı araştırma’ ve herhangi bir konuyu belirli sosyal ortamda derinlemesine 

incelediğinden ‘alan araştırması’ gibi farklı isimler aldığı görülmüştür. Buna göre nitel 

araştırma, ele alınan temel probleme ilişkin sorgulayıcı, yorumlayıcı ve problemin doğal 

ortamını anlama çabası sergileyen bilimsel bir yöntemdir (Baltacı, 2019: 369). Araştırmanın 

sınırını belirleyen temel problem ve bu problemi gidermeye yönelik amaç, çalışmada nitel 

araştırma yönteminin benimsenmesini gerektirmektedir.  

Araştırmada dijital yayıncılık evrenini temsil edecek üç örneklem incelenmek üzere 

seçilmiştir. Morse’a (2016) göre nitel araştırmalar, doğası gereği gözleme ve görüşmelere 

yoğunlaştığından çok sayıda büyük ve geniş örnekleme ihtiyaç duymamaktadır. Bu 

doğrultuda Türkiye’de dijital yayıncılık yapan en çok üye/abone sayısına sahip Netflix, 

BluTV ve PuhuTV olmak üzere üç dijital platform örneklem olarak tercih edilmiştir. Söz 

konusu tercih, örnekleme türünü de belirlemiş ve araştırmada amaçlı örnekleme 

kullanılmıştır. “Evreni temsil etme yaklaşımı örnekleme ile ortaya çıkmaktadır. Örnekleme, 

evrenin çeşitliliğini yansıtan geniş bir yelpazeye sahip olmalıdır. Nitel araştırmalarda 
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genellikle zengin bilgi içeren olguların detaylı incelenmesini kolaylaştıran amaçlı örnekleme 

yöntemleri ilgi görmektedir (Baltacı, 2019: 373). Amaçlı örneklemeye göre seçilen üç dijital 

yayın platformu üzerinden bu platformlardaki kullanıcıların etkileşim düzeyinin ortaya 

çıkarılması hedeflenmiştir.    

Her araştırmanın kendine özgü deseninden söz etmek mümkündür. Nitel araştırmadan hareket 

edilen bu çalışmada durum çalışması deseni benimsenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerindeki 

desenlerden biri olan durum çalışması, örnek olay incelemesi ya da vaka çalışması gibi farklı 

isimlere sahip olsa da temelde aynı anlamı ifade etmektedir (Subaşı ve Okumuş, 2017: 419). 

Creswell’e (2007) göre durum çalışması, araştırmacının belirli bir zamanla sınırlandırdığı bir 

ya da birçok durumun gözlem, görüşme, görsel-işitsel kaynak, doküman veya rapor 

aracılığıyla toplandığı ve bu araçlarla toplanan verilerin derinlemesine incelendiği nitel 

araştırma yaklaşımlarından biridir. Durum çalışması deseni, amaçlarına göre betimleyici, 

yorumlayıcı ya da değerlendirici olarak sınıflandırılmaktadır (Subaşı ve Okumuş, 2017: 422). 

Bu araştırmada durum çalışması desenlerinden betimleyici desenden yararlanılmıştır. 

Betimleyici desenlerde amaç; çalışma konusunun nerede olduğunu betimleyerek tasvir etmeye 

ve açıklamaya dayanmaktadır. Böylece gözlem yoluyla değişkenler arasındaki ilişki saptanıp 

belirli oranda genelleme yapma şansına sahip olunmaktadır (Selçuk vd., 2014: 432). Böylece 

üç dijital yayın platformundaki kullanıcı etkileşimi keşfedilip betimlenmeye çalışılmıştır.  

Veri toplama aracı olarak doküman inceleme tekniğinden yararlanılmıştır. YouTube 

kanalındaki içerikler ve paylaşımlar birer doküman olarak kabul edilmiştir. Creswell’e (2002) 

göre araştırmada incelenen olgularla ilgili bilgi veren yazılı veya görsel belgelerin ayrıntılı 

şekilde taranıp bu bilgilerden yeni bir senteze varılması doküman analizi olarak 

tanımlanmaktadır. Özellikle nitel araştırmalar ve durum çalışmaları için geçerli olan doküman 

analizi; yazılı, görsel-işitsel ve elektronik materyaller olmak üzere tüm belgeleri incelemek ve 

değerlendirmek için kullanılan sistemli bir yöntemdir. Kitaplar, dergiler, yazılı kayıtlar, 

resimler, fotoğraflar ve videolar gibi her tür doküman, araştırmacının konuyu derinlemesine 

anlayıp keşfetmesine, yeni bir senteze varmasına ve araştırma problemine ilişkin belirsizliğin 

giderilmesine yardımcı olmaktadır. Doküman analizi, diğer araştırma yöntemlerini 

tamamlayıcı şekilde kullanılabileceği gibi bağımsız ve tek başına ayrı bir yöntem olarak da 

tercih edilebilir. Dokümanlar toplandıktan sonra sıra dokümanın analiz aşamasına gelmekte 

ve içerik analizi ile dokümandan elde edilen veriler, anlamlı bilgilere dönüştürülmektedir 

(Kıral, 2020: 173-183). Bu noktada içerik analizi hakkında kısaca bilgi vermenin yararlı 

olacağı düşünülmektedir.  

İçerik analizi, araştırmacıya sistematik ve objektif değerlendirme olanağı sunan istatistiki 

veriler kullanılarak elde edilen bulguları yorumlamayı sağlayan bir yöntemdir. Niceliksel 

verilere ulaşmayı hedefleyen içerik analizinde takip edilmesi gereken safhalar bulunmaktadır 

(Çilingir, 2017: 150). İçerik analizi sırasıyla; araştırma sorusunun seçimi, örneklem seçimi, 

kavramsallaştırma, kayıt birimlerinin geliştirilmesi, kod kategorilerinin geliştirilmesi, veri 

toplama, kodlama, temalara (kategorilere) ulaşma, betimleme, değerlendirme, çıkarsama ve 

yorumlama safhalarından oluşmaktadır. Bu safhaların sonunda içerik analizi ile nicel ve nitel 

göstergelerin mantığa uygun şekilde yorumlanması esas alınmaktadır (Bilgin, 2014: 14-18). 

İçerik analizi yöntemi ile iletişim sürecine konu olan mesajların araştırılması ve bu mesajların 

çalışmanın amacı doğrultusunda anlamlı verilere dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle 

içerik analizinden özellikle karşılaştırmalı çalışmalarda yararlanılmaktadır. İçerik analizi ile 

sınıflandırmaya elverişli metinler ve medya verileri üzerinde kategorileştirme 

yapılabilmektedir (Berger, 2019: 105). İçerik analizinde, verilerin sayısallaştırılması 

aşamasında ilgili kategorilerde sayıların yer alması oranları belirlemekte ve buna göre 
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karşılaştırma olanağı elde edilmektedir (Balcı, 2004: 187). Wimmer ve Dominick’e (2007: 

32) göre bilimsel çalışmalarda kategoriler, araştırma konusu bağlamında değişkenlik 

gösterebilmektedir. Bu doğrultuda her üç dijital yayın platformunun YouTube Türkiye 

kanalındaki video paylaşım içerikleri incelenmiş ve bu içeriklere yönelik ilgili kategorilerin 

oluşturulmasında Möller vd.’nin (2019) çalışmasından yararlanılmıştır. Buna göre 

araştırmanın çerçevelendiği 15 Mayıs-15 Haziran 2020 tarihleri arasındaki bir aylık dönemde 

incelenen video paylaşımları; konu, görüntülenme sayısı, beğenme ve beğenmeme sayısı, 

yorum içeriği ve etkileşim oranı olmak üzere beş kategoride ele alınmıştır. İlgili kategorilerin 

dağılımları ayrı tablolarda aktarılmıştır.  

Araştırmaların sonucuna etki etmesi bakımından geçerlik ve güvenilirlik kavramları da 

oldukça önemli rol oynamaktadır. Nitel araştırmalarda, araştırmanın inanılırlığını ve 

güvenilirliğini sağlamak için birçok yol vardır. Temel olarak araştırmaların geçerliği ve 

güvenilirliği için örneklemin evreni yansıtacak şekilde yeterli büyüklükte seçilmesi, birden 

çok araştırmacı ile konunun ele alınması, daha çok uzman görüşüne başvurulması, elde edilen 

verilerin korunup saklanması, araştırmada tarafsız ve objektif olunması ve araştırmanın her 

adımının ayrıntılı olarak ele alınması ve anlatılması gerekmektedir (Baltacı, 2019: 381). Nitel 

araştırmalarda geçerlik ve güvenilirlik yerine inanılırlık, sonuçların doğruluğu ve 

araştırmacının yetkinliği gibi ifadeler kullanılması daha doğru bir yaklaşımdır. Nitel 

araştırmalara geçerlik kazandıran dört başlık; inanılırlık, aktarılabilirlik, güvenilirlik ve 

onaylanabilirlik olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre iç geçerlik; inanılırlığı ifade etmekte ve 

katılımcı teyidi, üçgenleme ve uzun süreli etkileşim gibi yöntemler kullanılmaktadır. Dış 

geçerlik; aktarılabilirliği temsil etmekte ve amaçlı örnekleme ile ortamın ayrıntılı 

tanımlanması gibi yöntemlerden yararlanmaktadır. Güvenilirlik; çalışma tekrarlandığında 

benzer sonuçlara ulaşmayı anlatmakta ve kuramsal çerçeve, araştırmanın ayrıntılı şekilde 

anlatılması, üçgenleme tekniği ve süreçte başka araştırmacılardan yararlanılması gibi 

teknikleri benimsemektedir. Onaylanabilirlik ise objektifliği tanımlamakta ve araştırmacı 

önyargılarının azaltılması ile üçgenleme yöntemini kullanmaktadır (Başkale, 2016: 23-24). 

Buna göre araştırma sürecinde kuramsal çerçeve belirlenmiş, yeterli ve doğru örneklemeye 

ulaşılmış, alan uzmanı bir başka araştırmacı ile birlikte çalışılarak uzman görüşüne 

başvurulmuş ve araştırmacı üçgenleme yönteminden yararlanılmıştır. Bunlara ek olarak 

araştırmanın her aşaması ayrıntılı şekilde aktarılmış ve elde edilen veriler kayıt altına 

alınmıştır. Böylelikle araştırmanın inandırıcı ve sonuçların doğru olması hedeflenmiştir.      

Bulgular  

15 Mayıs-15 Haziran 2020 arasındaki bir aylık dönemde Türkiye’de faaliyet gösteren dijital 

yayın platformları kapsamında Netflix’te 21, BluTV’de 19 ve PuhuTV’de 1 video paylaşımı 

olmak üzere toplam 41 paylaşım incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ve kategori 

dağılımları, ayrı tablolar ile sunulmuş ve tablonun altında yorumlanmıştır.  

Tablo 1. Konu/Paylaşım İçeriği Dağılımı 
Dijital Yayın 

Platformu 
 Fragman  Sohbet/Söyleşi Bilgi/Haber  Kamera Arkası  Spor/Taraftar 

Toplam Video 

Paylaşımı 

Netflix 14 5 2 - - 21 

BluTV 15 - 1 1 2 19 

PuhuTV 1 - - - - 1 

Toplam İçerik 30 5 3 1 2 41 

Tablo 1’de görülebileceği gibi Netflix’in toplam 21 paylaşımının 14’ü dizi ve film fragmanı, 

5’i sohbet/söyleşi ve 2’si bilgi/haber kategorisinden oluşmaktadır. Dizi ve film içerikli 14 

fragman paylaşımına bakıldığında, bunların Netflix’in kendi orijinal yapımları olduğu 
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izlenmiştir. Paylaşılan 5 söyleşi videosunun Netflix’in “Aşk 101” dizisinin oyuncuları ile 

gerçekleştirildiği ve “Setin N’leri”, “Dizinin N’leri”, “90’ların N’leri”, “Duygusal N’ler” ve 

“Netflix Sohbetleri” olduğu görülmüştür. Bilgi/haber kategorisindeki 2 paylaşımın biri The 

Witcher dizisindeki büyücüler ve mutantlar ile bunların özellikleri hakkında bilgi veren 

“Yaratık Ansiklopedisi” videosu ve kategorinin ikinci içeriği ise “Netflix Türkiye’de Haziran 

Ayında Neler Var?” başlıklı bilgilendirici video paylaşımından oluşmuştur. Araştırmanın 

gerçekleştirildiği bir aylık süre zarfında Netflix’in kamera arkası ve spor/taraftar konulu 

paylaşım içeriği saptanmamıştır. Tablo 1’deki bu bilgiler, birinci araştırma sorusunu 

yanıtlamaktadır. Araştırma tarihi aralığında Netflix’in, beş konu kategorisinden üçüne yönelik 

içerik ürettiği dikkat çekmiştir.    

BluTV’nin 19 paylaşımının 15’i fragman, 1’i bilgi/haber, 1’i kamera arkası ve 2’si 

spor/taraftar içeriğinden oluşmaktadır. İncelenen 15 fragmanın 13’ünün dizi ve film 

içeriğinden oluşması dikkat çekmiştir. 2 fragmandan 1 tanesinin Netflix’in orijinal yapımı 

olan “Dijital Flörtleşme konulu belgeselden oluştuğu, diğer 1 tanesinin ise İstanbul 

Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nde prömiyeri yapılan “Kedi” isimli belgeselden 

oluştuğu tespit edilmiştir. Dizi ve film tanıtım fragmanından yalnızca dizilerin BluTV’nin 

kendi orijinal yapımlarından oluştuğu, platformda orijinal içerikli filmlerin yanında eski 

filmlerin de paylaşıldığı görülmüştür. Bilgi/haber kategorisindeki 1 paylaşım, “HBO 

Başyapıtları Artık BluTV’de” isimli videoya aittir ve bu videoda, unutulmayan ve efsaneleşen 

HBO dizilerinin BluTV’den izlenebileceği bilgisi paylaşılmıştır. 1 adet kamera arkası içerikli 

paylaşımın, “Alef’in Hikâyesi” isimli video ile BluTV’nin yeni dizisi olan Alef’in kamera 

arkası görüntülerine yer verdiği izlenmiştir. Son olarak spor/taraftar kategorisinde gerçek 

tribün hikâyelerinden oluşan “Ultrastories” başlıklı 2 paylaşım dikkat çekmiş, bu 

paylaşımlardan birinin Bursaspor’a, diğerinin ise Adana Demirspor’a ait olduğu görülmüştür. 

Platformun sohbet/söyleşi kategorisinde herhangi bir paylaşımına rastlanmamıştır. Belirlenen 

tarih aralığında BluTV’nin beş kategoriden dördüne ilişkin içerik ürettiği görülmüştür.  

Araştırmanın belirlenen tarihleri arasında PuhuTV’nin yalnızca 1 adet video paylaşımına 

ulaşılmış ve bu paylaşımın, pandemi dolayısıyla çekimlerinin evden yapıldığı “Gün On4” 

isimli dizinin tanıtım fragmanı olduğu tespit edilmiştir. Dijital yayın platformunun diğer 

kategorilere ilişkin herhangi bir paylaşım yapılmaması dikkat çekmiştir. Buna göre her üç 

platform için konu kategorisinde ilk sırada 30 paylaşım ile fragman, ikinci sırada 5 paylaşım 

ile sohbet/söyleşi, üçüncü sırada 3 paylaşım ile bilgi/haber, dördüncü sırada 2 paylaşım ile 

spor/taraftar ve son sırada ise 1 paylaşım ile kamera arkası içeriği yer almıştır. Konu/paylaşım 

içeriği dağılımında beş kategoriden dördüne yönelik içerik ile en zengin içeriğin BluTV 

tarafından oluşturulduğu izlenmiştir. Beş kategoriden üçüne yönelik içerik ile Netflix ikinci 

sırada yer almış ve yalnızca bir kategoriye ilişkin içerik üretimi ile PuhuTV son sıraya 

yerleşmiştir.  

Tablo 2. Paylaşımların Etkileşim Dağılımı 
Dijital Yayın 

Platformu 

Görüntülenme 

Sayısı  
Beğeni (Like) Sayısı 

Beğenmeme 

(Dislike) Sayısı 

Toplam Yorum 

Sayısı 

Netflix 5.087.917 168.838 4.991 11.329 

BluTV 110.506 1.739 150 559 

PuhuTV 1.771 47 4 11 

Tablo 2’ye göre dijital yayın platformlarındaki etkileşim dağılımı oldukça farklılık 

göstermektedir. Netflix’in toplam 21 videosunun görüntülenme sayısı beş milyonun 

üzerindeyken beğeni sayısı 168 bini aşmış, beğenmeme sayısı yaklaşık beş bin ve toplam 

yorum sayısı ise 10 binden fazladır. Netflix’in en çok görüntülenme sayısına sahip video 
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içeriği Aşk 101 isimli dizinin oyuncuları ile gerçekleşen “Aşkın N’leri” isimli program olmuş 

ve söz konusu program yaklaşık 2 milyon görüntülenme almıştır. 72.516 beğeni sayısı ile en 

çok beğeninin ve 2.199 beğenmeme sayısı ile en fazla beğenmeme oranının da yine bu sohbet 

programına olduğu görülmüştür. Yine kullanıcıların 2626 yorum ile en fazla yorumu da ilgili 

programa olmuştur. Bu sonuç için görüntülenme, beğeni ve beğenmeme sayısı ile yorum 

sayısı arasında doğrudan ilişki olduğu; görüntülenme sayısı arttıkça beğeni ve beğenmeme 

sayısı ile birlikte yorum sayısında da artış meydana geldiği ileri sürülebilir. Netflix’in ikinci 

en çok görüntülenme sayısı, 648.074 görüntülenme ile yeni nesil genç Türk oyuncuların rol 

aldığı “Yarına Tek Bilet” isimli Türk filmi olmuştur. Yine bu Türk filminin de beğeni, 

beğenmeme ve yorum sayısının görüntülenme sayısı ile doğru orantılı artış gösterdiği tespit 

edilmiştir. Netflix’in üçüncü en çok görüntülenen içeriği ise 416.751 görüntüleme ile “Dark” 

dizisinin 3. sezonu için hazırlanan tanıtım fragmanı olmuştur. Bu içeriğin de görüntülenme 

sayısına doğrusal orantılı olarak yüksek beğeni, beğenmeme ve yorum sayısına sahip olduğu 

görülmüştür. 5.409 görüntülenme ile en az görüntülenen içerik olan “Mr. Iglesias” dizisinin 

yalnızca 136 beğeni, 16 beğenmeme ve 27 yorum aldığı saptanmıştır. Görüntülenme sayısı az 

olmasına rağmen kullanıcıların birbiri arasında gelişen yorum sayısının yüksek olduğu tespit 

edilmiş ve bu kapsamda etkileşim oranının da yüksek olduğu izlenmiştir.  

BluTV’de en çok görüntülenme sayısına sahip video içeriğinin, 40.303 görüntülenme ile 

platformun yeni ve kendi yapımı olan “Alef” isimli dizi olduğu görülmüştür. 226 beğeniye 

karşı 9 beğenmeme alan içerikte toplam yorum sayısı 71 olarak izlenmiştir. İkinci en çok 

görüntülenen içeriğin, 21.765 görüntülenme sayısı ile yine BluTV’nin orijinal yapımı olan 

“Çıplak” isimli dizi olduğu tespit edilmiştir. Bu dizinin tanıtım fragmanı 187 beğeni, 56 

beğenmeme ve 113 yoruma ulaşmıştır. Platformun üçüncü en çok görüntülenen içeriği ise 

5.065 görüntüleme ile “HBO Başyapıtları” içeriği olmuştur. HBO’nun efsane dizilerini 

tanıtan ve BluTV’den izlenebileceği bilgisinin verildiği video içeriği, 117 beğeni, 4 

beğenmeme ve 72 yorum almıştır. BluTV’nin en az görüntülenen içeriği, 500 görüntülenme 

ile “The Salisbury Poisonings” isimli mini dizi olmuştur. Bu dizi paylaşımı yalnızca 9 beğeni, 

3 beğenmeme ve 2 yorum almıştır. Görüntülenme sayısı azaldıkça beğeni ve beğenmeme 

sayısı ile birlikte yorum sayısında da azalma dikkat çekmiştir. Bunun yanı sıra kullanıcıların 

sorduğu sorulara ya da yapımlarla ilgili getirdiği önerilere ve platforma yönelik şikâyetlere 

BluTV’nin de yanıt verdiği ve platformun kullanıcılarla etkileşim kurduğu görülmüştür. 

Netflix ve PuhuTV’de ise izleyicilerin yorumlarına platformun kendisi tarafından verilen 

herhangi bir yanıta rastlanmamıştır.  

PuhuTV’de ise araştırma tarihleri arasında yer alan tek video paylaşım içeriği 1700’ün 

üzerinde görüntülenmiş, bu içerik 47 beğeni ve 4 beğenmeme ile birlikte toplamda 11 yorum 

almıştır. Pandemi sürecine denk geldiği için çekimleri tamamen evden yapılan “GünOn4” 

isimli dizinin fragmanının beğenildiği ve ilgi çekici bulunduğu görülmüş ve kullanıcıların 

kendi arasında gelişen yorumlara verilen yanıtların etkileşim yarattığı tespit edilmiştir. Söz 

konusu bulgular, ikinci, üçüncü ve dördüncü araştırma sorularına da yanıt vermektedir.  

Tablo 3. Paylaşımların Yorum İçeriğinin Dağılımı• 
Dijital Yayın Platformu Pozitif Yorumlar Negatif Yorumlar Nötr Yorumlar 

Netflix 147 27 34 

BluTV 108 18 31 

PuhuTV 5 4 2 

                                                 
• Paylaşımlarda binlerce yoruma ulaşıldığı ve tüm yorumları içeriğe göre sınıflandırmak mümkün olmadığı için 

toplam 41 videonun yalnızca ilk 10 yorumu dikkate alınmış ve ilk 10 yorumun içerik dağılımı belirlenmiştir.   
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Toplam 260 49 67 

Tablo 3’te belirtildiği gibi binlerce kullanıcı yorumuna ulaşıldığından bu yorumları pozitif, 

negatif ve nötr olarak tasnif etmek mümkün olmamıştır. Bu nedenle her üç dijital yayın 

platformunun araştırmayı sınırlandıran bir aylık süreçteki video paylaşım içeriklerine yapılan 

ilk 10 yorum dikkate alınmış ve araştırmayı oluşturan toplam 41 video paylaşımı için 260 

pozitif yorum, 49 negatif yorum ve 67 nötr yoruma ulaşılmıştır. Bu doğrultuda en çok pozitif, 

negatif ve nötr yorum alan dijital yayın platformu Netflix olmuştur. Netflix’in en fazla 

etkileşime sahip olması dolayısıyla bu sonucun doğal olduğu kabul edilebilir. Yorum 

içeriğinin dağılımına göre ikinci sırada BluTV yer almış ve araştırma tarihleri arasında 

yalnızca 1 paylaşımı olduğu görülen PuhuTV’nin ise son sırada yer alması dikkat çekmiştir. 

Bu tabloya yansıyan veriler, aynı zamanda beşinci araştırma sorusunun da yanıtını temsil 

etmektedir.   

Netflix’teki 147 pozitif yorumun, sevilen dizilerin beklenen sezonlarında ve yine sevilen 

dizilerin oyuncuları ile gerçekleştirilen sohbetlerde alındığı izlenmiştir. Netflix’teki 18 negatif 

yorumun, beklenen dizilerin sezonlarının gecikmesine ve sevilen dizilerde oyuncuların 

rollerine yönelik olduğu tespit edilmiştir. Netflix’teki 34 nötr yorumun ise doğrudan izlenen 

dizi ve filmler hakkında olmadığı, dizi senaryo tahmini ve dizi oyuncularının özel yaşamına 

yönelik konularda yoğunlaştığı saptanmıştır.    

BluTV’de 108 pozitif yoruma karşın 18 negatif yorum ve 31 nötr yorum tespit edilmiştir. Bu 

yorum içeriklerinin dağılımına bakıldığında pozitif yorumların en çok orijinal dizi ve film 

yapımlarına yapılan paylaşımlardan oluştuğu görülmüştür. Dizinin ya da filmin çok eğlenceli 

bir yapıma benzediğine, bu yapımların merakla ve heyecanla beklendiğine ve kaliteli 

içeriklerin takdir edilmesine ilişkin yorumlar, pozitif yorum kategorisinde değerlendirilmiştir. 

Tanıtım fragmanlarının eleştirisi, bu fragmanların yapımın tamamı hakkında büyük ipucu 

(spoiler) içerdiğine yönelik şikâyetler, orijinal içerik denmesine rağmen klasikleşen ve tahmin 

edilebilir senaryolar, başrole yakıştırılmayan ya da birbiriyle uyumsuz görülen oyuncular ve 

tek planda geçen gereksiz kabul edilen görüntüler gibi paylaşımlar negatif yorumlar olarak 

karşımıza çıkmıştır. Bir dizi ya da film altına yapılan yorumlarda başka beklenen dizilerin 

yeni sezonuna ilişkin sorular, aylık abonelik işlemleri, karttan yapılan ödemeler, BluTV’de 

yer alması istenen içeriklerle ilgili öneriler ve gündem eleştirilerine yönelik içerikler nötr 

yorumlar kapsamında değerlendirilmiştir.  

PuhuTV’nin ise 5 pozitif, 4 negatif ve 2 nötr olmak üzere paylaşılan içeriğe toplam 11 yorum 

bırakıldığı görülmüştür. Pozitif yorumların, dizinin içeriği ile ilgili olduğu görülürken negatif 

yorumların ise pandemi sürecini ele alan evden ve düşük bütçeyle çekilen bir dizinin 

tutmayacağına ve eski içeriklerin daha kaliteli olduğuna yönelik paylaşımlardan oluştuğu 

izlenmiştir. 2 nötr yorumdan birinin, kullanıcıların kendi aralarında arkadaşlık üzerine yaptığı 

bir paylaşım olduğu, diğerinin ise abonelik bedeli üzerine bir düşünce paylaşımından oluştuğu 

görülmüştür.  

Değerlendirme ve Sonuç 

Dijitalleşme, yayıncılık faaliyetlerini köklü biçimde değiştirip dönüştürmektedir. Dijitalleşme 

ile birlikte dijital yayın platformlarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sayıca 

çoğaldığı görülmektedir. Reklamsız yayın izlemek, yayın içeriğine izleyici için uygun olan 

zamanda ve mekânda ulaşılabilmesi, yarım kalan içeriklerin istenildiği zaman 

tamamlanabilmesi ya da sevilen içeriklerin sayısız kez izlenebilmesi gibi izleyiciler lehine 

gelişen birçok avantajlı durum ve olanak, dijital yayın platformlarına olan ilgiyi artırmaktadır. 

Dijital yayın platformlarının gelişmesi ve kazandığı ivme, bu platformların yakınsama kültürü 

ile de doğrudan ilintili yapısına dikkat çekmektedir. Nitekim yakınsama kültürü içerisinde 
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birbirinden farklı işlevlere sahip teknolojiler, aynı amaç doğrultusunda kullanılmakta ve 

eskisinden daha zengin yeni bir biçim kazanmaktadır. Eskiden yalnızca dizi ya da film 

izlemek için kullanılan televizyonlar, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde akıllı 

televizyon kapsamında birçok uygulama ile entegre olabilmekte, internete bağlanabilmekte, 

dijital oyunlara erişim sağlayabilmekte ve aynı zamanda internet üzerinden dizi ve film 

izlenmesine olanak tanımaktadır. Dolasıyla yakınsama kültürünün hayatımızın önemli ve 

değişmez bir gerçeği olarak karşımıza çıktığını söylemek mümkündür.    

Dijital yayın platformlarının gelişmesi ve ortaya çıkan yakınsama kültürü, sosyal medyanın da 

sürece dahil olmasını sağlamaktadır. Dünyanın bir ucundaki farklı kültürleri birbirine benzer 

ortak ilgi alanları ve düşünce yapıları doğrultusunda bir araya getiren sosyal medya, dijital 

yayın platformlarına da yeni kapılar açmaktadır. Sosyal medyanın gelişerek dijital yayıncılık 

üzerinde etkili olmaya başlaması, dijital yayın platformlarına üye olan ya da bu platformları 

takip eden izleyicileri birbiri ile iletişim ve etkileşim kurmaya daha açık ve gönüllü hale 

getirmektedir. Sosyal medyanın sağladığı avantajlar ve olanaklar ile birlikte dijital yayın 

platformları kendi üyeleri ile karşılıklı ve hızlı iletişim kurmalarının yanı sıra bu üyelerin 

kendi aralarındaki etkileşimin de sürekliliğine katkıda bulunmaktadır. Sosyal medya aracılığı 

ile dijital yayın platformları ulusal sınırların ötesine taşınarak geniş izleyici kitlelerine sahip 

olabilmekte, kendini daha geniş hedef kitlelere tanıtabilmekte, yayın içerikleri hakkında bilgi 

verebilmekte, ürettiği kaliteli içerikler ile sadık izleyiciler yaratarak viral pazarlama 

etkisinden yararlanabilmekte ve kaliteli içerik üretiminde rekabet olmasını 

sağlayabilmektedir. Dolayısıyla bu gibi yararlı etkilerden faydalanabilmek için dijital yayın 

platformlarının yakınsama kültürünün de etkisiyle profesyonel sosyal medya kullanımına 

daha ağırlık verdiği ileri sürülebilmektedir. Kendi kanalını oluşturmak, üyelerini veya 

takipçilerini bu kanal üzerinden rahatça takip ederek yorumlara erişebilmek, şikâyet ve 

önerileri dikkate alarak içerik üretimini iyileştirmek gibi çeşitli avantajlar getiren sosyal 

medya sitelerinden YouTube’un dijital yayın platformları açısından öne çıktığı görülmektedir. 

Dünyanın en büyük ve en çok kullanılan video paylaşım sitesi olan YouTube, dijital yayın 

platformlarının yayın fragmanlarının paylaşılmasına uygun olduğu kadar bu platformlara 

dahil olan izleyicilerin kendi aralarından gelişen etkileşime ve bu etkileşimin sürekliliğinin 

sağlanmasına da katkıda bulunmaktadır.  

YouTube’un dijital yayın platformları açısından ön plana çıkması bu çalışmanın da odak 

noktasını oluşturmuş ve Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük ilk üç dijital yayın 

platformunun YouTube kanalının, video paylaşım içeriklerine göre etkileşim düzeyi 

incelenmiştir. Bu doğrultuda 15 Mayıs-15 Haziran 2020 arasındaki bir aylık dönemde Netflix, 

BluTV ve PuhuTV’nin video paylaşımları içerik analizine tabi tutulmuştur. Netflix’in 21, 

BluTV’nin 19 ve PuhuTV’nin 1 olmak üzere toplam 41 video paylaşımına gerçekleştirilen 

içerik analizi kapsamında kategorilerin belirlenmesinde Möller vd.’nin (2019) çalışmasındaki 

kategori sınıflandırması referans alınmıştır. Buna göre her üç dijital yayın platformunun 

YouTube kanalındaki video paylaşımları; bu paylaşımların konusu, görüntülenme sayısı, 

beğenme (like) ve beğenmeme (dislike) sayısı, yorum içeriği ve etkileşim oranı olmak üzere 

beş kategoride sınıflandırılmıştır.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre belirlenen tarih aralığında üç dijital yayın 

platformundaki en çok konu/paylaşım içeriğinin dizi-film ve belgesel fragmanından oluştuğu 

izlenmiştir. Konu kategorisinde ikinci sırada sohbet/söyleşi programları yer almış; üçüncü 

sırada bilgi/haber içeriği ile ilgili paylaşımlar gelmiş; dördüncü sırada spor/taraftar konulu 

paylaşımlar görülmüş ve son sırada ise kamera arkası paylaşımlarına yer verildiği 

saptanmıştır. Konu/paylaşım içeriğinin kategori dağılımına bakıldığında BluTV’nin fragman, 
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spor/taraftar, bilgi/haber ve kamera arkası olmak üzere en fazla kategoriye sahip olan dijital 

yayın platformu olduğu göze çarpmıştır. Araştırmanın gerçekleştirildiği tarihler arasında 

BluTV’nin sohbet/söyleşi içerikli paylaşımına rastlanmamıştır. Belirlenen tarihlerde 

Netflix’in de benzer şekilde fragman, sohbet/söyleşi ve bilgi/haber içerikli paylaşımlar olmak 

üzere üç kategoride aktif olduğu görülmüş ve Netflix için kamera arkası ile spor/taraftar 

kategorilerinde herhangi bir paylaşım tespit edilmemiştir. PuhuTV’de ise bir aylık araştırma 

sürecinde yalnızca 1 adet video paylaşım içeriği göze çarpmış, bu içeriğin pandemi sürecinde 

evden çekilen yeni dizinin fragmanından oluştuğu izlenmiştir. PuhuTV’nin fragman dışındaki 

diğer kategorilerde herhangi bir paylaşımına rastlanmamıştır. Ortaya çıkan bu sonucun, 

PuhuTV’nin diğer dijital yayın platformlarından farklı olarak üyelik/abonelik işlemlerinin 

ücretsiz olması ve yayın içeriklerinin diğerleri kadar çeşitli olmaması ile ilgili olabileceği 

düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre BluTV ve Netflix’in ise müşteri memnuniyeti 

ve tatmini yaratacak zengin içerik üretimini hedef aldığı söylenebilmektedir.  

Dijital yayın platformlarının YouTube kanalındaki etkileşim dağılımında ise içeriklerin 

görüntülenme sayısı, beğenme ve beğenmeme sayısı ile yorum sayısına bakılmış; bu 

kapsamda Netflix’in diğerlerine oranla açık ara önde olduğu görülmüştür. Etkileşim 

dağılımında ikinci sırada BluTV, üçüncü sırada ise PuhuTV yer almıştır. Bu durumun ortaya 

çıkmasında Netflix ve BluTV’nin zengin içerik üretiminin etkili olduğunu söylemek 

mümkündür. Ayrıca dijital yayın platformlarının Türkiye’deki ilk temsilcisi olan Netflix’in 

hem bu alanda ilk olması hem de en zengin yayın içeriğine sahip olması nedeniyle en çok 

görüntülenen, beğeni ve beğenmeme sayısına ulaşan ve en çok yorum sayısı alan yayın 

platformu olması doğal kabul edilebilir. PuhuTV’nin ise dijital yayıncılık sektöründe yeni 

olduğu için ve ücretsiz yayıncılık anlayışı ile daha kısıtlı içerik üretimi sergilediği dikkat 

çekmiştir. Elde edilen sonuçlar, Netflix ve BluTV’nin içerik paylaşımı ile izleyici etkileşimi 

açısından aktif olduğunu gösterirken PuhuTV’nin, bu iki platformun gerisinde kaldığını 

ortaya çıkarmıştır. Her üç platform için ortak olan nokta, izleyicilerin sevdikleri ve merakla 

bekledikleri yayın içeriklerinin daha fazla görüntülenme sayısına ulaştığıdır. Merakla 

beklenen filmler, sevilen diziler ve bu dizilerin oyuncuları ile ilgili çeşitli içeriklerin en fazla 

görüntülenme ile birlikte en çok beğeni ve toplam yorum sayısını içerdiği tespit edilmiştir. 

Bunun yanı sıra en çok görüntülenen içeriklerde oyuncu seçiminden dolayı hoşnut olunmayan 

durumlar ortaya çıkmış ve bu çerçevede beğenmeme sayısında da artış olduğu göze 

çarpmıştır. Ancak beğenmeme sayısı artış gösterdikçe içerikleri beğenen izleyiciler tarafından 

sitem dolu yorumlar bırakılmış ve daha fazla beğenme eğilimi ortaya çıkmıştır. Beğenmeme 

sayısının artış gösterdiği dizi-film fragmanları ve oyuncularla ilgili içeriklerde bir grup 

izleyicinin beğenmeme sayısı ve bıraktığı yorumlara karşılık, bu yayınların hayranları 

tarafından girilen yorum sayısının da arttığı ve daha çok beğeni bırakıldığı görülmüştür. Bu 

durum, izleyicilerin kendi aralarında ve doğal olarak gelişen etkileşim düzeyinin yüksek 

olduğunu göstermiştir.  

Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer sonuç, dijital yayın platformlarının izleyiciler ile 

olan etkileşimde zayıf kalmasıdır. İzleyicilerin kendi aralarında gelişen etkileşim düzeyinin 

yüksek olmasına karşın; bu platformların izleyici ile olan iletişimi yetersizdir. Araştırmada 

yalnızca BluTV’nin olumlu, olumsuz veya nötr izleyici yorumlarına yanıt verdiği izlenmiştir. 

Ancak bu yanıtların da çok kısa içeriklerden oluştuğu ve tam anlamıyla yanıt içeriğinden uzak 

olduğu dikkat çekmiştir. Netflix ve PuhuTV’nin ise izleyici yorumlarına yanıt vermediği 

görülmüştür. Bu durum, sosyal medyanın dijital yayın platformları tarafından daha 

profesyonel kullanılması gerektiğine işaret etmesi bakımından önem taşımaktadır. Dijital 

yayın platformlarının YouTube kanalındaki paylaşımlara bırakılan yorumlar ise; pozitif, 
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negatif ve nötr yoruma göre sınıflandırılmış ve her üç platformda en çok pozitif yorumların 

yapıldığı izlenmiştir. Yayın platformlarının kendi arasındaki dağılıma göre en çok pozitif, 

negatif ve nötr yorumu Netflix almış, ardından ikinci sırada BluTV gelmiş ve toplam 11 

yorum ile PuhuTV ise son sırada yer almıştır. Pozitif yorumlarda sevilen içeriklerle ilgili 

düşünceler, görüş ve öneriler öne çıkmış, negatif yorumlarda fragmanların başarısızlığı ve 

yayın içeriklerinin yetersizliği üzerinde durulmuş, nötr yorumlarda ise platform ile ilgili 

üyelik işlemleri veya izleyicilerin arkadaşlık gibi konularda birbiri ile olan iletişimi 

izlenmiştir.  

Araştırmadan elde edilen veriler, Türkiye’de faaliyet gösteren her üç dijital yayın 

platformunun kendi arasındaki sıralamasından bağımsız olarak izleyicileri arasındaki 

etkileşim düzeyinin yüksek seyrettiğini göstermiştir. Söz konusu etkileşim, sosyal medya 

araçlarının etkin kullanılmasından ileri gelmektedir. Ancak dijital yayın platformlarının 

YouTube kanalında sosyal medyanın profesyonel şekilde kullanılması gerektiği de önemli bir 

ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya araçlarının dijital yayın platformları 

açısından daha profesyonel kullanılması ile var olan etkileşim oranının da artış göstereceği 

ileri sürülebilmektedir. Bununla beraber dijital yayıncılık faaliyetlerinin bilişim 

teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda daha büyük bir paya sahip olacağı da 

öngörülebilmektedir. Günümüzde dijital yayıncılığın mevcut durumu, bilişim teknolojilerinin 

yardımıyla bu alanda da bir yakınsama (yöndeşme) kültürünün doğduğuna işaret etmektedir. 

İlerleyen yıllarda bilişim teknolojilerine bağlı gelişen yakınsama kültürünün dijital yayıncılık 

faaliyetlerini daha fazla etkileyerek yeni biçimlerin oraya çıkmasına zemin hazırlayacağı ve 

sosyal medyanın ise bu sürecin en aktif bileşenlerinden biri olarak rol oynayacağı muhtemel 

görünmektedir. Dijital yayıncılık anlayışının günümüzdeki geleneksel yayıncılık karşısında en 

büyük alternatif olduğunu ve gelecekte payını artıracağını söylemek mümkündür.   
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Özet 

Deneyim pazarlaması çok farklı tanımlara sahip olmakla birlikte özünde tüketicilerin bir mal 

veya hizmeti satın almadan evvel deneyimlemelerini tanımlamaktadır. Deneyim 

pazarlamasının mucidi olan B. Joseph Pine ve James H. Gilmore’a (1998) göre ürün ve 

hizmetlerin kişiselleşmesi deneyim ekonomisini; bu ekonominin pazarlama süreci ise 

deneyim pazarlamasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda markaların sunduğu deneyime 

müşterilerin bizzat veya izleyici olarak yani aktif veya pasif olarak katılmaları deneyim 

pazarlamasının gerçekleştiğini ifade etmektedir. Günümüzde gelişen internet teknolojileri ile 

birlikte tüketicilerin kendi deneyimlerini başkalarıyla paylaşabilmeleri ve birçok e-ticaret 

sitesi ve markaların sosyal medya hesaplarında bu durumun desteklenmesi, söz konusu süreci 

çok daha farklı bir boyuta taşımaktadır.   

Bu çalışma, Türkiye’de de faaliyet gösteren dünyaca ünlü dijital oyun dağıtım platformu olan 

Steam ve Epic Games özelinde gerçekleşmektedir. Literatürde deneyim pazarlamasına 

yönelik farklı sektörler, medya ortamları ve özel günlere yönelik birçok çalışma olmasına 

karşın, kullanıcı etkileşimli yapısıyla adeta birer forum sitesi olma özelliğini taşıyan dijital 

oyun dağıtım platformlarına yönelik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Söz konusu durum, 

bu çalışmayı özgün kılan unsurların başında gelmektedir. Bu çalışmada dijital oyun dağıtım 

platformları deneyim pazarlaması açısından incelenmiştir. Nitel araştırmanın izlendiği 

çalışmada, bu platformlarda satılan oyunlara yönelik uzman değerlendirmeleri, oyuncu 

yorumları ve oyuncular arasında ortaya çıkan etkileşim karşılaştırmalı biçimde betimsel 

olarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ortaya çıkan bulgular, Steam platformunda daha 

etkileşimli bir yapıya işaret etse de her iki oyun platformunun, deneyim pazarlamasına 

yönelik uygulamalara yöneldiğini göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Deneyim Pazarlaması, Dijital Oyun, Steam, Epic Games 

 

 

 

 

  



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

24 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

EXPERIENCE MARKETING IN DIGITAL GAME DISTRIBUTION PLATFORMS: 

EXAMPLE OF STEAM AND EPIC GAMES 

 

Abstract 

Experience marketing has very different definitions, but it essentially defines how consumers 

experience before purchasing a good or service. According to B. Joseph Pine and James H. 

Gilmore (1998), who is the inventor of experience marketing, the personalization of products 

and services includes the experience economy; the marketing process of this economy 

constitutes experience marketing. In this context, the fact that customers participate in the 

experience offered by brands personally or as an audience, that is, as active or passive, 

indicates that experience marketing has taken place. With today's developing internet 

technologies, the ability of consumers to share their experiences with others via e-trade sites 

and brand's social media accounts takes this process to a different dimension. 

This study, based on world-renowned digital game distribution platform Steam and Epic 

Games, which operates in Turkey as well. Although there are many studies in the literature in 

the scope of experience marketing such as different sectors, media platforms and special 

occasions, studies for digital game distribution platforms, which are virtually a forum site 

with their user interactive structure, are almost nonexistent. This situation is one of the 

elements that make this study unique. In this study, digital game distribution platforms were 

examined in terms of experience marketing. In the study in which the qualitative research was 

followed, expert evaluations, player comments and the interaction between the players on 

these platforms were analyzed in a comparative way. The findings that emerged as a result of 

the analysis showed that, although the Steam platform points to a more interactive structure, 

both game platforms are oriented towards applications for experience marketing. 

 

Keywords: Experience Marketing, Digital Games, Steam, Epic Games  

 

Giriş 

Günümüzde gelişen web teknolojileri ışığında dijital oyun dağıtım platformları oyunculara, 

oyun satışından oynanış sürecine kadar farklı deneyimler sunmaktadır. Bu süreç oyun satın 

alma aşamasından, satış sonrasına ve oyunun oynanışına kadar geniş bir deneyim sürecini 

kapsamaktadır. Artık dijital oyun dağıtım platformlarından oyun satan ve alan oyuncular CD, 

DVD veya flaş bellek gibi hiçbir aracı medya ortamına ihtiyaç duymadan oyunlarını internet 

bağlantısı üzerinden bilgisayarlarına indirebilmektedirler. Bunun yanı sıra alınan oyunlar 

ömür boyu oyuncular adına dijital oyun dağıtım platformlarında saklanmakta, platformdaki 

diğer üyelerle etkileşim kurulabilmekte ve hatta oyunlar aradan yıllar geçse bile güncelleme 

alabilmektedir. 

Bu çalışmada ise Türkiye’de de faaliyet gösteren dünyanın en büyük iki dijital oyun dağıtım 

platformu Steam ve Epic Games’in web sitelerine, Schmitt’in (1999) geliştirdiği deneyim 

pazarlamasının beş farklı boyutu bağlamında nitel içerik çözümlemesi yapılmıştır. Literatürde 

deneyim pazarlamasına yönelik çok sayıda çalışma olmasına karşın günümüzde giderek 

popülerleşen ve gelişen web teknolojileriyle birlikte farklı deneyimler sunan dijital oyun 

dağıtım platformlarına yönelik çalışmalar son derece azdır. Bu nedenle bu çalışmanın 

deneyim pazarlaması bağlamında dijital oyun dağıtım platformlarına yönelik olması çalışmayı 

özgün kılmaktadır. 

Birer doküman olarak kabul edilip incelenen Steam ve Epic Games’in web sitelerinden 

edinilen veriler ışığında Schimitt’in beş deneyim pazarlaması boyutundan Steam’de “Duyusal 
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Deneyim”, “Duygusal Deneyim”, “Düşünsel Deneyim”, “Davranışsal Deneyim” ve 

“İlişkisel Deneyim” olmak üzere tüm boyutlarının ortaya çıktığı saplanmıştır. Epic Games 

örneğinde ise sadece “Duyusal Deneyim” ve “Düşünsel Deneyim” boyutlarının ortaya çıktığı 

görülmüştür. Her iki platformun deneyim pazarlaması boyutları bağlamında farklı sonuçlar 

ortaya koymasına karşın müşterilerine farklı deneyimler sunmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. 

1. Deneyim Pazarlaması Kavramı ve Gelişimi 

Deneyim pazarlaması veya Türkçe literatürde yer alan bir diğer adıyla deneyimsel pazarlama 

incelendiğinde literatürde birbirinden farklı tanım ve yaklaşımlarla karşılaşmak mümkündür. 

Literatür kronolojik olarak ele alındığında ise bu farklılıkların zaman içinde değişen rekabet 

koşulları, gelişen iletişim teknolojileri ve değişen tüketici beklentilerinden kaynaklandığı 

görülmektedir. Bu bağlamda tüketici deneyimi olarak ortaya çıkan kavramın ilk yıllarda ürün 

veya hizmetlerin fonksiyonel özelliklerinin tecrübe edilmesine odaklandığı ancak ilerleyen 

yıllarda bu anlayışın yerini daha çok duygusal tecrübeye bıraktığı görülmektedir.  

Deneyim kavramını ilk ortaya çıkaran Holbrook ve Hirschman (1982), müşteri deneyimini 

ürün veya hizmetlerle sağlanan etkileşim olarak tanımlamaktadır. Benzer bir yaklaşımı 

savunan Alba ve Hutchinson (1987), müşteri deneyimini müşterilerin bir marka veya o 

markanın ürünlerine yönelik bilgileriyle ifade etmektedir. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise 

müşteri deneyiminin duygusal boyutu üzerinde duran yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Bu 

bağlamda Arnould ve Price (1993), müşterinin dahil olduğu yüksek yoğunluklu duygusal 

etkinlikler veya faaliyetleri sıra dışı müşteri deneyimi olarak tanımlayıp olgunun duygusal 

boyutuna vurgu yapmışlardır. Yine aynı şekilde Padgett ve Allen (1997), müşteri deneyimini 

bir ürünün veya hizmetin tüketimi ya da ürüne-hizmete maruz kalma durumunda ortaya çıkan 

davranış, düşünce ve duygular olarak tanımlamış ve yine olgunun duygusal boyutu üzerinde 

durmuşlardır. Söz konusu örneklerde de görüldüğü üzere deneyim ilk olarak bir ürünü veya 

hizmeti bizzat kullanıp tecrübe etmek yani ürünün-hizmetin sağladığı faydanın denenmesi 

olarak tanımlanırken ilerleyen yıllarda ürün veya hizmetin meydana getirdiği duygusal fayda 

olarak ifade edilmeye başlamıştır.  

Modern deneyim pazarlaması kavramının mucitleri olan B. Joseph Pine ve James H. 

Gilmore’a (1998) göre ürün ve hizmetlerin kişiselleşmesi, deneyim ekonomisini oluştururken 

bu ekonominin pazarlama süreci ise deneyim pazarlamasını oluşturmaktadır. Böylece 

deneyim, işletmeler tarafından ortaya koyulan emtia, ürün ve hizmetlerin dışında tüketicilere 

sunulan dördüncü ekonomik unsuru ifade etmektedir. Ancak deneyimin ortaya çıkması için 

işletmenin bilinçli bir şekilde her zaman hatırlanacak ve anılarda kalabilecek bir tüketici 

etkinliği gerçekleştirmesi gerekmektedir (Pine ve Gilmore, 1998). Bu durum, işletmenin 

müşterisi için deneyimleyebileceği bir değer sunması anlamına gelmektedir. 

Günümüzde deneyim pazarlaması, müşterinin satın alma öncesi ve sonrasında yaşayacağı 

önceden tasarlanmış uyarıcılardan oluşan bir tüketim deneyimini ifade etmektedir (Berry, vd. 

2002: 87). Bu deneyim, tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra onlara keyifli, 

unutulmaz ve güzel anlar yaşatmayı hedefleyen, ürün veya hizmetin fonksiyonel faydasından 

çok duygusal faydasına odaklanan bir yaklaşımdır (Schmitt, 1999: 53). Bu bağlamda 

günümüzde deneyim pazarlaması, 1980’li yıllarda bir arabayla test sürüşüne çıkmak veya bir 

gıdayı satın almadan evvel tatma olanağı sunmak gibi tecrübe edici eylemlerin çok daha 

ötesine geçmiştir.  

Schmitt (1999), deneyim pazarlamasını beş farklı boyutta ele almaktadır. Bu boyutlar: 

Duyusal deneyim: Duyu organlarıyla edinilen deneyimi ifade etmektedir. Koklama, tadım 

veya bizzat bir ürünü test etmek amacıyla geçici olarak kullanmak gibi eylemleri 

kapsamaktadır. 
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Duygusal deneyim: Tüketicilerin duygularına yönelik bir deneyimi ifade etmektedir. Bir 

marka hakkında olumlu duygular oluşmasını sağlayacak duygulara yönelik eylemleri ifade 

etmektedir. 

Düşünsel deneyim: Müşterilere iletilen dikkat çekici mesajlarla onları düşündürmek, ilgilerini 

çekmek ve mesajla markayı ilişkilendirmelerini sağlamayı ifade etmektedir.  

Davranışsal deneyim: Müşterilerin hayat tarzları ve davranışları incelenerek her müşteriye 

özel deneyim gerçekleştirmeyi ifade etmektedir. Bu deneyimde gerçek bir etkileşim ve 

fiziksel deneyim esastır. 

İlişkisel deneyim: Müşterilerin gelecekte olmak istedikleri nokta ve kendilerini 

gerçekleştirme arzuları üzerine odaklanmaktadır. Bir grup, topluluk ya da markaya ait olma 

deneyimi oluşturulmaya çalışılır.   

Günümüzün başarılı deneyim pazarlaması örneklerinin başında Friends isimli meşhur ABD 

yapımı dizi filmde yer alan “Central Perk Cafe” isimli kafenin birebir aynısının New York’ta 

ve taklitlerinin ise dünyanın dört bir yanında açılması gelmektedir. Bu kafe, dizi filmdeki 

atmosferin bire bir aynısını müşterilerine sunmakta ve onlara dizi filmin bir parçası olma 

deneyimini yaşatmaktadır (Gutierrez, 2020). Deneyim pazarlamasında bir diğer önemli ve 

bilinen örnek de Starbucks kahve mağazası zinciridir. Starbucks; işletme, reklam, halkla 

ilişkiler ve pazarlama faaliyetlerinin dışında deneyim pazarlaması stratejisi ile de ön plana 

çıkmaktadır. Liu ve Gui (2017) Starbucks’ın sunduğu deneyimleri; çalışanların dostça, güler 

yüzlü davranışları ve müşterilere isimleriyle hitap etmeleri nedeniyle duygusal deneyim; 

uyguladıkları sıkı standartlar, geniş ürün yelpazesi ve farklı kahve çekirdekleri ve kavurma 

teknikleri ile ürün deneyimi; iyi eğitimli baristaların müşterileri bilgilendirmesi ve sadakat 

kartları hizmet deneyimi; mekândaki mobilyalar, çalan müzik, kahve kokusu gibi oluşturulan 

etkileyici atmosfer duyusal deneyimi; mobil uygulama ve internet teknolojileri üzerinden 

markanın müşterileri ile etkileşim içinde kalması ve çeşitli dış mekân etkinlikleri düzenlemesi 

ise etkileşim deneyimi olarak beş kategoride açıklamaktadırlar. 

2. Dijital Platformlarda Deneyim Pazarlaması 

Dijital platformlarla ilgili literatür incelendiğinde farklı yaklaşım ve tanımlarla karşılaşmak 

mümkündür. Söz konusu yaklaşımların bir kısmı olgunun teknik boyutuna, bir kısmı 

sosyolojik boyutuna, bir diğer kısmı ise halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama faaliyetleri gibi 

ticari boyutuna odaklanmaktadır. Dijital platformlar, pazarlama süreci açısından 

değerlendirildiğinde tanımlarda ağırlıklı olarak firma ve müşteri arasında tesis edilen ilişki ve 

etkileşim ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda Spagnoletti ve arkadaşları (2015), dijital 

platformların markalara hedef kitleleri ile direkt olarak etkileşime geçme olanağı sunduğunu 

belirtmekte ve yine bu ortamların aynı zamanda müşterilere de kendi aralarında etkileşim 

kurabilme olanağı sağladığına dikkat çekmektedirler. Pagani (2013), dijital platformları 

firmaların farklı müşteri gruplarını bir araya getirip karşılaştırdığı etkileşimli bir ortam olarak 

tanımlamaktadır. Pagani’ye göre müşteriler ile firma ve müşterilerin kendi arasında 

gerçekleşen etkileşim önemli bir müşteri değeri oluşturmaktadır. Koh ve Fichman (2014) ise 

dijital platformları farklı gruplar arasında çift yönlü iletişim olanağı sağlayan iki yönlü ağ 

olarak tanımlamaktadır.  

Günümüzde internet teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte deneyim pazarlaması da 

farklı bir boyuta evrilmiştir. Sosyal medya ortamları, interaktif web siteleri, mobil 

uygulamalar, e-ticaret siteleri ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi web tabanlı ve dijital 

teknolojiler birer deneyim aracına dönüşmüşlerdir. Markaların dijital platformlar üzerinden 

müşterileri ile etkileşim kurmaları ve onlara hizmet sunmaları bile başlı başına müşteri 

deneyimini ifade etmektedir (Beig ve Khan, 2018: 3). Dijital marka iletişimi veya pazarlama 
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süreci denildiğinde öne çıkan unsur hâlâ sosyal medya olarak adlandırılan kullanıcı içerikli 

web siteleridir. Sosyal medya üzerinden yürütülen kampanya ve etkinlikler marka ve müşteri 

etkileşimini en üst seviyeye çıkararak marka ve müşterileri arasında temas noktaları 

oluşturmaktadır. Bu temas noktaları üzerinde oluşan duygular, düşünceler, imajlar ve 

deneyimlerin toplamı müşterilerde markaya yönelik bir anı oluşmasını sağlamaktadır (Keller, 

2009: 141). Ashley ve Tuten (2015) tarafından küresel markalar üzerine yaptıkları bir 

araştırmada küresel markaların %96’sının sosyal medyaya ağırlık verdiğini bu markaların 

%57’sinin sosyal medya üzerinden deneyim çekiciliği oluşturmaya çalıştığını belirlemişlerdir.  

Dijital marka ve pazarlama iletişimi sürecinde ağırlıklı olarak yeni web teknolojileri ve bu 

teknolojilerin bir ürünü olan sosyal medya platformlarına odaklanılmaktadır. Bu süreçte 

bloglar, mikrobloglar, sosyal ağlar ve medya paylaşım siteleri birer etkileşim aracı fırsatı 

olarak değerlendirilmiş ve bu ortamlar üzerinden yürütülen faaliyetler sosyal medya 

pazarlaması olarak adlandırılmaya başlanmıştır (Bansal vd., 2014: 4). Ancak günümüzdeki 

modern marka ve pazarlama iletişimi çalışmaları sosyal medya ile sınırlanamayacak ve daha 

birçok farklı dijital platformu kapsayacak biçimde gelişme göstermiştir. Bu bağlamda 

Facebook, Twitter ve forum siteleri gibi web tabanlı sosyal medya platformlarının yanı sıra 

WhatsApp ve WeChat gibi farklı platformlar da pazarlama sürecinin aktif bir parçası haline 

gelmiştir. Günümüzde tüm bu platformların ise dijital iletişim kapsamında değerlendirildiği 

görülmektedir (Appel, 2019: 81). Bu noktadan hareketle dijital iletişim kavramının sosyal 

medya olarak adlandırılan kullanıcı içerikli web sitelerinin ötesinde bir kavram olduğu, sosyal 

mesajlaşma ve dijital yayın platformları gibi çeşitli yeni ortamların da sürece dahil olduğu 

söylenebilmektedir. Markaların sosyal medya ve diğer dijital platformlar üzerindeki varlıkları 

üzerine yapılan birçok araştırma bu çabaların tüketicilere artı değer sunduğunu, tüketicilerin 

farklı marka deneyimi yaşamasını sağladığını ve sonuçta tüketici nezdinde olumlu marka 

imajının oluşmasını sağladığını ortaya koymuştur (Ford, 2019; Sharma ve Gupta, 2019; 

Bismo vd. 2019).  

Dijital platformlarda yaşanan zenginlik ve özellikle mobil uygulama ve iletişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, marka ve müşteriler arasında dijital, son derece hızlı ve 

kolay bağlantı noktaları oluşmasını sağlamaktadır. Bu durum markalara zaman tasarrufu 

sağlamasının yanı sıra, tüketici verilerine de kolayca erişim imkânı sunmaktadır (Dhawan, 

2019). Bu durum son yıllarda dijital deneyim pazarlaması uygulamalarının da ivmelenmesine 

neden olmaktadır. Dijital deneyim pazarlaması özünde sanal ortamlar aracılığıyla 

gerçekleştirilen ve müşteri etkileşimini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan etkinlikler 

bütünü olarak kabul görmektedir (King, 2019). Dijital deneyim pazarlaması sürecinde 

etkileşim oluşturmak ve fark yaratmak adına her türlü dijital platform kullanılabilmektedir. 

Son zamanlarda bir müzik uygulaması olan Shazam’ın deneyim pazarlaması uygulamalarında 

popülerleşmesi bu duruma gösterilebilecek en iyi örneklerden biridir (Baker, 2019). Özünde 

kendisine dinletilen müziğin kaynağını bulan Shazam, deneyim pazarlaması sürecinde farklı 

tüketici etkinliklerinde kullanılmak üzere Apple gibi birçok teknoloji markasıyla da iş birliği 

yapmaktadır (Gilliand, 2018). Bu örnekte de görüldüğü üzere dijital deneyim pazarlaması 

geleneksel sosyal medya ortamlarının ötesine geçerek dijital olan tüm ortamları 

kapsamaktadır.  

3. Araştırma 

Bu çalışma günümüzde giderek gelişen dijital oyun dağıtım platformlarının deneyim 

pazarlaması uygulamalarına yöneliktir. Çalışmada, örneklem grubunda yer alan dijital oyun 

dağıtım platformlarının Schmitt’in (1999) belirlemiş olduğu deneyim pazarlamasının beş 

farklı boyuttu bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Dijital oyun dağıtım platformları, 
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farklı oyun firmaları ve oyun geliştiricilerin oyunlarının tanıtım ve satışını gerçekleştiren 

çevrim içi ortamlardır. Bu ortamlar üzerinden satın alınan oyunlar doğrudan bilgisayarlara 

indirilerek oynanabilmektedir. Bu platformlarda üyelerin kendilerine ait hesapları bulunmakta 

ve satın alınan oyunlar ömür boyu bu hesaplarda saklanmakta ve istenildiği zaman tekrar 

erişilebilmektedir. Dijital oyun platformları sunduğu olanaklar ve farklı deneyimler ile 

deneyim pazarlaması bağlamında da dikkat çeken ortamlardır. 

3.1.  Araştırmanın Örneklemi 

Nitel araştırma yöntemine dayandırılan bu çalışmada amaca yönelik örnekleme yönteminden 

yararlanılmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de de faaliyet gösteren ve dünyanın en popüler iki 

dijital oyun dağıtım platformu olan Steam ve Epic Games (Zak, 2019) örnekleme alınmıştır. 

Amaca yönelik örnekleme nitel araştırmalarda sıkça kullanılan bir örnekleme yöntemidir ve 

araştırmacının evrenle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğu durumlarda en iyi bilgi kaynağı 

olarak gördüğü örneklere yönelmesini ifade etmektedir (Elo vd., 2014: 4).  

3.2.  Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada nitel doküman analizi yöntemi ile veri edinilmiştir. Doküman analizi, basılı, 

elektronik veya web tabanlı belgelerin sistematik bir biçimde incelenerek yorumlanmasını 

ifade etmektedir (Bowen, 2019: 27). Bu çalışmada ise birer doküman olarak Steam ve Epic 

Games’in web sitelerinde 01.06.2020 tarihinde ana sayfada yer alan içerikler ve uzantıları 

birer doküman olarak nitel içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. Nitel içerik çözümlemesi 

niceliksel içerik çözümlemesinin aksine içeriğin sübjektif bir biçimde yorumlanmasına 

dayansa da bir olgunun tanımlanıp açıklanması veya içgörü sağlanması amacıyla yapılan 

çalışmalarda oldukça esnek ve işlevsel bir yöntem olarak kabul görmektedir (Kibiswa, 2019: 

2060).  

 

 

3.3.  Araştırmanın Soruları 

Araştırma, Steam ve Epic Games örneğinde şekillenmektedir. Bu bağlamda her iki markanın 

platformunda deneyim pazarlaması uygulamaları bakımından Schmitt’in deneyim pazarlaması 

boyutlarından hangilerinin görüldüğü ve deneyim pazarlaması açısından her iki platformda 

ortaya çıkan farklılıklar araştırmanın temel sorularını oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle 

araştırma, aşağıdaki üç soruyu cevaplamaya çalışmaktadır. 

A.S.1 – Steam’de Schmitt’in deneyim pazarlaması boyutlarından hangileri 

gözlemlenmektedir?  

A.S.2- Epic Games’te Schmitt’in deneyim pazarlaması boyutlarından hangileri 

gözlemlenmektedir? 

A.S.3 – Steam ve Epic Games platformlarında deneyim pazarlaması bakımından ortaya çıkan 

farklılıklar nelerdir? 

4. Bulgular 

Steam, web sitesi ve bilgisayara yüklenebilen uygulaması üzerinden platforma erişim 

sunmaktadır. Platform, üyelere arkadaş ekleme ve başka platform üyeleri ile etkileşim 

kurabilme ve direkt mesaj gönderebilme olanağı sağlayan bir forum özelliğine sahiptir. 

Böylece üyeler platformun içinde teknik yardımlaşma, oyunlar hakkında görüş belirtme veya 

görüş edinme gibi imkânlara sahiptirler. Buna ilaveten Steam, oyun firması yetkilileri veya 

oyun geliştiricilerle oyuncuları bir araya getiren çeşitli etkinliklere de ev sahipliği 

yapmaktadır. Böylece oyuncular canlı olarak soru, sorun, istek veya önerilerini oyun 

firmalarının yetkililerine veya oyun geliştiricilere iletme olanağı bulmaktadır. Bu bağlamda 

Steam’in son derece etkileşimli bir platform olduğu gözlemlenmektedir.  
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Steam platformunda yer alan her oyun için açık biçimli müşteri incelemeleri panosu ve içinde 

tartışmaların yer aldığı topluluk merkezi bulunmaktadır. Böylece bir oyunu satın almadan 

önce oyunla ilgili bilgilerin yer aldığı sayfadan oyuna ait yorum, eleştiri veya tartışmalara 

erişmek mümkündür. Resim 1’de bir oyuna ait müşteri incelemeleri panosundan örnek yer 

almaktadır.  

Resim 1. Steam Müşteri İncelemeleri Panosu Örneği 

 
Steam’de yer alan yine her oyun için özel olarak sunulan topluluk merkezleri ise oyunla ilgili 

tartışmaların yer aldığı tartışma sekmesi, oyuncuların geliştirdiği ek özelliklerin yer aldığı 

atölye sekmesi, oyundan görüntü, kesitlerin yer aldığı video sekmesi ve oyuncular ile 

profesyonel editörlerin incelemelerinin yer aldığı inceleme sekmesi gibi oyuna dair birçok 

içerik sunmaktadır. Resim 2’de bir oyuna ait topluluk merkezi örneği yer almaktadır. 
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Resim 2. Steam Topluluk Merkezi Örneği 

 
Topluluk merkezlerinde yer alan atölyelerde oyunlarda yer alan araç ve mekânlarda değişiklik 

yapılabilmesini sağlayan oyuncuların kendi geliştirdikleri özel modlar yer almaktadır. Bu 

modlar, oyunculara oyunlarını kişiselleştirme olanağı sunmaktadır. Böylece oyuncular oyunda 

yer alan standart ögelerle kendi geliştirdikleri ögeleri değiştirebilmektedirler. Buna örnek 

olarak Avrupa’da geçen bir araba yarışı oyununa İstanbul haritasının eklenmesi örnek olarak 

gösterilebilmektedir. Resim 3’te Steam’de yer alan Fern Bus isimli otobüs oyunu örneği yer 

almaktadır.  

Resim 3. Kişiselleştirme 
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Resim 3’te üstte yer alan otobüs görseli, oyunda yer alan ve aynı zamanda oyunun sponsoru 

olan Alman Flixbus firmasının otobüsüdür. Oyunun orijinalinde yer alan bütün otobüsler, 

Alman Flixbus firmasının otobüsleridir. Ancak oyun kullanıcıları kendi modlarını geliştirerek 

topluluk merkezinde yer alan atölye başlığı altında kendi geliştirdikleri modları 

paylaşabilmektedirler. Resim 3’te altta yer alan otobüs, orijinali değiştirilerek Ulusoy 

firmasının otobüsüne dönüştürülmüş bir mod örneğidir. 

Steam’de platformun faaliyet gösterdiği her ülkeden küratörlere de yer verilmektedir. Bu 

küratörler platform üyelerine platformda yer alan oyunlarla ilgili tavsiyeler sunmakta ve oyun 

önerilerinde bulunmaktadırlar. Bunun dışında küratörler kendileri ile iletişime geçildiği 

takdirde oyunlarla ilgili daha detaylı bilgi ve destek sağlayabilmektedirler. Steam’de 

oluşturulan herhangi bir topluluğun yöneticisi aynı zamanda istediği takdirde küratör de 

olabilmektedir. Küratörler aynı diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi takip 

edilmekte ve paylaşımlarından haberdar olunmaktadır. Resim 4’te bir küratör örneği yer 

almaktadır.  

 

Resim 4. Steam Küratörleri 

 
Steam, etkileşimli forum yapısı ve küratörlerinin yanı sıra daha geleneksel deneyimler de 

sunmaktadır. Bunlardan ilki platform üyelerinin takip ettiği ancak henüz satın almadığı 

oyunlarla ilgili indirim veya güncelleme gibi gelişmeleri mesaj alması, bir diğeri ise satın 

alınan ürünlerin beğenilmediği takdirde 48 saat içinde iade edilebilmesidir. Steam’de her ne 

kadar bazı oyunların deneme sürümleri bulunsa da deneme sürümleri bulunmayan veya 

deneme sürecinde yeterli deneyimi edinemeyen oyuncular için iade seçeneği sunulması 

önemli bir uygulamadır. Tüm bunların yanı sıra platform her oyun için üyelere başarı rozeti 

veya kartları sunmaktadır. Oyuncular oynadıkları oyunda ilerledikçe rozet sayıları artmakta ve 

diğer oyunculara profesyonellik seviyelerini gösterebilmektedirler.  

Edinilen veriler ışığında Steam, Schmitt’in beş deneyim pazarlaması boyutu bağlamında 

incelendiğinde tüm boyutların karşılandığı görülmektedir. İlk boyut olan “Duyusal Deneyim” 

platformda sunulan deneme sürümleri, oyunlardan görüntü ve videolar, küratör, editör ve 

oyuncu değerlendirmeleri gibi sunulan ürün testleri ile; ikinci boyut “Duygusal Deneyim” 

platformun sunduğu etkileşimli yapı, indirim kuponları, başarı rozetleri ve her üyeye yönelik 

özel mesajlarla; üçüncü boyut olan “Düşünsel Deneyim” üyelere yönelik özel bildirimler, 

indirimler, yeni çıkan oyunlar ve platform içi düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerin görsel 

ögelerle desteklenerek duyurulmasıyla; dördüncü boyut olan “Davranışsal Deneyim” 
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oyunların müşterilerin isteğine göre kişiselleşebilmesiyle; son boyut olan “İlişkisel Boyut” ise 

platformun içindeki topluluklar ve yüksek etkileşim oranı ile karşılanmaktadır. Tüm bu veriler 

ışığında birinci araştırma sorusu Steam’de Schmitt’in beş deneyim pazarlaması boyutundan 

hepsinin ortaya çıktığı şeklinde cevaplanabilmektedir. 

Epic Games örneğinde ise Steam’e göre daha farklı bir yapı ortaya çıkmaktadır. Epic Games, 

Steam’in aksine daha geleneksel bir web ara yüzüne sahiptir. Epic Games üyelerine Facebook 

ve Steam’deki arkadaşları davet etme seçeneği sunmaktadır. Böylece Steam’den Epic 

Games’e geçmiş olan bir oyuncu “Steam’deki arkadaşlarını davet et” butonuna tıklayarak 

Steam’de yer alan arkadaş listesini Epic Games ile paylaşabilmektedir. Epic Games, Steam’de 

olduğu gibi her bir üye için özel bir alan sunmakta ve her bir üyenin satın aldığı oyunu üye 

adına ömür boyu saklamaktadır. Bununla birlikte oynanan oyunlarla ilgili ilerlemeler ve 

kaydedilen aşamalar platform tarafından saklanmaktadır. 

Epic Games, platformda bulunan oyunlar için herhangi bir topluluk merkezi hizmeti veya 

müşteri yorumları için açık bir pano bulundurmamaktadır. Platformda oyunlarla ilgili sayfa 

açıldığında değerlendirme ve müşteri yorumları için oyunun resmî web siteleri ve sosyal 

medya hesaplarına yönlendirme yapılmaktadır. Resim 5’te Epic Games platformunda yer alan 

bir oyunun resmî web sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik yönlendirme bağlantıları yer 

almaktadır. 

Resim 5. Epic Games Platformda Bulunan Oyunların Resmî Web Siteleri ve Sosyal 

Medya Hesapları 

 
Resim 5’te de görüldüğü üzere platformda bulunan oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için 

ilgili oyunun resmî web sitesi veya sosyal medya hesaplarına yönlendirme yapan butonların 

tıklanması gerekmektedir. Platformda yer alan oyun sayfalarındaki sınırlı bilgiler ise yine 

oyun firmalarının resmî web sitelerinden çekilen içeriklerden oluşmaktadır. Bu bağlamda 

oyunlarla ilgili değerlendirmeler ve bilgiler, Epic Games üyeleri tarafından platform içinde 

ortaya çıkan paylaşımlardan değil, oyunların kendi resmî web sitelerinde yer alan 

değerlendirmelerdir. Resim 6’da platformda bulunan bir oyunla ilgili bilgilerin platform 

dışından alındığını gösteren örnek yer almaktadır. 
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Resim 6. Epic Games Platform Dışından Alınan Oyun Değerlendirmeleri 

 
 

Epic Games, sunduğu sınırlı etkileşimli deneyime karşın kesintisiz canlı destek ve 14 gün 

içinde satılan oyunları geri alma olanağı sunmaktadır. Sadece 48 saat iade hakkı sunan 

Steam’e göre bu konuda Epic Games, müşterilerine oldukça önemli bir ürün deneyimi fırsatı 

sunmaktadır. Böylece satın alınan bir oyun 14 gün deneyimlenebilmekte ve beğenilmediği 

takdirde iade edilebilmektedir. Epic Games her hafta bazı oyunları sınırlı bir süre için ücretsiz 

olarak üyelerine sunmakta ve indirim kampanyaları düzenlemektedir. Tüm bunların yanı sıra 

Epic Games de Steam’de olduğu gibi platformunda yer alan oyunların ayrıntılı fotoğrafları ve 

video görüntülerini sunmakta ve oyunlar ve sistem gereksinimleri ile ilgili detaylı bilgiler 

paylaşmaktadır.  

Epic Games platformuna yönelik edinilen veriler ışığında Schmitt’in beş deneyim pazarlaması 

boyutundan ikisi ortaya çıkmaktadır. Platformun 14 gün ürün iade olanağı sunması, ürünün 

satın alınmadan önce test edilmesi anlamına gelmekte ve “Duyusal Deneyim” boyutu ortaya 

çıkmaktadır. Platformda her hafta belirli ürünlerin geçici bir süre için ücretsiz olarak 

sunulması ve indirim etkinliklerinin etkin biçimde duyurulması ise ilgi çekici mesajlarla 

müşterilerin dikkatinin çekilmesini ifade eden “Düşünsel Deneyim” boyutunun karşılandığını 

göstermektedir. Böylece ikinci araştırma sorusu Epic Games örneğinde Schmitt’in duyusal ve 

düşünsel deneyim pazarlaması boyutlarının ortaya çıktığı şeklinde cevaplanabilmektedir. 

Steam ve Epic Games, deneyim pazarlaması bağlamında kıyaslandığında Steam’in etkileşimli 

yapısının Epic Games’de olmadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra Steam’de bulunan 

atölyeler aracılığıyla oyunların oyuncular tarafından kişiselleştirilebilmesi söz konusuyken 

Epic Games’te böyle bir uygulamanın bulunmadığı saptanmıştır. Steam ayrıca oyuncuların 

oyunlarda edindikleri başarılara göre başarı rozeti vermekte ve böylece hangi oyuncunun 

hangi oyunda ne kadar yetenekli olduğu görülebilmektedir. İki platform arasındaki en önemli 

farklardan bir diğeri ise Steam’de küratörlerin bulunması ve bu küratörlerin platform üyeleri 

tarafından ilgi görerek takip edilmesidir. Epic Games’in öne çıktığı nokta ise beğenilmeyen 

oyunlar için 14 gün iade olanağı sunmasıdır. Bu süre Steam’de sadece 48 saat olarak 

belirlenmiştir. Bu bağlamda üçüncü araştırma sorusu iki platform arasında ortaya çıkan 

farklılıkların etkileşim ve ürün kişiselleştirmeye dayalı farklılıklardan kaynaklandığı şeklinde 

yanıtlanabilmektedir. 

Sonuç  
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Birbirlerine rakip iki büyük dijital oyun dağıtım platformu olan Steam ve Epic Games’in web 

siteleri incelendiğinde Steam’in rakibine göre daha interaktif bir ortam sunduğu ve bu 

interaktif ortamı editör yorumları ve küratörler ile zenginleştirdiği gözlemlenmiştir. Bu 

bağlamda Steam’in web sitesinin adeta gelişmiş bir forum veya sosyal ağ izlenimi 

oluşturduğu ve platformda etkileşim oranının yüksek olduğu izlenmiştir. Bunun yanı sıra bir 

oyun satın almadan önce Steam üyeleri, ilgilendikleri oyunla ilgili diğer oyuncu yorumlarına 

erişebilmekte, başka oyunculara oyun hakkında soru sorabilmekte, küratörlerin fikrini 

alabilmekte, oyunun deneme sürümünü oynayabilmekte veya oyunun deneme sürümü 

bulunmasa bile satın aldığı oyunu beğenmedikleri takdirde 48 saat içinde iade 

edebilmektedirler. Steam’in deneyim pazarlaması bağlamında değerlendirilebilecek önemli 

bir diğer uygulaması da platformda yer alan her oyun için özel topluluklar bulunmasıdır. Bu 

topluluk aracılığıyla oyuncular birbirleri ve oyun firması yetkilileri ile etkileşim kurabilmekte, 

topluluk içinde bulunan “Atölye” isimli bölümlerde oyunlarda yer alan kişi, mekân ve 

araçlarda yaptıkları görsel değişiklikleri yani kişiselleştirmeleri başka oyuncularla 

paylaşabilmektedirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde Steam aynı zamanda oyuncular 

tarafından kişiselleştirilebilir oyunlar da sunmaktadır. Bir diğer önemli uygulama ise 

platformda belirli aralıklarla oyun firması yetkililerinin anlık ve görüntülü olarak oyuncularla 

bir araya gelmesi ve oyunculardan canlı geri bildirim almalarıdır.  

Epic Games’in web sitesi incelendiğinde ise Steam’deki etkileşimli yapının söz konusu 

olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu noktada Epic Games farklı oyuncularla etkileşim kurma veya 

oyunlarla ilgili daha derinlemesine bilgi edinme aşamasında üyelerini oyun firmalarının resmî 

web sitelerine veya sosyal medya hesaplarına yönlendirmektedir. Bu bağlamda Epic 

Games’in daha iyi bir oyun dağıtım deneyimi sunmak adına ortaya koyduğu uygulamaların 

başında satışı yapılan oyunların detaylı fotoğraf ve videolarının paylaşımından ibaret olduğu 

tespit edilmiştir. Bununla birlikte Epic Games’in bu süreçte Steam’e göre avantaj sağladığı 

tek nokta, satın alınan ve beğenilmeyen oyunların 14 gün iade hakkının bulunmasıdır. Söz 

konusu süre ürün deneyimi bağlamında Epic Games müşterilerine önemli bir fırsat 

sunmaktadır. Ancak modern deneyim pazarlaması uygulamalarında en önemli unsur olarak 

kabul edilen yoğun etkileşimin (Beig ve Khan, 2018: 3) Epic Games platformunda var 

olmaması ve Epic Games’in web sitesinin ve uygulamasının etkileşime dayalı bir yapıya 

sahip olmaması markanın deneyim pazarlaması süreci açısından önemli bir eksiklik olarak 

değerlendirilebilmektedir. 

Gelişen teknolojiler nedeniyle aynılaşan mal ve hizmetler, giderek bilinçlenen tüketiciler, 

tüketicilerin anlık iletişim talepleri ve gelişmiş toplumlarda her geçen gün tüketici lehine 

gelişim gösteren tüketici hakları rekabeti giderek zorlaştırmakta ve markaların rekabet 

alanlarını daraltmaktadır. Bu noktada farklı bir deneyim sunarak tüketici ve marka arasında 

duygusal bağ oluşturmak, tüketici nezdinde markaya ait olumlu ve unutulmaz anılar meydana 

getirmek ve eşsiz bir ürün deneyimi sunmak en üst seviyede marka-müşteri ve müşteri-

müşteri etkileşimi gerektirmektedir. Bu nedenle markaların müşterileriyle diyalog kurma 

istekleri ve müşterilerini bir araya getirme çabaları direkt olarak deneyim pazarlaması 

uygulamalarının başarısını belirlemektedir. Steam’in dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım 

platformu olması (Gough, 2019) ve başarılı bir biçimde müşteri deneyimi sunması markanın 

iletişim politikalarına bağlanabilmektedir.  

Gelişen web teknolojileri deneyim pazarlaması bakımından birçok sektöre avantaj 

sağlamaktadır. Bu avantajın gün geçtikçe web teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte artış 

göstermesi beklenmektedir. Bu sektörlerin başında da kuşkusuz dijital oyun dağıtım 

platformları gelmektedir. Bu çalışmada ortaya çıkan bulgular dijital oyun dağıtım 
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platformlarının iki marka özelinde deneyim pazarlama süreçlerine yönelik çabalarını 

gözlemlemeyi ve açıklamayı hedeflemiştir. Ancak dijital oyun dağıtım platformları yakın bir 

zamanda deneyim pazarlaması bağlamında tekrar incelendiğinde sanal gerçeklik uygulamaları 

gibi birçok yeni teknolojinin hayata geçmesiyle birlikte çok daha farklı sonuçların ortaya 

çıkması muhtemeldir.   
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The Effect Of Employee Characteristics Of X And Y Generation In The Relationship Of 

Organizational Culture And Organizational Identification 
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Abstract 

Today, the employee profile in the business world is becoming increasingly diverse. The entry 

of different generation members into business life means that they have different perspectives 

and expectations for the organizations they work for. The aim of this study is to determine the 

relationship between organizational culture and organizational identification and whether 

these variables change according to employee characteristics of generation X and Y. The 

research sample consisted of 235 white collar employees working in the private sector 

service, sales and marketing enterprises in Istanbul. The findings of the research showed that 

there is a partially significant and positive relationship between organizational culture and 

organizational identification. On the other hand, it is concluded that there is no statistically 

significant difference between the employees of the X and Y generation perceptions of 

organizational culture and organizational identification levels. This research is important 

because it is the opposite of the view that different generation members have different 

characteristics and expectations in the literature and supported theoretically. 

 

Keywords: Organizational culture, Organizational identification, Generation X, Generation Y 
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Abstract 

World-class producers are adapting their performance assessment methods to encourage 

manufacturing excellence. In the future, success assessment methods should be adapted to the 

strategic intervention plans of the organization. Traditional cost accounting structures for 

leading suppliers should be eliminated and substituted with performance control systems. 

Performance systems should be expanded to provide essential non-financial or operating 

success indicators. Time-based performance indicators such as manufacturing cycle time, set-

up time, on-time distribution, development cycle time and order processing cycle time are 

essential parameters and routine performance measurements. Value controls should be 

expanded to cover not just product efficiency but also consistency in all operating fields of the 

company. Global business rivalry forces companies to perform the best in the years to 2050. 

Today's managers want to achieve the best of efficiency, customer support, employee 

retention, responsiveness to evolving business dynamics, versatility and creativity and 

differentiation. In order to achieve consistency, performance assessment and auditing 

processes have become even more critical in optimizing efficiency. One of this most 

significant tools, performance and evaluation, assessment and improvement methods, was 

analyzing output in the contemporary market setting.  The goal of this analysis is to provide 

results in the industrial sector on both of these criteria (efficiency measures) via work study 

(time study) and productivity analysis, two of the strategies for increasing efficiency. In order 

to be able to assess profitability, standard output times should be established.  Cost is an 

significant indicator of success in production industries focused on quality and profitability. 

Efficiency offers for improved efficiency and decreased costs. However, this cost cutting does 

not result in a decrease in the standard of production. This reduction in price would also 

adversely impact performance. 

 

 

Key Words: Quality, Productivity Analysis, Performance Management, Performance 

Measurement, Work study 
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Performans Yönetimine Genel Bakış: ABC Electronik İşletmesine Yönelik Vaka 

Çalışması 

 

Özet 

Dünya standartlarında üreticiler, imalat mükemmelliğini teşvik etmek için performans ölçüm 

sistemlerini değiştirmektedir. Gelecekte performans ölçüm sistemleri, bir şirketin stratejik 

eylem programlarına uyarlanacaktır. Önde gelen üreticilerdeki geleneksel maliyet muhasebesi 

sistemleri sona erecek ve yerine performans yönetim sistemleri getirilecektir. Performans 

sistemleri, kritik finansal olmayan veya operasyonel performans ölçümlerini içerecek şekilde 

genişletilecektir. Üretim döngü süresi, kurulum süresi, zamanında teslimat, mühendislik 

döngü süresi ve sipariş işleme döngü süresi gibi zamana dayalı performans ölçümleri önemli 

parametreler ve düzenli performans ölçümleridir. Kalite önlemleri, sadece üretim kalitesini 

değil, işletmenin tüm fonksiyonel alanlarında kaliteyi de kapsayacak şekilde genişletilecektir. 

Küresel pazar rekabeti, organizasyonları 2050 yılına kadar yıllar içinde en iyinin en iyisini 

yapmaya zorlar. Günümüz yöneticileri kalite, müşteri hizmetleri, çalışan memnuniyeti, 

değişen piyasa koşullarına tepki, esneklik, yenilik ve farklılaşma alanlarında en iyiye ulaşmak 

istemektedir. Tutarlılık sağlamak için, performans değerlendirme ve denetim süreçleri 

verimliliği optimize etmede daha da kritik hale gelmiştir. Bu analizin amacı, verimliliği 

arttırmak için iki strateji olan iş etüdü-zaman etüdü ve verimlilik analizi yoluyla sanayi 

sektöründe bu kriterlerin her ikisinde de (verimlilik önlemleri) sonuç vermektir. Kârlılığı 

değerlendirebilmek için standart çıktı süreleri oluşturulmalıdır. 

Verimlilik ve üretkenliğe dayanan imalat şirketlerinde maliyet önemli bir performans 

ölçüsüdür. Verimlilik hem üretim artışı hem de maliyet azaltma sağlar. Ancak bu maliyet 

azalması, çıktının kalitesini düşürmeyle sonuçlanmamalıdır. Kalitedeki bu düşüş etkinliği de 

olumsuz yönde etkileyecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Verimlilik, Performans Yönetimi, Performans Ölçümü 

 

 

 

INTRODUCTION 

Performance measures should be extended to include essential success metrics, either non-

financial or organizational. Historical performances metrics such as cycle time, set-up time, 

execution on schedule, electronics cycle period and process cycle time are essential 

parameters and daily performance metrics. In all practical areas of the company, quality 

controls should be extended to cover not just output efficiency but also pricing. Feedback 

and success reviews are an important part of a multinational efficient business network. This 

incorporation into consistency must be a popular feature in all contenders' output assessment 

systems (Bacon, 2008;  Neely, 2004). 

One of the key techniques of the initiative, namely efficiency and its metrics, auditing and 

methods of change, was analyzed in contemporary market environments. The key objective 

of this project is the time analysis, which is one of the strategies for rising efficiency. The 

analysis of the period test at ABC Electronic Business has been carried out. 

World-class performance measurement systems are adapted to effectively track the results of 

a given set of manufacturing capabilities and provide guidance on the potential of the 

manufacturing unit to achieve its manufacturing strategic plan. Describing a manufacturing 

strategy for the company plan as a model of manufacturing choices, desired performance 
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metrics would lead to current output goals. In fact, output metrics will be fluid and updated 

as the approach progresses. Long-term sustainability includes the use of new technology to 

enhance results. In considering performance management, organizational success is seen as 

the cumulative contribution of joint actions and cooperation with all the organization's 

subsystems (Franceschini  et al., 2007; Epstein et al., 2010;  Olson, 1990). 

 

2. PERFORMANCE MEASUREMENT 

 

Performance is characterized in this strategy from six separate perspectives: Effectiveness, 

efficiency, innovation, quality of work life, profitability and budgetability, productivity. The 

most critical aspect of organization’s success is efficiency of all such principles. It is not 

feasible to run and maintain an enterprise without taking into account efficiency 

Effectiveness determines the level of accomplished objectives. As the definition states. It is 

related to the objectives of the organisation. For this reason effectiveness is one of the most 

important performance measurement tools that reflect the overall performance of the 

organisation. The goals of the company are linked. Output is one of the most critical 

instruments of success assessment that represents the company's overall efficiency. As the 

outcomes obtained in a company rely on a number of factors, the supervisors, staff, systems 

and procedures employed and also contact with the outside environment have actions, 

abilities and expertise (Bacon, 2008; Neely, 2007; Neely, 2004; Olson et al., 1990). 

The relationship can be described in (Kanawayt, 2007; Akal, 1996; Olson et al., 1990) with 

this formula (1); 

  

Effectiveness = Expected Output (Outcome) / Actual Output (Outcome)            (1) 

 

Efficiency is the ratio between effective input and the actual input. It does not deal with the 

outputs of   the system but with the resource consumption interested in tools, not objectives. 

It is not related to organization’s targets and goals (Akal, 1996; Olson et al., 1990). 

 

3. QUALITY OF WORK LIFE: PROFITABILITY AND BUDGETABILITY 

The most fundamental metric of success in companies is typically efficiency, as it explicitly 

shows physical and monetary values. Yet subjective output factors are not evident in 

efficiency. The goal is to increase efficiency while reducing total costs. Quality is the 

fundamental determinant of the effectiveness. It also intersects with effectiveness 

dimension.  Innovation, quality of work life and profitability are the dimensions, which are 

the requirements of an organisation to continue its life in the long term. They can only 

appear when quality, effectiveness and efficiency are high. Effectiveness is defined 

essentially by quality. It intersects with the element of quality. Output ratios ought to be 

measured to determine this change. It is applied to use the following performance ratios 

formula (2), (3) and (4) (Kanawayt, 2007; Akal, 1996; Sink, 1985):  

Worker Efficiency Ratio = ((production amount standard time) + (time spent for 

unmeasured work)) / (total time spent in production) * 100                                                                                                                                      

(2) 

Machine Efficiency Ratio = (real time spent in production)/(real time spent in production + 

time for set up, cleaning, failure and so on)* 100                       (3) 

Material Efficiency Ratio = (mount of standard material / amount used)                                         

(4) 
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4. METHODS:  WORK STUDY - METHOD STUDY 

Work study or work analysis is a method (the discipline of industrial engineering) in 

business administration that utilizes different methods for quantitative calculation or 

evaluation in work in order to maximize the amount generated by a defined quantity of 

resources by optimizing the usage of established resources. Time study is used to determine 

the time required by a qualified and well-trained person working at a normal pace to do a 

specified task. Objectives of Work Study are presented like this orderly:  Systematically 

analyze the current way to do a job to develop a new and improved way to calculate the 

task quality by taking the time to do the task and, thus, maintaining the normal period for a 

skilled worker and to improve operational efficiency (Kanawayt, 2007; Prokopenko, 1992).  

5. PERFORMANCE MANAGEMENT FOR ABC BUSINESS  

  5.1. Time Study at ABC Business 

Global business rivalry forces companies to perform the best in the years to 2050. Today's 

managers want to achieve the best of efficiency, customer support, employee retention, 

responsiveness to evolving business dynamics, versatility and creativity and differentiation.  

In order to achieve consistency, performance assessment and auditing processes have 

become even more critical in optimizing efficiency. One of this most significant tools, 

performance and evaluation, assessment and improvement methods, was analyzing output in 

the contemporary market setting. The goal of this analysis is to provide results in the 

industrial sector on both of these criteria (efficiency measures) via work study (time study) 

and productivity analysis, two of the strategies for increasing efficiency in this ABC 

Electronic Business in Marmara Region, Turkey. In order to be able to assess profitability, 

standard output times should be established.  Cost is an essential indicator of success in 

production industries focused on quality and profitability. The reduction in price would also 

adversely impact performance. It was agreed to do a time analysis in this factory in order to 

solve this problem. 

 
Figure 1. Work Flow Chart-Work Study for a Department of  ABC Business 

As a result of this study new and correct standard times are calculated and thus performance 

WORK FLOW CHART     HUMAN[ ] MAKİNA[ x] EQUIPMENT[x]   

SURVEY NO: 1               
PAGE  NO: 

1 

DEPARTMENT: Yemek Servis     SUMMARY     

SUMMARY OF THE WORK: FACILITY AVAILABLE SUGGESTED SAVING 

Akşam yemeğinin  PROCESS 6 - - 

tabldotlara konulması TRANSPORT 7 - - 

AVAILABLE METHOD: X WAIT 1 - - 

RECOMMENDED METHOD: CONTROL - - - 

WORKERS: STOCKING - - - 

  DISTANCE 

550 
- - 

  (cm) 

Prepared by: TIME 

- 
- - 

Date:12.01.2018 (Man / hours) 

Approving person: COST 

- 
- - 

Date:   

DESCRIPTION OF WORK-
PROCESS QUANTITY DISTANCE TIME SYMBOL DESCRIPTION: 

    
centimeter 

(cm) (sec)        

CAD System with Laser Plotter    25  5.87            

DNC Controlled CNC Drilling-Routing    35  40.73             

Electroless Copper Plating(PTH)   30  155.00           B  department 

Photo Imagable Soldermask Application by 
Curtain Coating System    20  120.65 

          
  

Electrolytic Copper and Tin-Lead Plating   60  1545.65             

Peelable Soldermask    45  2.65             

Double Sided SMD Testing   90  1.24             

Legend Marking   120  6.80             

Hot-Air-Solder Leveling    40  10.5             

Automatic Cut-Sheet Laminating   30  7.86           C department 

Control      6.50             

Packaging   60  4.99             

Transporting   90  135.45             

Storing   70  120.50             

                    

Total   550  2.043,79 6 7 1       
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reports can now reflect real performance of the department in Figure 1. Measurements are 

then continued to be performed at Printed Circuit Board (PCB) Department and standard 

times for some of the PCB's which are produced more in volume than the all other PCB's. 

Time standards might have changed since: 

-Workers might have been got adapted to the job. 

-Production techniques have been modified. 

With corrected standards: 

-Planning can be done more effectively. 

-Machine and worker efficiencies can be calculated correctly, thus if there is a problem it 

can be noticed more easily and rapidly. Cost of the product can be estimated more 

accurately. 

   5.2. Results 

The goal is to increase efficiency while reducing total costs. Output ratios ought to be 

measured to determine this change. It is applied to use the following performance ratios for 

ABC Business as below Table 1: 
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Tablo 1. Productivity Analysis-The Results of Productivity of ABC Electronic Business 

 
 

       Productivity Index = current period-year efficiency / base-year efficiency    (5) 

 

 

Table 2. Efficiency- Labor Productivity, Raw Material Productivity and Total Productivity 

Index 

 

 
The formula (5) is calculated Labor force, raw material and total Efficiency-Productivity 

Rates based on the year 2020, the productivity change in 2023 as an index. Based on 2020, 

the labor productivity change in 2023 (see Table 2) increased by 46%.   Based on 2020, the 

raw material productivity changes in 2023 increased by 80% increase.  Based on 2020, the 

total productivity change index in 2023 increased by 3%. 

CONCLUSION and DISCUSSION 

Experience shows that cost reductions have not produced concomitant quality and delivery 

improvements for decades, which have been almost the universal goal and often the single 

goal of production performance. However, paradoxically, quality improvements and the 

delivery time have resulted in lower costs. ABC Business uses two performance and defect 

levels steps. To assess the challenges on the factory floor, the terminology used by the 

organization to measure output is not sufficient. If the issue cannot be detected and dealt 

with at the onset of its incidence, it may incur significant losses. By measuring performance, 

the business may achieve better outcomes as the time taken to generate a given number of 

goods at the normal period required to manufacture them. The key aim of the group was to 

increased expenses as management sees cost cutting as a survival imperative in the dynamic 

market environment of today. They have so far that the population that white and blue 

workers are inadequate. The company loses a lot of power as people who are professionals 

in their professions, i.e. the best of the workforce, quit first in these layoffs for the sake of 
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cost reduction. There is no database of what is performed at a single work center, and how 

long it takes to manufacture per unit. The output of the organization cannot be measured 

without this knowledge in real time for development of increasing amount. 
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Abstract 

Organizations and businesses grow and utilize various economic and livelihoods in their 

sectors. This condition contributes to continual change and lifelong learning. Since the 

globalizing begins all restrictions and barriers are removing between the countries and 

organizations that's why transferring of information is being the more important fact. This 

result is observed that there are big differences between classical companies and newly 

popular and strong companies. Some companies actually have limited capitals though their 

knowledge is of greater importance. Because companies and organizations have learned the 

importance of knowledge in the last decade, many research and knowledge management 

applications have been launched. Nevertheless, the word sharing information continues to 

expand. With the advancement of information, such concepts as content marketing, cognitive 

property and development of knowledge have developed. These concepts related to the 

management of knowledge will be represented in this research. In Turkey, as in the world, it 

has been understood that Knowledge Accumulation (Knowledge Management), which is 

defined as “invisible value” in companies, and its management (Information Management) 

and intellectual capital are the power that provides basic “competitive advantage”. As the 

importance of information management is understood, its applications will increase. In this 

study on Knowledge Management (KM), what the KM is, how it has emerged, its 

development and its current status and importance are explained. In addition, this research 

involves a view about the structure of knowledge systems, system analysis of information and 

sustainability of information management systems. Application examples are given from the 

companies that apply KM. The application of this study supports to identify and categorize 

the requirements of the Priorities for Improving Knowledge Management System with Multi 

Criteria Decision Making method. KM is highlighted the implementation of a company in the 

conclusions regarding the management or the importance for Turkey claimed that the 

solutions to become more efficient are highlighted. 

 

 

Key Words: Information, Knowledge Management, Multi Criteria Decision Making Method, 

System 
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Kuruluşlar ve şirketler rekabet etmek, hayatta kalmak ve sektörlerinde daha güçlü olmak için 

çeşitli yöntemler geliştiriyor ve uyguluyorlar. Böyle bir durum hayatta sürekli gelişmeye ve 

öğrenmeye neden olur. Küreselleşme başladığından itibaren  ülkeler ve organizasyonlar 

arasındaki tüm kısıtlamalar ve engeller kalkmaktadır, bundan dolayı bilgi aktarımı daha önem 

arz eden kavramdır. Orta ölçekli firmalar ile  güçlü firmalar arasındaki karşılaştırmalar 

sonucunda  aralarında büyük farklılıklar olduğunu tespit edilmiştir. Günümüzde, bazı 

kuruluşların bilgi birikiminde daha yüksek değerlere sahipken çok az sermayeleri vardır. 

Şirketler ve kuruluşlar son on yılda bilginin önemini fark ettikleri için, bilgi ve bilgi yönetimi 

üzerine birçok araştırma ve program başlatmışlardır. Ancak, halen bilgi paylaşımını içeren bir 

terim geliştirmektedir. Bilgiyi sürdürürken içerik yönetimi, entelektüel sermaye ve 

dokümantasyon yönetimi gibi terimler de arttı. Bu çalışmada, bilgi yönetimi ile ilgili  terimler 

tanımlanacaktır. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görünmez değer olarak tanımlanan Bilgi 

Birikimi'nin (Bilgi Yönetimi), yönetiminin (Bilgi Yönetimi) ve entelektüel sermayesinin 

temel rekabet avantajı sağlayan güç olduğu anlaşılmıştır. Bilgi yönetiminin önemi anlaşıldığı 

için uygulamaları artacaktır. Bilgi Yönetimi ile ilgili bu çalışmada, Bilgi Yönetiminin ne 

olduğu, nasıl ortaya çıktığı, gelişimi ve mevcut durumu ve önemi açıklanmaktadır. Ayrıca, bu 

araştırma bilgi sistemlerinin yapısı, bilginin sistem analizi ve bilgi yönetim sistemlerinin 

sürdürülebilirliği hakkında bir görüş içermektedir. Uygulama örnekleri Bilgi Yönetimi 

uygulayan şirketlerden verilmektedir. Bu çalışmanın uygulanması, Çok Kriterli Karar Verme 

yöntemiyle Bilgi Yönetim Sisteminin geliştirilmesine yönelik önceliklerin gerekliliklerinin 

belirlenmesini ve sınıflandırılmasını desteklemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi, Sistem 

 

 

1. INTRODUCTION 

Knowledge management (KM) is the systematic, transparent and deliberate refresh and 

implementation of information to optimize the knowledge-related effectiveness of an 

organization and the returns on its information properties. Although the topic of knowledge 

management is a poorly understood term as it generally encapsulates a broad range of issues.  

A concept put forth by Liebowitz and Wilcox is that information management is the clear 

monitoring and management of an organization's awareness directed at achieving the 

objectives of the business. Simply put, this may mean that KM is about executing 

organizational knowledge-based initiatives (Girard, 2020;  Knowledge Management, 2020; 

Gonzalez  and  Martins, 2014). Building or introducing new information that can be 

accomplished by producing fresh concepts, discovering phenomena that were previously 

unscened, or designing new processes. Some of these are presented as below (Girard, 2020; 

Knowledge Management FAQ, 2020; Asgar, 2015;  Gonzalez and  Martins, 2014). 
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Figure 1. Knowledge Management based on Entities and Antributes (IS Masters – MIS – 

Knowledge Management, 2010) 

Use of knowledge by implementing it to work activities, decisions, training and This latter 

objective is iterative in that it provides feedback that influences the other activities that can 

be fed into the aspects of knowledge management through any of the other four components;  

-Identification of key competences, competitive procurement and information domains;  

-Adapting to the developments put about by modern awareness.  

It is suggested, instead, that an organisation will need to be involved in each of these eight 

fields in order to leverage information capital effectively. In this study on Knowledge 

Management (KM), what the KM is, how it has emerged, its development and its current 

status and importance are explained (see Figure 1).  Systemic methods to enable knowledge 

management and intelligence evolve and migrate to the right people to generate value at the 

right time. In addition, this research involves a view about the structure of knowledge 

systems, system analysis of information and sustainability of information management 

systems. Application examples are given from the companies that apply KM.  The 

application of this study supports to identify and categorize the requirements of the Priorities 

for Improving Knowledge Management System with Multi Criteria Decision Making 

method. KM is highlighted the implementation of a company in the conclusions regarding 

the management or the importance for Turkey claimed that the solutions to become more 

efficient. 

2. CONTENT MANAGEMENT 

Content management determines what knowledge assets are selected, and then published in 

the knowledge management information base. To handle the complexity of the knowledge 

management information base and help the knowledge workers to stay focused on solving 

business problems, a sophisticated KM taxonomy needs to be built. Content management is 

a major component of knowledge management and is characterized as a method for 

delivering relevant and timely information to end users by developing processes for 

defining, gathering, categorizing and updating material utilizing a specific organizational 

taxonomy. A content management framework requires staff, procedures, technologies and 

the information itself, the most critical of all. Content management helps users to share 

information and knowledge over the Internet or intranet with their peers. Managing the 

information getting into the information base is one of the functions of content management. 

If the goal is to exchange and use information , it is important to develop a group 

environment, not just construct massive submission and posting structures where users are 

not acknowledged or rewarded. This would deter them from offering their expertise, thereby 

stopping the organization or entity from developing a knowledge management community. 

Content management  usually covers these issues (Gonzalez and  Martins, 2014; Chen et al., 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

48 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

2004; Bierly  and  Daly, 2002; Bhatt, 2002; Hansen et al. 1999); 

1. Content creation: Academic personnel or student creates material for public.  

2. Input to Infrastructure for content management: Report generated is submitted to CMS. 

The material is handled by predefined prototype functions that can be personalized. In this 

process the material is designed for the site, i.e. the format of the text, the architecture, the 

interface and the delivery.  

3. Content review process: Material is submitted for examination to the parties concerned. 

Workflows allow creators and approvers to monitor content from being created to being 

delivered. 4. Approval: After receiving the input from concerned people, the creator of the 

document is ready to send out the fully approved content. 

5. Distribution and Notification: The content owner assigns the content to appear in the 

related web places, based on course, department, student group or etc. And the system 

notifies the members of that group, that a new document is published. 

6. Ongoing Management: The content owner can ensure that content is always current by 

assigning retirement dates to each item. The owner can also use user friendly forms to 

update or edit. 

Objectives of Knowledge Management System: There are some prior objectives while others 

are considered as benefits. Some of them are listed as below (Cohen, 2006; Chen et al., 

2004;  Pablos, 2002);  

To increase the efficiency of the information system  

To organize the content and increase its usefulness  

To create a user-friendly communication interface for the users and easy-to-use system 

To realize easy and secure upload and download of know-how of research-developments 

To create forums, groups and mail-account system to maximize knowledge share among 

customers 

To increase the effectiveness of database management system.  

3. SWOT- STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS 

ANALYSIS  

SWOT analysis helps managers to identify the variables which have a direct effect on the 

success of the company. This also lets us decide whether to handle us. Eventually, such 

considerations should be named competitive problems. A strategic concern is every aspect 

that influences the organisation's achievement of its objectives. It is difficult to ensure that 

strategic issues reach the desk of top management after they have been fully sorted out 

(Seker and Özgürler, 2012). It is understandable that not every strategic question is of 

similar significance for every organization.  Some organizations, than others, are more 

sensitive to certain issues. Senior management is confronted with a significant challenge in 

deciding which issue is more important to the company than others, which is a determinant 

of performance. Various managers put forward differing views (Lee et al., 2008). SWOT 

analysis reveals the weakness and strengths of the business as well as possible threats and 

opportunities for the enterprise. The goal is to insure that the company gets the greatest gain 

from opportunities and by taking into consideration the vulnerabilities and risks progresses 

capabilities (Stewart et al., 2005).  

 

4.ANALYTİC HİERARCHY PROCESS –AHP        

Analytic Hierarchy Process (AHP) shows all the factors driving a decision by bringing 

together intuitions, feelings, reasoning and intellect and promoting decision-making (Saaty, 

1980). In AHP, the problem is hierarchically ordered. Priority framework Method shows the 
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hierarchical structuring of these questions as Figure 2. 

 
Figure 2. Three-level AHP model (Saaty, 1980) 

5. INTEGRATED OF SWOT AND AHP IN DETERMİNİNG THE 

REQUIREMENTS OF PRIORITIES 

SWOT analysis does not clarify the significance of the variables in assessing the effect of 

each aspect on the program or approach proposed. Users can not completely classify the 

most relevant category when relying only on the weighting of SWOT factors. By having a 

bilateral distinction, AHP helps decision-makers to give equal importance to each element. 

One of the possible advantages of utilizing AHP in SWOT research is the systematic 

evaluation of SWOT considerations and also the decisions taken by decision-makers. The 

decision-maker should provide fresh theoretical knowledge on the condition which will be 

determined after collectively discussing AHP and SWOT review (Shrestha et al., 2004). 

The application of this study supports to identify and categorize the requirements of the 

Priorities for Improving Knowledge Management System (KMs) with Multi Criteria 

Decision Making (MCDM) method. KM is highlighted the implementation of a company in 

the conclusions regarding the management or the importance for Turkey claimed that the 

solutions to become more efficient are highlighted. 

This phase of the research was very significant to collect data and also to design the 

framework for the implementation of the research. This survey was sent by e-post to 

approximately a total of 83 companies of IT sector in Turkey with the help of the 

Association, the computer engineering and software programming departments of 

universities and Software Programming organizations. 

The research was oriented on a quantitative perception by means of a survey specifying the 

assessment of the development of the management of information system for this sector with 

companies in Turkey. The sample size was 55, returning the survey from the textile 

companies in Turkey, with a 66 % rate of response. Because evaluation of the SWOT 

variables, alternative methods were developed according to the conditions. Having to look at 

the general strategic management, the following framework is seen as Table 1. At the end of 

the quantitative analysis for each factor or technique, the local weights given in the Table 2 

were identified, and the general weights are the values reflecting the shares of the SWOT 

category factors in the overall mass. Such values, i.e. local and general weights, were 

calculated after problem solving by the Expert Choice system-Software program. The local 

weights of the sub-factors in the Opportunities group are as follows, according to the tables 

integrated implementing SWOT and AHP. 

 

 

 

Table 1. Requirements of Priorities via SWOT Analysis for Improving Knowledge 
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Management System 

 
 

According to the Table 2, the local weights of the sub-factors (the weight of sub-factor of 

Strengths Criteria)  in the Strengths group are as follows: It was calculated as 18.6% for S1- 

Builds Talent-Information about new technologies and techniques now shared more 

effectively; It was calculated as 11.5 % for S2- Essential Business Asset (Improved internal 

and external services and effectiveness); It was calculated as 8.4% for S3- Combining of 

Tacit and Explicit knowledge; It was calculated as 61.6% for S4- Real time knowledge 

sharing. In this case, the most important sub factor in the Strengths group is S4-Real time 

knowledge sharing In this case. 
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Table 2. Normalization of main criteria: Dual comparison matrix of SWOT group factors 

 
The local weights of the sub-factors (the weight of sub-factor of Weakness Criteria, see 

Table 2)  in the Weakness group are as follows: It was calculated as 7.5% for W1- 

Knowledge is abstract (It must be Co-operation of management, customers and employees); 

It was calculated as 14.5 % for W2-Knowledge cannot be measured (The infrastructure of 

the system depends on the portal-module system so modules meet the new requirements); It 

was calculated as 48.4% for W3-Difficult to evaluate; It was calculated as 29.6% for W4- 

Usability should be easy. In this case, the most important sub factor in the Weakness group 

is W3- Difficult to evaluate.  

5. CONCLUSION 

Knowledge Management System (KMS)  has these  important properties for three 

categories. The first category is Political dimension. This dimension comprises these 

properties as orderly:  Sustenance of knowledge in different formats, Scalability, Real time 

knowledge sharing  and Usability should be easy.The second category is Economic 

dimension. This dimension comprises two properties as orderly: Monetary value attached to 

knowledge by customer  and Knowledge is a valued asset. The last  category is Social 

dimension. This dimension comprises these properties as orderly: Co-operation of 

management, customers and employees, and  change in outlook to use KMS.  

Analytic Hierarchy Process (AHP) could apply jointly with other Decision Making tools 

such as SWOT Analysis which wil generate better  result. AHP  is being widely used and 

accepted by various organization, enterprises and country all over the world (Saaty, T. L. 

and Sodenkamp, 2008). If  Turkey may comprehend the importance of this issue of 

knowledge management at its early development stages, and strives to implement 

effectively, and promotes the existing efforts, might have gained a forefront position in this 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 WEIGHT RANKING

S1 1 1 3 0,33 S1 0,188 0,100 0,250 0,206 0,186 2

S2 1 1 1 0,14 S2 0,188 0,100 0,083 0,088 0,115 3

S3 0,33 1 1 0,14 S3 0,062 0,100 0,083 0,088 0,084 4

S4 3 7 7 1 S4 0,563 0,700 0,583 0,618 0,616 1

TOTAL 5,333 10 12 1,619

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 WEIGHT RANKING

W1 1 0,333 0,200 0,333 W1 0,083 0,036 0,107 0,074 0,075 4

W2 3 1 0,333 0,200 W2 0,250 0,107 0,179 0,044 0,145 3

W3 5 3 1 3 W3 0,417 0,321 0,536 0,662 0,484 1

W4 3 5 0,333 1 W4 0,250 0,536 0,179 0,221 0,296 2

TOTAL 12 9,333 1,87 4,53

O1 O2 O3 F4 O1 O2 O3 O4 WEIGHT RANKING

O1 1 3 0,200 0,200 O1 0,088 0,577 0,024 0,074 0,191 4

O2 0 1 5 1 O2 0,029 0,192 0,610 0,370 0,300 2

O3 5 0,200 1 0,500 O3 0,441 0,038 0,122 0,185 0,197 3

O4 5 1 2 1 O4 0,441 0,192 0,244 0,370 0,312 1

TOTAL 11,33 5,2 8,20 2,70

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 WEIGHT RANKING

T1 1 3 2 3 T1 0,462 0,662 0,286 0,300 0,427 1

T2 0,333 1 3 5 T2 0,154 0,221 0,429 0,500 0,326 2

T3 0,500 0,333 1 1 T3 0,231 0,074 0,143 0,100 0,137 3

T4 0,333 0,200 1 1 T4 0,154 0,044 0,143 0,100 0,110 4

TOTAL 2,167 4,533 7 10

STRENGTHS STRENGTHS

NORMALIZATION

WEAKNESS WEAKNESS

NORMALIZATION

OPPORTUNITIES OPPORTUNITIES

NORMALIZATION

THREATHS THREATHS

NORMALIZATION
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regard in the world.  Turkey has a huge young population.  
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Özet 

Marjinal olmaktan çıkarak, yerel ve uluslararası siyasette günden güne etkisini artıran ve 

popülizmin dışlayıcı bir türevi olan sağ popülizm sessiz yığınların sesi olma iddiasıyla ortaya 

çıkmakta ve başta siyasi ve ekonomik elitler olmak üzere kurulu düzenin bürokratik yapısına, 

temsili demokrasi araçlarına ve çok kültürlülüğe imkân sağlayan uluslararası oluşumlara karşı 

muhalif bir duruş sergilemektedir. Bu durumun en yakın ve önemli örneklerinden biri 

İngiltere’nin 2016 yılında gerçekleşen referandum sonucu Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden 

çıkışını ifade eden “Brexit” sürecidir. AB’nin gitgide ulusal bağımsızlığın kademeli olarak 

devredildiği federal bir yapıya evirildiği yönündeki endişe ve hoşnutsuzlukların sonucunda 

gerçekleşen bu referandum ile Birleşik Krallık seçmeninin %51,9’u AB’den ayrılma yönünde 

oy kullanmıştır.  

Sağ popülizm tarafından, AB’ye devredilen egemenliğin geri alınmasının ve ülke 

güvenliğinin sağlanmasının bir yolu ve ulusal bir yenilenme projesi olarak yüceltilen ve 

Avrupa entagrasyon sürecini eleştiri ile karşılayan Avrupa şüphecilerinden büyük oranda 

destek alan “Brexit”, kimi kesimlerce demokrasinin bir zaferi, kimilerine göre ise demokratik 

düzenin bir krizi olarak algılanmaktadır. Ulusal egemenliğin geri alınması, göç ve mülteci 

krizi, AB’nin kontrolsüz genişleme süreci ve güvenlik gibi konu başlıklarında yürütülen 

kampanyalar ve kullanılan retorik ve yöntemler dikkate alındığında, Brexit süreci sağ popülist 

söylemin hanesine yazılacak bir başarı hikâyesi olarak ön plana çıkmaktadır. Demokrasinin 

beşiği kabul edilen bir ülkede yaşanan bu süreç, sağ popülizm ile demokrasi arasındaki 

ilişkiyi anlamak açısından da elverişli bir bağlam sunmaktadır. Literatürde, homojen ve 

idealize edilmiş “gerçek halk” imgesinden yola çıkan sağ popülizmi temelde halkın iktidarını 

hedefleyen demokratik işleyişin doğal bir parçası olarak gören görüş yanında, bunu 

sistemdeki aksaklıklar sonucunda oluşan bir patoloji ve demokrasiye yönelik bir tehdit olarak 

yorumlayan yaklaşımlar da mevcuttur. 

Bu kapsamda, bu bildiride öncelikle popülizm, sağ popülizm ve demokrasi kavramlarına 

açıklık getirilecek olup, demokrasi ve popülizm arasındaki ilişkinin teorik zeminine ilişkin 

mülahazalar ele alınacaktır. Sonrasında, 2016 Brexit referandumundan hareketle, bu süreçte 

kullanılan sağ popülist söylem ve yürütülen kampanyalar incelenerek, bunların sürecin 

demokratik karakterine etkileri anlaşılmaya çalışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Popülizm, Sağ Popülizm, Demokrasi, Brexit 

 

Abstract 

Right populism, which is an exclusionary form of populism that is increasing its influence day 

by day in local and international politics, emerges with the claim that it is the voice of the 

silent masses and it has an opposing stance to the bureaucratic structure of established order, 
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the political and economic elites. representative democracy tools and international 

organisations that especially enable and promote cultural diversity. One of the most important 

examples of this situation is the “Brexit” process, which refers to the exit of Britain from 

European Union (EU) membership as a result of the referendum held in 2016. 51.9% of UK’s 

people voted to leave the EU with this referendum, which was the result of concerns and 

dissatisfaction that the EU has increasingly evolved into a federal structure in which national 

independence has been gradually delegated to EU authorities.  

"Brexit", which was supported by the Euroskeptics with their criticism of the European 

integration, was praised as a way of bringing back sovereignty and homeland security and as a 

project of national renewal. This referandum process is perceived as a victory for democracy 

by some, and a crisis of democratic order by others. Considering the campaigns, rhetoric and 

methods used to deal with issues such as retrieving of national sovereignty, international 

migration and refugee crisis, uncontrolled enlargement process of the EU and homeland 

security, the Brexit process is seen as a success story of the right populist discourse. This 

process, which takes place in a country regarded as the cradle of democracy, also offers a 

convenient context for understanding the relationship between right populism and democracy. 

In the literature, in addition to the view that right populism, based on the homogeneous and 

idealized image of "real people", is essentially a natural part of democracy that targets the 

government of the people, there are also approaches that interpret it as a threat to democracy 

and as a pathology caused by system deficiencies.  

In this context, this paper will firstly clarify the concepts of populism, right populism and 

democracy. Afterwards the theoretical basis of the relationship between democracy and 

populism will be discussed. Finally the right populist campaigns and rhetoric used during the 

2016 Brexit referendum will be examined to understand their effects on the democratic 

character of the process. 

 

Keywords: Populism, Right Populism, Democracy, Brexit. 
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Abstract 

Supply chain management (SCM) is the process of planning, implementing and trying to 

control the supply chain operations with a view to meeting customer requirements as 

effectively as possible. Management of the supply chain spans all movement and storage of 

raw materials, inventory of work-in-process and finished goods from point of origin to point 

of consumption. The key objective of this analysis is to evaluate the optimal distribution lead-

time and the corresponding position of the device inventory in the food industry for ABC 

Business. It is seen in a network of a single supplier and a specific customer that device 

inventory would not be divided between consumer and supplier. Regarding the system 

dimensions of shortage and holding costs, production lead times, and standard deviations in 

demand distributions, the conditions indicate whenever the system inventory should be 

obtained from the supplier or buyer(s). It examines the impact of changes to these parameters 

on system inventory location. Any papers were questioned in order to recognize the 

advantages of providing a good supply chain. Data for the study were collected from ABC 

Business departments and evaluated the relationships proposed in the structure. A general 

overview of this topic- SCM and Warehouse management system are presented at this study. 

 

 

Key Words: Food Industry, Customer, Production, Supply Chain Management 

 

Tedarik Zinciri Yönetimi Algısı: Gıda Endüstrisindeki ABC İşletmesi İçin Bir 

Uygulama 

 

Özet 

Tedarik zinciri yönetimi (TZY), müşteri ihtiyaçlarını olabildiğince verimli bir şekilde 

karşılamak amacıyla tedarik zincirinin operasyonlarını planlama, uygulama ve kontrol etme 

sürecidir. Tedarik zinciri yönetimi, hammaddelerin, proses içi envanterin ve bitmiş ürünlerin 

hareket ve depolanmasını içeren başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar tüm aşamaları 

kapsar. Bu çalışmanın temel amacı, gıda endüstrisindeki  ABC işletmesi için en uygun 

teslimat süresinin ve bunun sonucunda ortaya çıkan sistem envanterinin belirlenmesidir. Tek 

tedarikçili ve tek alıcılı bir sistemde, sistem envanterinin bir alıcı ve tedarikçi arasında 

bölünmemesi gerektiği gösterilmiştir. Eksiklik ve bekletme maliyetleri sistem 

parametrelerine, üretim teslim sürelerine ve talep dağılımlarının standart sapmalarına 

dayanarak, tedarikçi veya alıcıların sistem envanterini ne zaman tutmaları gerektiğini gösteren 

parametreledir-koşullardır. Çalışmada, bu parametrelerde yapılan değişikliklerin sistem 

envanteri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Mükemmel bir tedarik zincirine sahip olmanın 

avantajlarını anlamak için literature taraması yapılmıştır. Çalışma için işletmenin 

bölümlerinden toplanan verilere bağlı olarak  ve bu kapsamdaki önerilen ilişkiler test 

edilmiştir. Bu çalışma bu konuya-Tedarik Zinciri Yönetimi ve Depo Yönetim sistemi  

konularına genel bir bakış sunmaktadır. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Supply Chain Management 

Supply chain management (SCM) is the planning, implementation and monitoring of the 

supply chain processes, in order to meet as effectively as possible consumer requirements. 

Supply chain management covers all movements and storage of raw materials, work-in - 

process inventory and finished goods from point of origin to point of consumption. SCM 

includes the plan and strategic planning of all activities procurement management and supply, 

converting and all the activities related to logistics management. It also co-ordinates and 

collaborates with channel stakeholders and may involve vendors, intermediaries, third parties 

and consumers. SCM specializes of controlling the connections between entities connected to 

each other by connecting upstream and downstream through the different systems generating 

demand for the final customer in the form of goods or services (Foster, 2008; Chopra, S. ve 

Meindl, 2007; Lancioni et al., 2003b; Tan, 2001; Christopher, 1998). 

SCM is characterized as integrating key business processes between the end user and original 

suppliers to provide goods, services and information to consumer and other stakeholders and, 

accordingly, provide added value. Companies have consistently endeavored to improve 

business efficiency and efficiency by revaluing domestic business activities, such as 

procurement, warehousing, management and distribution. These methods utilize time and 

financial opportunities to enhance their efficiency, and thus companies constantly strive to 

improve their economic position and position on the market (Lancioni et al., 2003a; Lancioni 

et al., 2003b; Slack et al., 2001). 

The main objective of this study is to determine the optimal delivery lead-time and the 

resulting location of the system inventory. In a system with a single-supplier and a single-

buyer it is shown that system inventory should not be split between a buyer and supplier.  

Based on system parameters of shortage and holding costs, production lead times, and 

standard deviations of demand distributions, conditions indicating when the supplier or buyers 

should keep the system inventory are derived. The impact of changes to these parameters on 

the location of system inventory is examined. 

1.2. Importance of Supply Chain Management  

Supply Chain Management (SCM) is the procedure by which the movement of goods and 

services from production to customer is monitored and controlled.  SCM has become an 

important aspect of any product and organisation, irrespective of the scale of the business. 

Supply chain management is concerned with managing the flow of materials or products 

throughout entire organisation, while at the same time to pass the value of the customer and 

obtaining / ensuring a stable significant position. The goal of a supply chain manager is to 

increase supply chain productivity and rising costs. With several things that make up the 

supplier base and all of them reliant on someone for smooth functioning, it would be possible 

for one negative review to have a destructive impact on your company. But supply chain 

integration is not only about preventing disasters; it could have a beneficial influence on the 

industry.  They will then control the entire operation, which include these topics (The 

Importance of Supply Chain Management, 2020; Balan  et al. 2008; Foster, 2008;  Chopra, S. 

ve Meindl, 2007; Rai  et al., 2006; Schultz , 2003; Tan, 2001): 
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 (i) Dimensions and position of processing facilities and storage facilities: The major factors 

are the amount of products produced at factories, the distance from other primary sites and the 

nature of the transfer of product from the site through the subsequent step of the supply chain, 

the farther out the higher shipping costs. 

(ii) Relationship Partnership Arrangements: The purchasing department will choose to help 

make sure that all arrangements with manufacturers and suppliers minimize delays, improve 

productivity and provide value for money.  

(iii) Transport system of goods: Transportation is a big part of innovation in the supply chain, 

and action to reduce savings will theoretically have a significant effect. Everything that is 

used from the means of transportation or the period of day items are being transported could 

have an impact on the chain. 

(iv) Improvements to activities planned: A certain modifications to occurrences that affect the 

whole system, such as modifying the bulk delivery time for shipments from morning to 

evening, will decline under the responsibility of the production manager, as these 

modifications could have an absolutely huge influence on the rest of the supply line.  

(v) Maintenance of inventory: The procedures often used collect , store, retrieve and dispatch 

stock levels could all have an impact on the industry, and the marketing manager will 

therefore have a strong interest in them. The amount of time during which the product is 

stored can therefore have a direct effect on the income of the business. 

(vi) Consumer request process: The client is the source of the supply chain, as it is their 

request who generates a demand who occurs in all the flow of products and finishes in the 

commodity in the hands of the consumer. The way the consumer order is delivered is also an 

essential part of the chain. 

(vii) Monitoring orders from the consumer: The final phase of the development of the 

company is always full of opportunities for failure and interruption. When that is under the 

company's power, there will be changes to be made. When that is not the case, the 

manufacturer arrangement can decide how easily and effectively the consumer gets their 

request. Similarly, decreasing dependency on factories and shipping costs decreases spending. 

Efficient SCM often improves cash flow by rendering the company more appealing to 

consumers because of the level of service, who will tend to promote it to others. Supply chain 

efficiency improvements will reduce sales at varying stages across the path a company takes 

to the consumer. For starters, orders coming as expected raising the need to keep inventory in 

stores for long periods. 

Certain advantages and value of SCM are described like this; reduces product prices, 

increases the exchange of knowledge between companies, enhances consumer service, and  

maintains effectively trust among both partners as a business, requires effective 

manufacturing strategy, improves unification of processes,  generate profits, keep improving 

quality , increase profitability and enhance profitability by reducing the use of marketable 

securities in the supply chain. Some headlines have been evaluated in order to explain the 

economic benefits of having the perfect supplier base. Research data were collected from 

enterprises and the interactions suggested in the analysis were evaluated utilizing structural 

equation modeling -hierarchical linear modeling (Harrison and van Hoek, 2010; Foster, 2008; 

Johnson et al., 2007; Chopra and  Meindl , 2007; Christopher, 1998; Hill, 1998). 

1.3. Main Functions of Supply Chain 

The supply chain is a very platform that combines companies together to produce finished 

goods or services. Fortunately, there are supply chain departments that coordinate with the 

other chain and make other arrangements within the company. In most businesses, several 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

59 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

divisions fall under the category of the Supply Chain Group. Thus, these may be department 

of procurement, department of production planning, department of production, department of 

distribution and logistics, and department of sales.  In order to investigate the influence of the 

supply chain, the processes of the supply chain agencies must be identified (Harrison and  van 

Hoek, 2010; Foster, 2008; Hill, 1998). 

2. THE TOOLS TO SHARE INFORMATION 

The means for knowledge exchange of SCM - Information Sharing Tools are listed as below 

(Balan  et al., 2008; Myhr and Spekman, 2005; Premkumar et al., 2005; Sanders and Premus, 

2002; Lim  and  Palvia, 2001; Narasimhan and  Kim, 2001):  

-Electronic Data Interchange (EDI): transmission of data by one or more organizations in an 

electronic format that has been accepted. 

 -Electronic Fund Transfer (EFT): transfer of funds from one account to another through VN 

or internet.  

-Internet:  A  Public  and  global  communication  network  that  provides   a local area 

network (LAN) or internet service provider (ISP) direct interconnection to everyone. 

-Intranet-A networking technology-enabled enterprise LAN or wide area network that is 

shielded within a firewall of the organization. The Intranet supports and promotes better 

internal information sharing and internal business processes for an organization.  

-Extranet: a collaborative Web platform that links corporations to their supply chain via 

Network technologies and presents the competitors with a degree of protection and security. 

Countable Performance Measures: The countable can be grouped into two main parts such 

as: 

1-Cost Based Measures: Minimization    of costs, Maximization of sales, Maximization of 

profit, Minimization of investment on raw materials, Maximization of return on investment. 

 2- Customer and Supplier Based Measures: Minimization of Production times, Minimization 

of Lead times, Minimization of Distribution times. 

After the problems of the Procurement Department mentioned clearly, the goals the research 

vanishes easily. The knowledge about the suppliers must be increased. A better and faster 

communication way must be implemented. Paperwork must be decreased. A recording system 

for the Non-Inventory Procurement must be implemented. A system for a powerful bidding 

activity must be implemented. A better system of recording must be implemented. 

3. WHAT ARE THE PROBLEMS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FOR THIS 

BUSINESS?  

3.1. Problems Definition of ABC Business  

Time depends on the whole business the company does.  Production needs to be met in time 

to produce; marketing needs to meet all the needs in time for the campaign to start.  In 

comparison, manufacturers, distributors and transporters have to finish their development or 

distribution activities in a timely manner.  In line with the maxim of ISO Systems "read, do, 

post,” It is very important to record what is happening and how to work. This indicates that 

one of the main procurement activities of the procurement department is writing papers, 

archives of contracts, quotes, standard operating procedures, and policy laws. * All shall be 

written, and at least two people shall approve it. * Providers with a sign and cache on them 

must also approve orders. *Each request is documented in the ERP framework in the Stock 

management operations, so for example, anytime you decide to take a note of product use last 

year, it is just a couple of minutes. * On the other hand, that is not that simple in non-

inventory procurement. 

ABC Business needs to know its suppliers better to move faster and truly. - The level of the 
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knowledge on hand is not adequate for the company. - The knowledge level must be 

improved and this knowledge must be analyzed and used to improve the relationship with the 

suppliers. Another problem is the communication problem.  Telephones, faxes and sometimes 

e-mails are causing problems of misunderstanding. The requirement of the written processes 

and many approvals creates lots of paperwork and also slowdowns the processes, and causes 

mistakes.  

When one of the managers is not in the office on the given day and forgets to give mandate, 

all the system stops. 

Power of the bidding activities is another problem. When a bidding activity is going to be 

made, every company sends their prices and the minimum one wins. The last problem to 

focus on is the problem in the reporting activities to upper management, and global 

management. Reporting activities takes too much time, because of the distribution of the 

necessary information. Some of the information is very old, and it's very hard to update on the 

written material. 

3.2. Production of ABC Business: Production Region-Line 

Development is the second component of the Supply Chain Management. The most critical 

aspect is output, as it is really challenging to manage the production lines.  

Production line machinery:  The devices are installed respectively on the production line.  

The first bottles in a line of glass bottles were the system de-packaging. Bottles are easily 

moved by the wet line. The surface gets moist by a combination of water and foam. This 

equipment is controlled by an operator. The bottles are obtained from the factory and then put 

in line by the unit.  The washing machine is the second in the line to quickly wash the bottles. 

The Unit-mix System is the primary development line tool as the flavorings are mixed.  The 

filling system is the most significant production line tool as it fills the bottles and sets the 

caps. The bottles' inner and outer sections are cleaned by unique mixture to purify the bottles 

from bacteria and other waste.  The machines, that have problems or cause bottleneck have 

defined above.  However, to apply the improvements of each machine will take longer times. 

The production line capacity must be increased in a shorter term so the precautions must be 

taken urgently. To increase the system capacity, the first thing to do is to make an 

improvement in the shrink machine. The shrink machine is the main bottleneck of the system. 

The solution evaluation is showed in Table 1. 
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Table 1.  Solution Evaluation of Production Line of ABC Business 

 
The question therefore is, would the shrink machine be able to satisfy the demand until the 

filler capability is increased? As output of the filling machine is extended, the declining 

system has to be modified to satisfy the demand of the filling system.  

(i) Solution Options for System of Processing of Knowledge: The questionnaire approach is 

the easiest way to collect knowledge regarding the companies in whom users associate (see 

Table 2). 

Table 2.  Evaluation of Three Forms of Information Gathering 

 
Checking-Auditing is a very costly and time-consuming method.  In the first case, having a 

team of people to evaluate a manufacturer over a long distance is quite costly.  Business can 

have to compensate for shipping, accommodation, nutrition and other costs such as storage, 

luggage etc. The manufacturing process at the production region-plant has elasticity issues 

and the quantity of goods ensures that such problems arise. The most popular factory passes 

are to the transaction times of changeovers, the mother packaging machine, the palleting 

machine, the shrink machine, the labeling control and the filling machine.  Data, explanations 

and approaches are explored in order to explain the issues.  Solutions options for shrinking 

equipment resolution of the bottleneck are using the machine to shrink rather than the 

machine to package, unprinted shrink instead of imprinted shrink and the new machine 

switches the device around.  

(ii) Evaluation of Solution Options for the Shrink Equipment-Machine: As shown in the Table 

3, using more unprinted shrinkage in producing is the efficient classification and cost-

effective way to change power level-increase speed in shrink device. The latest key field of 

unprinted shrinks would be the multi-packed spring water. 

  

Name of 

Machine

Cost of 

Event

Increasing of

 Capacity  

Order of

 Priority

Mother Packaging $20000 6.5% 2

Machine of Palleting $95000 3% 4

Machine of Filling $45000 12% 3

Machine of Shrink Costless 6% 1
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Table 3. Evaluation solution options for the shrink equipment-machine 

 
Alternative approaches to branding-labeling command structure are addressed in an organized 

fashion. There are two such choices as follows: In factory checking and Non-Default buying 

label-mark (see Table 4. 

Table 4. Evaluation of possible marking management ways for the Labeling Control 

 
A recent policy has started to submit after discussions with the manufacturer of labels in the 

production region-plant. The manufacturer shall increase the amount of ABC Business 

product consistency monitors. After fresh reviews, no further mark charges can be made. 

The Filling Machine: The major issue with the filling machine is machine capacity. 

Efficiency appears to be adequate for output but the flexibility of the manufacturing line 

cannot be expanded due to the lack of efficiency of the filling unit. Solution options to the 

Filling Machine are changing with a new filling Equipment-machine, contribution and 

changing with monoblog machine (see table 5).  

Table 5. Evaluation of the Loading Unit - Solution approach for Filling Equipment-machine 

 
A new old type-filling system may be purchased to obtain a monoblog machine.  However, a 

new system seems to be the remedy, since the filling machine and rinsing machine work 

together, it has not a significant direct impact on the output efficiency.  They’re so close to 

each other (Table 6). 

Table 6. Evaluation of Filling Equipment – machine 

 
That's because modern hardware reactions are volatile and the tastes of users won't change 

until end buyers buy the products. The solution is chosen for repairing. The servicing solution 
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was chosen as the latest devices 'responses are unpredictable and the consumers' preferences 

will not adjust before end customers consuming the products. 

Table 7. Options- Alternatives for the Solution of Production Line of ABC Business 

 
Solutions options try to overcome each issue. The solutions are assessed on the basis of 

capability upgrades, performance, and applicability. The most important thing is therefore 

construction of the production line.  Shrink equipment improvement is the perfect technology 

for production line. Options- alternatives to the solution are given in Table 7.  As this 

approach is economical and simple to implement, the company has decided to invest in shrink 

equipments-machines and mother packaging equipment. 

 

4. WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM 

Warehouse Management System is structured such that all activities in a warehouse are 

handled safely and reliably, the implementation of activities without paperwork is retained, 

with the least human capital and technical capital and without blame, decision-making 

processes are controlled, procedures are tracked on line and results are provided. Warehouse 

management systems (WMS) are large-scale, complex, and robust information structures. 

Warehouse management systems (WMS) primarily include initial changes, the deployment of 

various network channels and the implementation of continuous data processing. For some 

situations large-scale activities are discontinued with the involvement of the Department of 

Information Technology, which is mainly responsible for the Warehouse Management System 

(WMS). Although some vendors favor items that have the functionality of the management-

control, most operations are satisfied with the simple management of warehouses. Personnel 

tracking- Monitoring of staff, resource planning: Many inventory administration systems 

provide work related to the control and resource planning (Shiau  and  Lee, 2009; Fechner, 

2009; Gu et al., 2007; De Koster et al., 2007; Mulcahy, 1995;  Nelson, 1985).  

 
Figure 1. Structure of new Warehouse-Storing 

The stores-warehouses are really relevant for the manufacturing industry as warehouses will 

help the business to meet the demand quickly. The warehouse forms are variable due to intent 

of use. The warehouses generally contain refrigerators in this industry in order to cool the 

finished goods. The warehouses may be found not only along the production plant but also on 

the delivery roads. Such forms of storage are referred to as hub of delivery. The sunlight 

becomes the ultimate product’s prime mistake. Clear sunlight will not get the final product. 

The goods are wrapped very carefully in such a way that the containers have little risk of 

getting into dust or other material. After this, constructing a new warehouse near the factory is 

easy, so the purpose is to protect the products from sunlight. This will be the new factory 

building. The purpose is to include delivery centers for the sale region from the fulfillment 
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centre. Profits are especially important within the warehousing industry, as it is very difficult 

to measure the defensive service or services of warehouses. A new warehouse can be quickly 

installed near the plant so the most important aspect is the safety of the goods from sunshine. 

Warehouse sidewalls have to be filtered with UV light. The plant is covered by the high hills, 

so that even the sunshine will fall from the top. For warehouses, the accommodation would be 

approved for FIFO - First In First out regulations as the parts is shelf-lived. However, the 

processing is batch manufacturing, meaning that the housing of the commodity will depend 

on its form. The new store must be the first choice for truck packing, so the stock turnaround 

needs to be really high. 

 

5. CONCLUSION 

Warehouses develop important supply chain components. Materials are stored in the factory 

for the benefit of the company-which is incredibly necessary on a daily basis. There have 

been many developments in this field.  A   supplier questionnaire has been applied to the 

twenty five suppliers. This questionnaire helps the business to compile and help find potential 

vendors for its vendors. It also helps to establish innovative travel and lead times approaches. 

Secondly, an online quote, distribution and invoicing program will be included. With eight 

vendors, Warehouse management with SCM program started to work.  This system allows 

suppliers to view predictive dates of their invoices and the corning period. It also reduces the 

volume of documentation, making clearance process easier and quicker. 

The third solution is to use a non-inventory procurement intranet catalog.  This catalog was 

compiled and started to be used.  Catalog provides for effective monitoring and 

documentation of non-inventory acquisition operations. This increasing the purchasing force 

of bids, decreases bureaucracy and avoids incomprehension.  An Electronic Biding program is 

the last alternative.  The platform of this scheme has been developed and planned for the next 

bidding period. This makes it possible to bid faster and more powerfully.  The problem 

causing the bottlenecks is checked in the production part. The reasons are determined for each 

machine. As long as modern management methods are introduced, inventory tracking 

schemes, reduced shipping period, broader product selection and warehouse management will 

become more relevant. Throughout warehouse management and process preparation, it is 

important that each of the specifications is fulfilled. Moreover, advices and principles used in 

the analysis are completely functional. Technologies that are used to handle transport may be 

analyzed and incorporated into the communications systems created.  Moreover, the advices 

and principles used in the analysis are completely functional. Transportation management 

technologies can be evaluated and integration with the advanced communication technologies 

can be provided. 
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Abstract 

With proliferation of mobile digital platforms and smart mobile devices, the installation and 

usage of mobile applications has reached historic levels worldwide. Mobile banking 

applications are among the most commonly used applications by users. In today’s highly 

competitive mobile digital platforms, usability has become an important principle that 

determines the success of any given mobile application. The main objective of this study is to 

assess the perceived usability of mobile banking applications of private and public banks 

operating in Turkey. In the assessment of perceived usability of mobile banking applications, 

this study utilized System Usability Scale (SUS) which is a well-known questionnaire in 

information systems (IS) domain. Within the scope of this study, usability scores of twelve 

different mobile banking applications were assessed. The average of SUS scores of twelve 

different mobile banking applications was found to be 72.09. This calculated average SUS 

score corresponds to the letter grade of "C+", and this score was found to be within 60 and 64 

percentiles. In addition, overall average user rating (Android and iOS) of mobile banking 

applications was found to be 4.25 in Turkey. These average SUS score and user rating 

indicate that usability of mobile banking application of banks operating in Turkey is within an 

“Acceptable” range and “Good”.   Banks that provide mobile banking services to their 

customers can utilize findings of this study to compare the usability of their mobile 

applications with their competitors’, and they can also utilize findings of this study to improve 

the usability of their own applications. 

 

Keywords: System Usability Scale, SUS, Usability, User Experience, Mobile Banking, 

Mobile Apps 

 

 

1. INTRODUCTION 

There is a continuous increase in the number of mobile device users worldwide as well as in 

Turkey. As of 2019 the number of mobile device users in Turkey exceeded 60 million 

(Webtekno, 2019). With the proliferation of smart mobile devices and mobile digital 

platforms, the use of applications on mobile devices has reached historic levels worldwide. 

Recent survey assessed the most commonly used mobile application in Turkey (Webtekno, 

2019). Survey results showed that among many different types of mobile apps, mobile 

banking is one the most commonly used app by users in Turkey.  

In total, there are more than 40 banks operating in Turkey. Most of these banks have mobile 

banking apps at both Play Store of Android and App Store of iOS. The first thing that many 

customers of any given bank do is to search and install the mobile app of their banks. These 

mobile banking apps enable customers to conduct almost any transaction without going to the 

physical bank branches. Mobile banking apps enable users to conduct almost any transaction 

that they usually conduct in Automated Teller Machines (ATM) or at physical bank branch. 
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Mobile banking apps allows customers to conduct financial transactions remotely, at any time 

and at any location with their mobile devices (e.g., smartphones or tablet) without waiting in 

the queue. In contrast to physical bank facilities, mobile banking enables customer to conduct 

financial transactions during 24 hours a day and 7 days a week. In order to access and use 

services provided by mobile banking apps customers need to have internet connection as 

mobile banking is dependent on the availability of an Internet.   Indeed, this is not a limitation 

as access to the Internet is very cheap and it is freely available in many locations such as 

airports, libraries, parks, cafes and etc. 

One important question that need to be asked about mobile banking apps is that up to what 

extent these apps are usable. Usability is a sub-discipline under user experience design. There 

is no single and commonly accepted definition of usability, as its complex nature makes it 

difficult to define it with one definition (Lewis, 2014). Numerous researchers and institutions 

tried to define this phenomenon. ISO (2010) defines usability as a degree to which a product 

or system can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, 

efficiency, and satisfaction in a specified context of use (ISO, 2010). In today’s highly 

competitive mobile digital platforms, usability has become an important principle that 

determines the success of any given mobile app. Usability of mobile banking apps is very 

important for customers on one side and for banks at the other side. From the user’s point of 

view, usability of mobile banking app is important because it enables users complete their 

task easily, accurately, and with pleasant manner rather than feeling frustrated. From the 

manager’s point of view, the poor usability of mobile banking apps will result in waste of 

money and energy as people will not prefer using the given app.    

The main objective of this study is to assess the perceived usability of mobile banking 

applications of both private and public banks operating in Turkey. In the assessment of 

perceived usability of mobile banking apps, this study utilized the well-known questionnaire 

of Brooke (1996) which is known as System Usability Scale (SUS). Banks that provide 

mobile banking service to their customers can utilize findings of this study to compare 

usability of their mobile apps with their competitors’ apps and improve the usability of their 

mobile banking apps. 

 

2. SYSTEM USABILITY SCORE (SUS) 

In the information systems domain there exists various questionnaires that can be used to 

assess the usability of interactive end user systems.  Among these questionnaires System 

Usability Scale (SUS) is the prominent one. Originally created by John Brooke in 1986, SUS 

enables to evaluate usability of a wide variety of products and services. SUS has become an 

industry standard, and it is one of the most commonly used questionnaire to assess usability of 

products or systems in information systems and technologies (IS&T) domain. The prominent 

benefits of using SUS are as follows: it is a very easy scale to administer to users, it can be 

used on small sample sizes with reliable results, and it can effectively differentiate between 

usable and unusable products or systems (Usability.gov). The SUS consists of 10 questions 

with 5 options to choose from (Table 1). Options range from 1 (strongly disagree) to 5 

(strongly agree). Each of the 10 questions has a weight of 10 points and the total score is 100. 

Formula to calculate SUS score is very straightforward and it is given in bottom of Table 1. 

 

Table 1. SUS Scale and Scoring Formula 
# Items Strongly 

Disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 

Agree 
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1 I think that I would like to use this system 

frequently. 

1 2 3 4 5 

2 I found the system unnecessarily complex. 1 2 3 4 5 

3 I thought the system was easy to use. 1 2 3 4 5 

4 I think that I would need the support of a technical 

person to be able to use this system. 

1 2 3 4 5 

5 I found the various functions in this system were 

well integrated. 

1 2 3 4 5 

6 I thought there was too much inconsistency in this 

system. 

1 2 3 4 5 

7 I would imagine that most people would learn to 

use this system very quickly. 

1 2 3 4 5 

8 I found the system very cumbersome to use. 1 2 3 4 5 

9 I felt very confident using the system. 1 2 3 4 5 

10 I needed to learn a lot of things before I could get 

going with this system. 

1 2 3 4 5 

 

Formula of SUS Score: 

 

I. X = Sum of the points for all odd-numbered questions – 5 

II. Y = 25 – Sum of the points for all even-numbered questions 

III. SUS Score = (X + Y) * 2.5 

 

In order to make interpretations of raw SUS scores more meaningful and easier, an approach 

given in Figure 1 has been developed (Sauro, 2018). This approach includes grades, 

adjectives, acceptability, and Net Promoter Score (NPS) categories associated with raw SUS 

scores. This approach has been developed based on data from over 10,000 responses and 

hundreds of products over 30 years. 

 

 
Figure 1. Grades and acceptability categories associated with raw SUS scores (Source: 

Sauro, 2018) 

 

Ever since its introduction, SUS has been translated to many languages. Cultural contexts in 

which SUS has been tested include, but not limited to, German (Rummel, 2015), Polish 

(Borkowska and  Jach, 2017), Chinese (Wang et al., 2019), Slovene (Blažica et al., 2015), 

Indonesian (Sharfina and Santoso, 2015), etc. In all of the above mentioned diverse cultural 

contexts validity and reliability of SUS questionnaire has been confirmed. Demirkol and 

Şeneler (2018) translated SUS to Turkish language. The results of their study showed that the 
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Turkish version of SUS is a reliable and valid tool for measuring usability, with psychometric 

properties consistent with the original SUS version. 

Numerous SUS studies conducted in Turkey applied SUS to measure usability of end user 

systems in various settings such as health, digital games, e-learning systems, operating 

systems, database systems, interactive boards and others (Sancar-Tokmak, Doğusoy and 

Bilgiç, 2020). Results of some selected studies are given in the following statements. Battal 

and Çağiltay (2015) investigated the usability of a specific online examination system which 

is used by a public university for midterm and final exams. In this study researchers evaluated 

mean differences between System Usability Scale (SUS) scores of students from different 

departments with different usage frequencies. Results showed that usage frequency levels do 

not have any significant effect on students’ SUS scores. However, significant mean 

differences were found between students’ SUS scores for given system from different 

departments. More specifically, usability scores of students from technical departments were 

found to be higher than students of non-technical departments. This finding shows that 

usability perceptions can be influenced by the users’ information and communication 

technology (ICT) skills. In another study, Yildirim, Erdogan and Cigdem (2016) investigated 

the perceived usability of web-based assignment system in a vocational college setting. In this 

study average SUS score of web-based assignment system was found to be 67.14. Their study 

results also showed that there was not any significant difference between first and second 

grades in terms of SUS scores. Torun and Tekedere (2015) utilized SUS to measure the 

usability of e-learning environment developed for a specific course by following 5E model 

(Engage, Explore, Explain, Elaborate, and Evaluate). In this study, researchers tried to 

investigate how effective, efficient and satisfiable is the developed e-learning environment for 

the end users. SUS results obtained in this study showed that the usability of the developed e-

learning environment to be at a higher rate. 

Interesting findings were also found by studies conducted in other cultural context. Kortum 

and Sorber (2015) assessed usability of mobile applications used on two kinds of mobile 

platforms (phones and tablets) across two types of operating systems (iOS and Android). In 

this study, applications on phone platforms were found to be more usable than applications on 

the tablet platforms. The relationship between user personality and perceptions about usability 

was examined by Kortum and Oswald (2017). In this study SUS was employed to measure 

usability of 20 different end user systems and Mini-IPIP scale was utilized to measure users’ 

personalities. The Mini-IPIP is a short form of the International Personality Item Pool (Five-

Factor Model) of Goldberg (1999). This study results showed that personalities of users can 

influence the users’ perceptions about usability of end user systems. In another SUS study, it 

was found that users who had a more extensive experience with a product tended to provide 

higher and more favorable SUS scores over users with either no or limited experience with a 

given product (McLellan, Muddimer & Peres, 2012). Results of national and international 

studies given above imply that while building end users systems, developers should carefully 

identify possible factors that can influence users’ perceptions about usability and later design 

end users systems according to these identified factors. 

 

 

3. METHODOLOGY 

Data for this research was collected through Likert-type scale. A Likert is a kind of rating 

scale which is commonly used in social science studies to measure attitudes or opinions of 

study participants. Five to seven items are usually used in the Likert-type scales.  In this 
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study, measurement of the Likert-type scale ranged between 1 (strongly disagree) and 5 

(strongly agree). Participants rated each SUS item between 1 and 5 based on their agreement 

level.  

In this study, a convenience sampling technique was utilized. A convenience sample is a type 

of non-probability sampling method where the sample is taken from a group of people easy to 

contact or to reach.  In one-month time period, 254 responses were acquired from study 

participants. However, data analysis was carried out on 240 responses due to too many 

missing responses of 14 study participants. While 60 percent of study participants were 

university students, 40 percent of the participants were professionals working in various 

domains such as marketing, finance, aviation, health, education, telecommunication, etc.  

Participants of this research joined to the study survey in a volunteer basis. Only printed hard 

copies of the study questionnaire were distributed to the participants. Student participants 

filled questionnaire during classes and non-student participants filled questionnaire in their 

work places. Prior filling the study questionnaire, participants were provided necessary 

information about the current research. They were informed about the objectives of this 

research and they were also informed about the confidentiality of their responses.  

 

 

4. DATA ANALYSIS 

This section is about data analysis in which various descriptive statistics (i.e., summations, 

frequencies, and percentages) are provided about study participants on various factors. This 

section also presents SUS score calculation of twelve different mobile banking applications. 

Demographic details of the study participants are provided and discussed in the following 

paragraphs. Provided details related to study participants include age, gender, occupation and 

mobile operating systems (Table 2). 

Gender distribution of study participants showed that majority of the study participants was 

male (54 percent). The percentage of female participants was 46 percent. Most of the study 

participants (62.10%) were between age of 18 and 25 which is followed by participants 

(18.33%) with age of between 26 and 33. The percentage of participants with age above 42 

was only 6.25 percent. Student participants of this study were undergraduate and graduate 

students studying in public and foundation universities in Turkey. On the other side, non-

student participants were individuals working in diverse sectors (e.g., aviation, education, 

health, marketing, manufacturing, etc.) in Turkey. While student participants formed 60 

percent of the study sample, non-student participant’s ratio was 40 percent. In this study 

participants were also asked about operating system (OS) of their mobile devices. While 52 

percent of participants owned mobile devices running on android operation system, 48 percent 

of participants had iOS running mobile devices. 

 

 

Table 2. Demographic Details of Study Participants 
Gender  Frequency Percentage 

 Male 130 54.2 

 Female 110 45.8 

Age    

 18-25 149 62.08 

 26-33 44 18.33 

 34-41 32 13.33 

 42 and above 15 6.25 
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Occupation    

 Students 144 60.0 

 Non-students 96 40.0 

Mobile OS    

 Android 125 52.1 

 iOS 115 47.9 

 

The details related to banks which are assessed in this study are provided in Table 3. Provided 

details include mobile banking app name, bank name that runs the given mobile app, bank 

type (e.g., private, public), and frequencies and percentages of participants assessed the given 

bank within the scope of this study. As it can be seen form this table only twelve banks’ 

mobile banking app results are provided. The reason behind providing results for twelve 

mobile banking is that only mobile apps with more than ten evaluations were included in 

results. That is, in order to obtain reliable results mobile banking apps with less than ten 

evolutions were extracted from further analysis. 

 

Table 3. List of Banks and Their Mobile Banking Apps 
# Mobile Banking App 

Name 

Bank Name Type # of 

participant 

% of  

participant 

1 Ziraat Mobil Ziraat Bankası A.Ş. Public 118 49.17 

2 Yapı Kredi Mobil Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Private 81 33.75 

3 Garanti BBVA Mobil Garanti Bankası A.Ş. Private 74 30.83 

4 İş Cep İş Bankası A.Ş. Private 66 27.50 

5 Akbank Akbank T.A.Ş. Private 42 17.50 

6 Halkbank Mobil Halk Bankası A.Ş. Public 30 12.50 

7 VakıfBank Mobil Vakıf Bank T.A.O Public 26 10.83 

8 Kuveyt Turk Kuveyt Türk Katılım Bankası 

A.Ş. 

Private 25 10.42 

9 Enpara.com Cep Şubesi QNB Finansbank A.Ş. Private 18 7.50 

10 QNB Finansbank Cep 

Şubesi 

QNB Finansbank A.Ş. Private 18 7.50 

11 CEPTETEB TEB Bankası A.Ş. Private 17 7.08 

12 Mobil Deniz DenizBank A.Ş. Private 11 4.58 

 

Table 4 presents mobile banking app name, Android Play Store user ratings, iOS user ratings, 

average of Android and iOS user ratings, SUS score, letter grade associated with the given 

SUS score, and percentile range for the given SUS score. Table 4 is sorted according to SUS 

score in the descending order. According to this table the maximum SUS score is 86.25 (A+), 

and it belongs “Enpara.com Cep Şubesi”. On the other side, the lowest SUS score is 62.05 

(D), and it belongs to “Mobil Deniz”. Findings provided in this table are discussed in the 

discussion and conclusion section. 

 

Table 4. System Usability Scores (SUS) of Mobile Banking Apps 
# Mobile Banking 

App Name 

*Android 

Ratings 

*iOS 

Ratings 

Average 

Ratings 

(Android & 

iOS)    

System 

Usability 

Score 

*Grading Percentile 

Range* 

1 Enpara.com Cep 

Şubesi 

4.7 4.8 4.75 86.25 A+ 96-100 

2 Yapı Kredi Mobil 4.7 4.7 4.70 75.06 B 70-79 
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3 Garanti BBVA 

Mobil 

4.2 4.4 4.30 74.90 B 70-79 

4 Akbank 4.5 4.8 4.65 74.88 B 70-79 

5 VakıfBank Mobil 2.2 4.6 3.40 74.52 B 70-79 

6 İş Cep 4.6 4.6 4.60 73.56 B- 65-69 

7 Ziraat Mobil 4.5 4.7 4.60 73.11 B- 65-69 

8 Kuveyt Turk 4.2 4.0 4.10 72.90 B- 65-90 

9 CEPTETEB 4.1 4.5 4.30 70.44 C 41-59 

10 Halkbank Mobil 3.6 3.0 3.30 63.75 C- 35-40 

11 QNB Finansbank 

Cep Şubesi 

4.6 4.6 4.60 63.61 C- 35-40 

12 Mobil Deniz 3.8 3.7 3.75 62.05 D 15-34 

*Grading and *Percentile Ranges are based on Sauro (2018) which is developed by using more than 10.000 

individual SUS responses from hundreds of industrial studies during 30 years.  Available grades are as follows: 

A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, and F. 

*Ratings are provided as an overall average user ratings and over maximum value of five. Ratings are extracted 

from the following platforms: Android (Play Store) and iOS (App Store). 

 

5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

This section discusses and summarizes the findings of this research. Usability assessment of 

twelve different mobile banking applications showed interesting results.  Interpretations of 

calculated raw SUS scores were made according to Figure 1 which includes grades, 

adjectives, and acceptability categories associated with raw SUS scores. 

SUS results showed that only one mobile banking app, “Enpara.com Cep Şubesi”, got the 

highest grade of “A+” with the score of 86.25.  This score is within the acceptable range and 

it is assumed to be “Excellent”. Android and iOS average user rating of this app is 4.75 (Table 

4). This very high user rating confirms the high usability score calculated for this app in this 

study. Enpara.com mobile banking app has a very simple and easy to understand user 

interface. In addition, this mobile banking app provides gameful experience to its users. In 

this mobile banking app, a number of tasks are given for users to complete in a month. Any 

user who completes at least five of these given tasks become “the member of the month” 

which provides users with a lot of privileges such as relatively higher interest rates for the 

investments and discounts on the most popular shopping websites. User-friendly interface and 

gameful experience of enpara.com mobile banking app play an important role in forming 

positive perceptions about this app in the mind of users. 

Four different mobile banking apps got the grade of “B”. While three of these mobile apps 

belong to private banks, one of them belongs to a public bank. These mobile banking apps are 

as follows: “Yapı Kredi Mobil” (75.06), “Garanti BBVA Mobil” (74.90), “Akbank” (74.88), 

and “VakıfBank Mobil” (74.52). Android and iOS average user ratings of these apps are 4.70, 

4.30, 4.65, and 3.40, respectively. These calculated SUS scores are within the acceptable 

range and they are assumed to be “Good”. Android and iOS user ratings regarding these apps 

are in line with usability findings of this study except one app. It was surprising to see that 

Vakıf Bank’s mobile banking app received 2.2 user rating at Play Store. This low user rating 

does not confirm the SUS score calculated for this app in this study. Probably, Vakıf Bank has 

improved usability of their mobile app during time which has not yet reflected by Android 

users in the form of ratings at Play Store. 

Three different mobile banking apps have the grade of “B-”. Two of these mobile banking 

apps belong to private banks, whereas one of them belongs to a public bank. These mobile 
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banking apps are as follows: “İş Cep” (73.56), “Ziraat Mobil” (73.11), and “Kuveyt Turk” 

(72.90). Android and iOS average user rating of these apps are 4.60, 4.60, and 4.10, 

respectively. These SUS scores are also within the acceptable range and they are assumed to 

be “Good”. Android and iOS user ratings of these mobile apps confirm the usability scores 

calculated for these apps in this study. 

The mobile banking app that follows the above stated ones is “CEPTETEB” with a letter 

grade of “C” and SUS score of 70.44. This mobile banking app belongs to a private bank. 

This score is slightly above the marginally accepted threshold and it is within the acceptable 

range. This score is assumed to be “Good”. Android and iOS average user rating of this app is 

4.30. 

Two mobile banking app that follow the above stated ones are “Halkbank Mobil” (63.75) and 

“QNB Finansbank Cep Şubesi” (62.05) with a letter grade of “C-”. One of these banks 

belongs to a private bank, while another belongs to a public bank. These score are within the 

marginally accepted range and they are assumed to be “OK”. Android and iOS average user 

rating of these mobile apps are 3.30 and 4.60, respectively.  While Halk Bank’s average user 

rating corresponds to its SUS score, QNB Finansbank’s SUS score does not fully reflect 

Android and iOS user ratings. This discrepancy is probably due to the relatively fewer number 

of participants that evaluated this app in this study. 

Finally, the lowest letter grade calculated in this study is grade of “D” and it belongs to 

“Mobil Deniz” (62.05). This mobile banking app is run by a private bank. SUS score of 

“Mobil Deniz” is also within marginally accepted range and it is assumed to be “OK”. 

Android and iOS average user rating of this mobile banking app is 3.8 and this rating is in line 

with SUS score calculated in this study. 

In order to compare private banks with public banks mean SUS score and mean user rating 

(Andoid and iOS) for these two categories were calculated separately. While the mean SUS 

score of mobile banking apps of nine different private banks was calculated as 72.63 (C+), 

this mean score was calculated as 70.46 (C) for three different public banks. Both of these 

scores are within “Acceptable” range and considered to be “Good”. When it comes to 

Android and iOS average user rating, while this number is 4.42 for private banks’ mobile 

apps, this number is 3.77 for public banks’ mobile apps.  Mean SUS scores and mean Play 

Store user ratings showed that online customers perceive usability of mobile banking apps of 

private banks to be higher than public banks in Turkey. 

The mean SUS scores and mean Play Store user ratings of twelve different mobile banking 

apps (i.e., including private and public) was calculated as 72.09 and 4.25, respectively. 

According to Sauro (2018) and Sauro and Lewis (2016), this calculated mean SUS score 

corresponds to the letter grade of “C+” with a percentile between 60 and 64. These calculated 

mean numbers for twelve banks indicate that usability of mobile banking application in 

Turkey is within an “Acceptable” range and “Good”.    

Usability is a very important user experience dimension that should be carefully considered 

while designing and implementing interactive end user products or systems. Success of 

interactive products or systems greatly depends on the usability dimensions. If users can’t find 

product or system as usable, the chance that they will give up using it is very high. It is 

important for banks that own mobile banking application to realize that usability is not a 

single, one-dimensional property of a product or a system. Rather it is a combination of 

several factors which include intuitive design, ease of learning, efficiency of use, 

memorability, error frequency and severity, and subjective satisfaction (Usability.gov). 

Therefore, in order to increase usability of their mobile application banks are recommended to 
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consider not just one but all the above mentioned factors while designing their mobile 

applications. 

Despite the contributions, this study has a few limitations which should be considered in 

future studies by researchers. Firstly, even though SUS works well with small sample sizes, 

future studies are recommended to further increase sample size to increase the reliability of 

the study findings. Secondly, while calculating SUS scores future studies are recommended to 

maintain the equal ratio in samples in terms of age, gender, occupation, etc. Finally, future 

researches are recommended to investigate the factors (e.g., demographic, psychographic, 

socioeconomic, etc.) that can influence individuals’ perceptions about usability. 
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Özet 

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da görülmeye başlayan salgın, Türkiye’de 11 Mart 2020 

tarihinde ilk ölümlü vakanın görülmesiyle gündemde daha çok yer almaya başlamıştır. Mart 

ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) durumu değerlendirerek COVID-19 salgınını pandemi 

olarak ilan etmiştir. 

Çalışmadaki “COVID-19 Şehir İçi Toplu Taşıma Kullanım Tutum ve Davranışları” için 

ölçme aracı; demografik bilgiler ve COVID-19 döneminde toplu taşıma tutum ve 

davranışları hakkındaki çeşitli önermelerin yer aldığı 2 bölümden oluşmaktadır. 

Çalışmada geliştirilen “COVID-19 Şehir İçi Toplu Taşıma Kullanım Tutum ve Davranışları” 

veri derleme aracının cevaplandırılmasına online olarak 480 birey katılmıştır. Anket 

çalışması, 3-13 Mayıs 2020 tarihleri arasında, internet üzerinden online ve gönüllülük 

esasına uygun olarak yapılmıştır. Çalışma, yanlı ve eksik cevaplar değerlendirme dışında 

tutularak 422 bireyin verdiği cevaplar ile tamamlanmıştır. Çalışmanın analiz kısmında, anket 

çalışmasına katılanların demografik özellikleri ve toplu taşıma tutum ve davranışları için 

frekans analizleri ile bağımsız örneklemler t testi ve varyans analizleri uygulanmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma/iş durumu ve kronik hastalık durumu 

bakımından toplu taşıma tutum ve davranışları anket maddeleri arasında farklılıklar olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Toplu Taşıma, Tutum, Davranış, t-test, Varyans analizi 

 

 

Investigation of Attitudes and Behaviors Regarding the Use of Public Transport 

Vehicles in the COVID-19 Outbreak 

 

Abstract 

The outbreak which began in December 2019 in Wuhan city of China, the first fatal case has 

been raised by the appearance of Turkey, on March 11, 2020. In March, the World Health 

Organization (WHO) evaluated the situation and declared the COVID-19 outbreak as a 

pandemic. 

In the study that the questionnaire used for “COVID-19 Urban Public Transport Vehicles 

Attitudes and Behaviors”, consists of 2 sections, which include demographic information 

and propositions that contain attitudes and behaviours about using public transport during the 

COVID-19 period. In the study, 480 individuals participated online in answering the 

"COVID-19 Urban Public Transport Usage Attitudes and Behaviors" questionnaire. The 
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survey was conducted online between the dates of 3-13 May 2020 over the internet. In the 

study, biased and incomplete answers were excluded from the evaluation and completed by 

the answers of 422 individuals. In the analysis part of the study, frequency analyzes were 

applied for the demographic characteristics and attitudes and behaviours of public transport 

vehicles and independent samples t-test and variance analyzes were performed. According to 

the results of the analysis, there were differences between public transport attitudes and 

behaviours in terms of gender, age, education, work/job status and chronic disease status. 

 

 

Keywords: COVID-19, Public Transport, Attitude, Behaviors, t-test, Analysis of Variance 

 

 

 

INTRODUCTION 

Toplu taşıma, yeni cazibe merkezlerinin yaratılmasına olanak sağlaması ve büyüme 

hedeflerine ulaşmayı beraberinde getirmesi sayesinde başarılı bir gelişmenin vazgeçilmez bir 

bileşenidir (Kaul, 1985).   İnsanlar, farklı amaçlar ile seyahat ederler (Georggi and Pendyala, 

1999). Bu amaçlardan birisi de, kent içi ulaşımdır. Bu nedenle, kent içi toplu taşıma 

planlamaları önem kazanmaktadır. Kent içi toplu taşıma planlamalarında; en önemli etkenler, 

öncelikler ve tercihlerdir. Diğer etkenlerin, ekonomik ve kültürel öncelikler ve teknolojik 

gelişmeler olduğu söylenebilir (Saatçioğlu and Yaşarlar, 2012). 

Taşımacılık, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik katkı sağlama yolunda 

önemlidir. Toplu taşıma, insanların bir yerden diğer bir yere hareket etmesini sağlayan 

toplumların temel ihtiyacıdır (Hoel and Sadek, 2011). Ülkelerdeki hızlı nüfus artışı ve 

ekonomik büyüme, mevcut ulaşım sistemlerinin genişletilmesine olanak sağlamıştır (Rohani 

et al., 2013). Türkiye’de yaygın olarak kullanılan şehir içi toplu taşıma araçları, 

belediye/halk otobüsleri, tramvay/metro ve taksi/dolmuşlardır.  

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da görülmeye başlayan salgın, Türkiye’de 11 Mart 2020 

tarihinde ilk ölümlü vakanın görülmesiyle gündemde daha çok yer almaya başlamıştır. Mart 

ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) durumu değerlendirerek COVID-19 salgınını pandemi 

olarak ilan etmiştir (WHO, 2020). Normal dönemde çok sıklıkla kullanılan toplu taşıma 

araçlarının salgın döneminde ne sıklıkla kullanılacağı, yolcuların salgın döneminde toplu 

taşıma araçlarını kullanınına yönelik tutumlarının neler olacağı hem bu araçları yöneten 

işletmeler hem de şehrin sağlık ile ilgili karar vericileri açısından çok önemlidir. Salgın 

döneminde toplu taşıma araçlarında yolcu sıklığı ve yolcu davranışlarının önceden bilinmesi 

karar vericiler açısından yararlı olacağı değerlendirilmiştir. Bu amaçla çalışmada, “COVID-

19 Şehir İçi Toplu Taşıma Kullanım Tutum ve Davranışları” nın belirlenmesine 

odaklanmıştır. Çalışmada literatürde yer almayan ve bu çalışmada geliştirilen veri derleme 

aracı kullanılmıştır. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Çalışmadaki “COVID-19 Şehir İçi Toplu Taşıma Kullanım Tutum ve Davranışları” için 

ölçme aracı; demografik bilgiler ve COVID-19 döneminde toplu taşıma tutum ve davranışları 

hakkındaki çeşitli önermelerin yer aldığı 2 bölümden oluşmaktadır. Çalışmada geliştirilen 

“COVID-19 Şehir İçi Toplu Taşıma Kullanım Tutum ve Davranışları” veri derleme aracının 

cevaplandırılmasına online olarak 480 birey katılmıştır. Anket çalışması, 3-13 Mayıs 2020 

tarihleri arasında, internet üzerinden online ve gönüllülük esasına uygun olarak yapılmıştır. 
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Çalışma, yanlı ve eksik cevaplar değerlendirme dışında tutularak 422 bireyin verdiği cevaplar 

ile tamamlanmıştır. Bu çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırmalar Kurumundan ve 

etik kuruldan onay alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın analiz kısmında, anket 

çalışmasına katılanların demografik özellikleri ve toplu taşıma tutum ve davranışları için 

frekans analizleri ile bağımsız örneklemler t testi ve varyans analizi uygulanmıştır. 

 

RESULTS 

COVID-19 toplu taşıma araştırmasına katılan 422 bireyin demografik özellikleri Tablo 1’de 

gösterildiği gibidir. 422 bireyin %51,9’u erkek, %48,1’i kadındır. %30,3’ü 18-25 yaş 

aralığında, %26,6’sı 26-35 yaş aralığındadır. Çalışmaya katılanların %12,3’ü ilköğretim 

mezunu, %26,8’i lise mezunu, %47,6’sı üniversite mezunu ve %13,3’ü yüksek lisans/doktora 

mezunu olduklarını beyan etmişlerdir. Araştırmaya katılanların %26,1’i çalışmadığını, 

%14,2’si iş aradığını, %15,9’u kamu çalışanı olduğunu, %18,9’u özel sektör çalışanı 

olduğunu söylemişlerdir. Çalışmaya katılanların %16,8’i kronik hastalığının var olduğunu ve 

%83,2’si kronik hastalığının var olmadığını belirtmiştir. Anket çalışmasına katılanların 

%14,2’si İstanbul İlinden, %13,5’i Eskişehir İlinden, %11,8’i Ankara İlinden, %10,7’si İzmir 

İlinden olduklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Dağılımları 
Değişken Düzey Frekans Yüzde 

Cinsiyet Erkek 219 51,9 

  Kadın 203 48,1 

  18-25 128 30,3 

  26-35 112 26,6 

Yaş 36-45 36   8,5 

  46-55 44 10,4 

  56-65 60 14,2 

  65-+ 42 10,0 

  İlköğretim 52 12,3 

Eğitim Lise 113 26,8 

  Üniversite 201 47,6 

  Yüksek Lisans/Doktora 56 13,3 

  Çalışmıyor 110 26,1 

  İş Arıyor 60 14,2 

Çalışma/İş Durumu Kamu Çalışanı 67 15,9 

  Özel Sektör Çalışanı 80 18,9 

  Esnaf 24   5,7 

  Emekli 40   9,5 

  Diğer 41   9,7 

Kronik Hastalık Var 71 16,8 

  Yok 351 83,2 

  34-İstanbul 60 14,2 

  26-Eskişehir 57  13,5 

  06-Ankara 50  11,8 

İl Plaka 35-İzmir 45  10,7 

  38-Kayseri 34  8,1 

  07-Antalya 25  5,9 

  16-Bursa 23  5,5 

  01-Adana 11  2,6 

  Diğer 117 27,7 

 

Katılımcıların veri toplama aracındaki ifadelere ait frekans dağılımı Tablo 2’de verildiği 

gibidir. Tablo 2’ye göre, anket çalışmasına katılanlar, salgın döneminde halk/belediye otobüsü 

ile metro/tramvay ve dolmuş kullanım sıklıklarını hiç olarak belirtenlerin yüzdesi sırasıyla 

53,3 ve 62,8’dir. Her zaman cevabını verenlerin yüzdesi ise yaklaşık 0,9-1,2 arasındadır. Bu 

sonuçtan, katılımcılarda salgın sebebiyle halk/belediye otobüsü, metro/tramvay ve dolmuş ile 

seyahat etmenin COVID-19 bulaşma riskini arttıracağı algısının yüksek olduğu 

değerlendirilebilir.   

Salgın sebebiyle ailenin, yakın çevrenin ve uzmanların görüşlerini dikkate aldıkları 

görülmektedir. Salgın döneminde toplu taşıma kararını kendi verecek kadar bilgiye sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. Yakın bir zaman veya 15 gün içinde toplu taşıma araçlarını 

kullanma niyetinde olmadıkları görülmüştür. 

Tablo 2’de, BEH: Toplu Taşıma Kullanım davranışı; INT: Niyet; ATT: Tutum; SN: Sosyal 

Norm; PBC: Algılanan Davranış Kontrolünü belirtmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların Anket Maddeleri için Dağılımları 
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Toplu Taşıma Araçları Kullanımına ilişkin için 

tutum maddeleri 
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ATT1 
Salgın sebebiyle halk/belediye otobüsü 

kullanmak risklidir. 
0,9 3,6 13,0 38,2 44,3 

ATT2 

Salgın sebebiyle metro/tramvay ile seyahat 

etmek COVID 19 bulaşma riskini 

arttırmaktadır. 

1,2 4,3 12,8 30,6 51,1 

ATT3 
Salgın sebebiyle dolmuş ile seyahat etmek 

COVID 19 bulaşma riskini arttırır. 
1,0 4,0 11,6 22,5 60,9 

SN4 
Salgın sebebiyle ailenin toplu taşıma 

konusundaki kararlarını önemsiyorum. 
0,7 8,8 30,3 26,1 34,1 

SN5 

Yakın çevremin salgın sebebiyle toplu 

taşıma kullanımı konusundaki önerilerini 

dikkate alıyorum. 

15,9 20,9 22,0 12,3 28,9 

SN6 
Uzmanların, salgın ile ilgili toplu taşıma 

konusundaki uyarılarını dikkate alıyorum. 
1,4 4,3 15,6 26,6 52,1 

PBC7 

Salgın döneminde kendimi, toplu taşıma 

araçları kullanımına ilişkin doğru kararı 

kendi başıma verebilecek düzeyde tecrübeli 

hissediyorum. 

26,1 22,5 13,7 8,1 29,6 

PBC8 

Salgın döneminde, toplu taşıma kullanımı 

tercihini yapabilecek düzeyde bilgiye 

sahibim. 

22,7 25,6 10,7 9,2 31,8 

PBC9 
Önlem aldığım için, toplu taşıma 

konusundaki kararlarıma güveniyorum. 
14,0 26,1 19,4 11,1 29,4 

INT10 
Yakın bir zaman içinde, toplu taşıma 

araçlarını kullanmaya niyetliyim. 
44,5 29,9 13,5 5,2 6,9 

INT11 
Önlem almak kaydıyla, 15 gün içinde toplu 

taşıma araçlarını kullanmaya niyetliyim. 
46,5 17,5 18,0 11,4 6,6 

  

  

Toplu Taşıma Araçları Kullanımına ilişkin için 

davranış maddeleri  
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BEH12 
Salgın döneminde, halk/belediye otobüs 

kullanma sıklığınız? 
53,3 32,7 10,2 2,6 1,2 

BEH13 
Salgın döneminde, metro/tramvay 

kullanma sıklığınız? 
62,8 22,0 9,7 4,3 1,2 

BEH14 
Salgın döneminde, dolmuş kullanma 

sıklığınız? 
73,9 17,1 4,7 3,4 0,9 

Cinsiyet bakımından tutum ve davranış ortalamalarının farklı olup olmadığı bağımsız 

örneklemler t testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. Cinsiyet 

bakımından, att2, pbc7, pbc8, pbc9, int10, int11, beh12 maddeleri ortalamaları arasında 

farklılık yoktur. Diğer maddeler için farklılık olduğu görülmektedir. att3 maddesi için 

erkeklerin ortalaması 4,27, kadınların ortalaması 4,51 olarak bulunmuştur. att3 maddesi için 

kadınların ortalamasının daha yüksek olduğu görülmüştür. Kadınlar, erkeklere göre; dolmuş 

ile seyahat etmenin COVID-19 bulaşma riskinin daha fazla olacağını söylemişlerdir. sn6 

maddesi için erkeklerin ortalaması 4,11, kadınların ortalaması 4,37’dir. Kadınlar, erkeklere 

göre; uzmanların salgın ile ilgili toplu taşıma konusundaki uyarılarını dinledikleri 

görülmüştür. 

 Tablo 3. Cinsiyet Bakımından Tutum ve Davranış Ortalamalarının Karşılaştırılması 
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Bağımsız Örneklemler t-test  

          Madde                   t değeri sd p (2-yönlü) 

att1 -1,989 420 ,047 

att2 -1,759 420 ,079 

att3 -2,708 420 ,007 

sn4 -2,428 420 ,016 

sn5 -2,395 420 ,017 

sn6 -2,750 420 ,006 

pbc7 -1,466 420 ,144 

pbc8 -1,757 420 ,080 

pbc9 -1,064 420 ,288 

int10 1,727 420 ,085 

int11 1,193 420 ,234 

beh12 1,628 420 ,104 

beh13 3,651 420 ,001 

beh14 2,404 420 ,017 

 

Tablo 4. Kronik Hastalık Durumu Bakımından Tutum ve Davranış Ortalamalarının 

Karşılaştırılması 

Bağımsız Örneklemler t-test  

              

Madde               t değeri sd p (2-yönlü) 

att1 -,171 420 ,865 

att2 -,236 420 ,813 

att3 -,609 420 ,543 

sn4 -1,888 420 ,060 

sn5 -2,942 420 ,003 

sn6 -1,196 420 ,232 

pbc7 -2,366 420 ,018 

pbc8 -2,985 420 ,003 

pbc9 -3,026 420 ,003 

int10 ,876 420 ,381 

int11 -,010 420 ,992 

beh12 ,822 420 ,412 

beh13 1,154 420 ,249 

beh14 ,387 420 ,699 
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Kronik hastalık durumu bakımından tutum ve davranış ortalamalarının farklı olup olmadığı 

bağımsız örneklemler t testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir. Kronik 

hastalık bakımından, sn5, pbc7, pbc8, pbc9 maddeleri ortalamaları arasında farklılık vardır. 

Diğer maddeler için farklılık olmadığı tespit edilmiştir. sn5 maddesi için kronik hastalığı 

olanların ortalaması 2,72, olmayanların ortalaması 3,27 olarak bulunmuştur. Kronik hastalığı 

olmayanların, olanlara göre; yakın çevrenin salgın sebebiyle toplu taşıma kullanımı 

konusundaki görüşlerine daha fazla önem vermektedirler. 

Yaş bakımından tutum ve davranış ortalamalarının farklı olup olmadığı Varyans Analizi (F) 

testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir. Yaş bakımından, int10 ve int11 

maddeleri ortalamaları arasında farklılık yoktur. Diğer maddeler için farklılık olduğu 

belirlenmiştir. Yaş bakımından farklılık olduğu belirlenen anket maddelerinde, farklılığa 

neden olan grupların 18-25 ve 65-+ yaş grupları olduğu görülmüştür. 

Eğitim bakımından tutum ve davranış ortalamalarının farklı olup olmadığı Varyans Analizi 

(F) testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir. Eğitim bakımından, int10 ve 

int11 maddeleri ortalamaları arasında farklılık yoktur. Diğer maddeler için farklılık olduğu 

görülmektedir. Eğitim bakımından farklılık olduğu belirlenen anket maddelerinde, farklılığa 

neden olan grupların ilkokul ve üniversite ile ilkokul ve yükseklisans/doktora mezunları 

olduğu belirlenmiştir. 

Çalışma durumu bakımından tutum ve davranış ortalamalarının farklı olup olmadığı Varyans 

Analizi (F) testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir. Çalışma bakımından, 

att2, att3, int10, int11, beh12, beh13, beh14 maddeleri ortalamaları arasında farklılık yoktur. 

Diğer maddeler için farklılık olduğu belirlenmiştir. Çalışma durumu bakımından farklılık 

olduğu belirlenen anket maddelerinde, farklılığa neden olan grupların emekli ve özel sektör 

çalışanlarının olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 5. Yaş, Eğitim ve Çalışma Durumu Bakımından Tutum ve Davranış 

Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 

Madde Yaş  Eğitim Durumu  

Çalışma 

Durumu  

 F değeri p F değeri p F değeri p 

att1 6,886 ,001 11,458 ,001 2,490 ,022 

att2 5,449 ,001 9,400 ,001 1,520 ,170 

att3 5,171 ,001 8,159 ,001 ,839 ,540 

sn4 13,628 ,001 21,413 ,001 4,694 ,001 

sn5 18,325 ,001 24,271 ,001 5,099 ,001 

sn6 8,242 ,001 17,723 ,001 3,242 ,004 

pbc7 24,705 ,001 30,328 ,001 7,497 ,001 

pbc8 31,692 ,001 39,640 ,001 10,955 ,001 

pbc9 14,267 ,001 30,768 ,001 10,219 ,001 

int10 1,148 ,334 ,167 ,918 ,930 ,473 

int11 1,439 ,209 ,512 ,674 ,982 ,437 

beh12 4,511 ,001 7,615 ,001 1,223 ,293 

beh13 4,056 ,001 9,152 ,001 1,672 ,126 

beh14 4,309 ,001 8,524 ,001 ,795 ,575 

DISCUSSION 

Bu çalışmada, “COVID-19 Şehir İçi Toplu Taşıma Kullanım Tutum ve Davranışları” için 

geliştirilen ölçme aracının istatistiksel analizinin yapılmıştır. 

Anket çalışmasına katılanlar, salgın döneminde halk/belediye otobüsü, metro/tramvay ve 

dolmuş kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Salgın sebebiyle halk/belediye otobüsü, 

metro/tramvay ve dolmuş ile seyahat etmenin COVID-19 bulaşma riskini arttıracağını 

söylemişlerdir. Salgın sebebiyle ailenin, yakın çevrenin ve uzmanların görüşlerini dikkate 

aldıkları görülmektedir. Anket çalışmasına katılanlar, salgın döneminde toplu taşıma kararını 

kendi verecek kadar bilgiye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılanlar, yakın bir 

zaman veya 15 gün içinde toplu taşıma araçlarını kullanma niyetinde olmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Cinsiyet, eğitim durumu ve yaş bakımından toplu taşıma kullanım niyet (INT) madde 

ortalamaları arasında farklılık bulunmadığı görülmüştür. Diğer madde ortalamaları (BEH: 

Toplu Taşıma Kullanım Davranışı, ATT: Toplu Taşıma Kullanım Tutumu, SN: Sosyal Norm 

ve PBC: Algılanan Davranış Kontrolü) arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Kronik 

hastalık durumu bakımından, algılanan davranış kontrolü (PBC) maddeleri ortalamaları 

arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. Diğer madde ortalamaları arasında farklılık olmadığı 

görülmüştür. Çalışma durumu bakımından toplu taşıma kulllanım davranışı (BEH) ve toplu 

taşıma kullanım niyeti (INT) madde ortalamaları arasında farklılık tespit edilmemiştir. 

Türkiye’de kent içi ulaşım araçları ile ilgili alınması gerekli önlemler bir genelge ile 

Türkiye’deki tüm illerde uygulamaya başlamıştır. Genelgeye göre mesafe kuralları ve 
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araçlardaki yolcu sayılarının azaltılması yoluna gidilmiştir (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2020). 

Çalışmada, İçişleri Bakanlığının genelgesinin toplu taşıma kullanımında etkili olduğu 

gözlemlenmiştir.  

Çalışmada, toplu taşıma ile salgının bulaşabileceği ve dolayısıyla toplu taşımayı riskli bulan 

kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmama niyetinde oldukları tespit edilmiştir. Bu nedenle, 

Sağlık ve İçişleri Bakanlığının tüm illere gönderdiği genelgede toplu taşıma araçları 

kullanmanın riskli olduğu belirtilmiştir. Salgın ile savaşan ülkelerde bu tip önlemlerin 

alınması gerekliği çalışmada ortaya konmuştur. Sağlık ve İçişleri Bakanlığının, salgın 

dönemlerinde şehir içi toplu taşıma araçlarının sayısı ve kent içinde araçlarda seyahat eden 

yolcuların organizasyonunu yaptığı görülmüştür.  

Bu çalışmanın literatüre katabileceği en önemli nokta, COVID-19 gibi salgın dönemlerinde 

kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına yönelik tutum ve davranışlarını ölçen bir 

veri derleme aracının geliştirilmesi olacaktır.  

“COVID-19 Şehir İçi Toplu Taşıma Kullanım Tutum ve Davranışları” için geliştirilen ölçme 

aracının faktör analizi ve YEM (Yapısal Eşitlik Modellemesi) analizleri yapılabilir. 
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Investigation of Adsorption Tyrphostin AG528 anticancer drug upon the Nitrogen 

doped carbon nanotube 
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Abstract  

In the present study, the interaction between new drug Tyrphostin AG5281-2 and Nitrogen 

doped CNT (3,3) nanotube by Density Functional Theory (DFT) calculations in an aqueous 

medium for first time have been investigated. According to calculations, the intermolecular 

hydrogen bonds take place between active positions of the molecule Tyrphostin AG528 and 

hydrogen atoms of the nanotube that plays an important role in the stability of the complex N-

CNT (3, 3)/ Tyrphostin AG528. The non-bonded interaction effects of the molecule 

Tyrphostin AG528 with N- CNT (3, 3) nanotube on the electronic properties, chemical shift 

tensors and natural charge have been also detected. The natural bond orbital3 (NBO) analysis 

suggested that the molecule Tyrphostin AG528 as an electron donor and the N-CNT (3, 3) 

nanotube plays the role an electron acceptor at the complex N-CNT (3, 3)/ Tyrphostin 

AG528. The electronic spectra of the Tyrphostin AG528 drug and the complex N-CNT (3, 3)/ 

Tyrphostin AG528 were also calculated by Time Dependent Density Functional Theory (TD-

DFT) for the investigation of adsorption effect of the Tyrphostin AG528 drug over nanotube. 

The use of N-CNT (3, 3) nanotube for Tyrphostin AG528 delivery to the diseased cells has 

been established. 

 

Keywords: DFT, Drug delivery, Nitrogen-doped CNTs, NBO, Electronic properties 
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Özet 

Belediyeler halka en yakın yerel yönetimler olarak yerel halkın ihtiyaçlarını en iyi bilecek bir 

konuma sahiptir. Bu ihtiyaçların tespiti ve karşılanmasında belediyelere bırakılan görev ve 

yetkiler belirleyici olmaktadır. Yerel görev kategorilerinden birisi olan sosyal görevlerin başta 

belediye kanunu olmak üzere kanuni metinlerle düzenlendiği görülmektedir. Belediyeler 

tarafından sosyal görevlerin icrası yerel düzeyde dayanışmayı güçlendirilmeyi 

hedeflemektedir. Yoksullar, kimsesizler, engelliler, yaşlılar gibi toplumun dezavantajlı 

kesimlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasında 1990’lı yıllardan bu yana belediyeler 

önemli aktörlerden biri haline gelmiştir. Belediyelerin sosyal hizmet ve yardımlar adı altında 

üstlendiği bu uygulamalar hem nicelik bakımından artmakta hem de giderek kapsamı 

genişlemektedir. Bu çalışmanın temel amacı söz konusu hizmetleri görmeyi amaçlayan sosyal 

belediyecilik anlayışının uygulamadaki işlevselliğini ortaya koymaktır. Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi’nin sosyal belediyecilik bağlamında en geniş uygulama alanlarından biri olan 41 

Kart uygulaması örnek olarak seçilmiştir. Çalışmada nitel yöntem kullanılmıştır. Doküman 

analizi yapılmış ve proje sorumlusu ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler 

betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler:Sosyal Belediyecilik, Sosyal Hizmet ve Yardımlar, Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi, 41 Kart Uygulaması 

 

 

Social Municipality: Kocaeli Metropolitan Municipality 41 Card Application 

 

Abstract 

Municipalities have a position to know the needs of local people as the closest local 

governments. The duties and powers left to the municipalities are decisive in identifying and 

meeting these needs. It is seen that social duties, which are one of the local duty categories, 

are regulated by legal texts, especially municipal law. The implementation of social tasks by 

the municipalities aims to strengthen solidarity at the local level. Since the 1990s, 

municipalities have become one of the important actors in meeting the basic needs of the 

disadvantaged sections of the society such as the poor, orphans, the disabled and the elderly. 

These practices, which municipalities undertake under the name of social services and aids, 

both increase in terms of quantity and their scope is expanding. The main purpose of this 

study is to reveal the functionality of the social municipality approach in practice, which aims 

to see the said services. 41 Card applications, one of the largest application areas of Kocaeli 

Metropolitan Municipality in the context of social municipality, have been chosen as an 

example. Qualitative method was used in the study. Document analysis was conducted and a 
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meeting was held with the project manager. The data obtained were analyzed using 

descriptive analysis technique. 

 

Keywords: Social Municipality, Social Services and Aids, 41 Card Application 

 

GİRİŞ 

Sanayi devrimi sonrası yoksulluğun yoğunluğu ve sürekliliğinin artmasıyla birlikte sosyal 

refahın yeniden düzenlenmesinin siyasal iktidarlar tarafından daha sistematik şekilde ele 

alınmaya başlaması 19. yüzyıldan itibaren olmuştur. 1929 Dünya Ekonomik krizi ile birlikte 

merkezi yönetimlerin ekonomik ve sosyal alanlarda daha kapsamlı yeni görevler üstlendiği 

görülmektedir. Refah Devleti anlayışı olarak bilinen bu dönemde vatandaşların sosyal yaşama 

ilişkin talepleri ve beklentileri devletler tarafından kamu hizmetleri haline getirilerek kamu 

kurumları tarafından karşılanmıştır. 1970’li yıllardan itibaren Refah Devleti anlayışının terk 

edilerek neo-liberal politikalar uygulanmaya başlamıştır. Kamu yönetimi alanında başlayan 

liberalleşme eğilimleriyle birlikte sosyal politikalar alanında merkezi yönetimden yerel 

yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine doğru bir yetki devri yaşanmıştır. Yerel yönetimler 

halka en yakın birimler olması nedeniyle yerele göre farklılaşabilen sosyal ihtiyaçların tespiti 

ve uygun politikaların geliştirilmesi açısından avantajlı bir konuma sahiptirler. Yerel 

düzeydeki dezavantajlı kesimlere ait bilgilere daha kolayca ulaşılması sosyal hizmet 

açıklarının görülmesi ve kapatılmasını kolaylaştırır. 

Sosyal politikalarda merkezi yönetimle beraber yerel yönetimlerin sorumlu hale gelmesine 

bağlı olarak belediyeler bu alanda gittikçe daha aktif hale gelmiştir. Yerel kalkınma, istihdam, 

yoksulluk ve işsizlikle mücadele etmenin yanı sıra konut, eğitim, sağlık, çevre gibi birçok 

alanda belediye faaliyetleri yoğunlaşmaktadır. Yerel sosyal talep ve ihtiyaçların 

karşılanmasını içeren sosyal belediyecilik anlayışı belediyelerin üstlendiği bu faaliyetleri 

kapsamına alan bir model olarak ortaya çıkmıştır. Belediyelerin sosyal nitelikteki işlevlerinde 

yoğunlaşma 1990’lı yıllardan itibaren kendini göstermiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerle 

karşılaştırıldığında Türkiye’de gönüllü kuruluşlar ve özel sektör gibi ara mekanizmaların 

sosyal hizmetler alanında yeterince etkin olamaması belediyelerin sosyal politikalar alanında 

daha kapsamlı bir rol üstlenmesini gerektirmiştir.  

Türkiye’de sosyal belediyecilik politikalarının yasal altyapısına yönelik temel kanunlar 5393 

sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’dur. Bu kanunlarla 

sosyal belediyecilik konusunda belediyelere pek çok yetki ve görev verilmiştir. Son yıllarda 

önemi artan sosyal belediyecilik uygulamalarının işlevselliğini etkileyen unsurlar kuruluşun 

sosyal belediyeciliğe ilişkin yaklaşımı, yardıma muhtaç olanların tespit edilme yöntemi, 

sosyal yardım ve hizmetlere kolay ulaşılabilirlik, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği, kaynak 

ve personel yeterliliği ve koordinasyondur. Bu çalışmada belediyelerin sosyal hizmet 

politikalarının işlevselliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özelinde ve bu belediyenin en geniş 

sosyal belediyecilik uygulaması olan 41 Kart projesi bağlamında ele alınmıştır. Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardım ve hizmetlerin daha hızlı, kaliteli ve kolay 

ulaşılabilir bir şekilde yerine getirilmesi için oluşturulan 41 Kart Projesi doküman analizi ve 

proje sorumlusuyla yapılan görüşmeden elde edilen verilerin analizi ile çalışmamızda 

inceleme konusu oluştur. 
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1. SOSYAL BELEDİYECİLİK KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

Yerel yönetimler, sosyal hizmet ve yardımları yerele adapte etmede oldukça uygun bir 

konumda bulunan kuruluşlardır. Sosyal talep, ihtiyaç ve sorunların niteliği ve etkilediği 

kitlelerin bölgeden bölgeye farklılaşması olası bir durumdur. Bu faktörlerin durumuna bağlı 

olarak sosyal yardım ve refah stratejileri değişiklik göstereceğinden yerel yönetimlerin 

politika tercihleri ve öncelikleri de değişecektir. Yerel yönetimlerin sosyal politika 

harcamalarını etkileyecek faktörler ise yerel yönetimin siyasi formu, yerel yönetim merkezi 

yönetim ilişkisi, bütçe imkânları, sosyal sorunların niteliği ve derinliği olmaktadır (İnan ve 

Demir, 2019: 148). 

1.1. Sosyal Belediyecilik Kavramı 

Sosyal belediyecilikle ilişkili kavramların başında sosyal devlet gelmektedir. Sosyal devlet 

“kişi ve ailelere toplumsal statü ve sınıflarına bakılmaksızın sahip oldukları gelir ve 

mülklerinden bağımsız olarak minimum bir gelirin garanti edilmesi, bireysel ve ailevi krizlere 

yol açabilecek hastalık, yaşlılık, işsizlik, doğal afetler gibi belli sosyal riskleri 

karşılayabilecek duruma getirilmeleri amacıyla piyasa güçlerinin işleyişine müdahaleleri 

içeren politikalar uygulayan devlettir” (Gough, 2008: 1).Sosyal devlet anlayışı Türkiye’de ilk 

defa 1961 Anayasasının Genel Esaslar kısmının 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti, insan 

haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir 

hukuk devletidir” maddesiyle anayasal nitelik kazanmıştır. 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde 

de Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Anayasa 

Mahkemesi 26 Ekim 1988 tarih ve K.1988/33 sayılı Kararında sosyal devleti şu şekilde 

tanımlamıştır (Anayasa Mahkemesi, 1988: 451-452): 

“Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani 

sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş 

devlet anlayışı, sosyal hukuk devletinin, tüm kurumlarıyla Anayasa’nın sözüne ve 

ruhuna uygun biçimde kurulmasını gerekli kılar. Hukuk devletinin amaç edindiği 

kişinin korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla 

gerçekleştirilebilir... Anayasa’nın Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer verdiği sosyal 

hukuk devletinin dayanaklarından birini oluşturan sosyal güvenlik kavramının içerdiği 

temel esas ve ilkeler uyarınca toplumda yoksul ve muhtaç insanlara Devletçe yardım 

edilerek onlara insan onuruna yaraşır asgarî yaşam düzeyi sağlanması, böylece, 

sosyal adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin gerçekleşmesine elverişli ortamın 

yaratılması gerekir.” 

Sosyal devletin temel işlevi toplumdaki ekonomik temelli çatışmaları azaltarak milli 

bütünleşmeyi arttırmaktır (Özbudun, 2002: 123). Fakat sosyal yardım ve hizmetler aynı 

zamanda sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak tüm vatandaşlar için bir sosyal haktır 

(Seyyar, 2008: 245). Sosyal devlet bu görevlerinin bir kısmını belediyelere aktardığında ise 

sosyal belediyecilik anlayışı ortaya çıkar. 

 Sosyal belediyecilikle ilişkili diğer kavramlar ise sosyal politika, sosyal hizmet ve sosyal 

yardımdır. Farklı birçok sosyal politika tanımından çıkarılacak ortak özellikler şu şekildedir: 

Refah düzeyini arttırıcı politikalar olması, ekonomik amaçlarının yanı sıra ekonomik olmayan 

amaçlarının da olması ve yoksullara ve dezavantajlı grupların lehine gelirin yeniden 

dağıtımını hedeflemesidir (Titmuss, 1974: 29; akt. Ersöz, 2005/ b: 762). Sosyal politikalar, 

sosyal hizmet ve yardımlar aracılığıyla yürütülmektedir. Sosyal hizmet bir ülke içerisinde 
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yaşayan tüm bireylerin insanlık onuruna yakışır bir hayata sahip olmalarını sağlamak için 

gerekli olan hizmetlerdir. Türkiye’de sosyal hizmetler anayasal güvence altında sosyal ve 

ekonomik hak bağlamında sunulması gereken hizmetleri ifade eder.  

Sosyal yardımlar ise devlet kurumları tarafından belirli şartlar altında ve belirli dönemlerde 

ihtiyaç sahiplerine yapılan karşılıksız ayni ve/veya nakdi yardımlardır. Söz konusu sosyal 

yardım ve hizmetleri hem oluşturma hem de uygulama aşamalarını yerel yönetimlerin 

üstlenmesiyle “yerel sosyal politikalar”, bu politikaları belediyelerin üstlenmesiyle de “sosyal 

belediyecilik” anlayışları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla sosyal belediyecilik devletin 

vatandaşlarına sunması gereken sosyal nitelikteki politikaları belediyelerin devralmasıyla 

yerel düzeyde sosyal hizmet ve yardımları sunma anlayışıdır (Adıyaman, Demirel, 2011: 

116). Bu anlayışın merkezi yönetimlerden yerel yönetimlere aktarılmasına neden olan husus 

ise belediyelerin yerel düzeydeki hizmetleri sunmada merkezi yönetimlere nazaran daha 

işlevsel olduğuna dair var olan uzlaşıdır (Ersöz, 2005/a: 134). Bu çerçevede sosyal 

belediyecilik “…Yerel yönetime sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen bu 

çerçevede kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını da 

kapsayacak şekilde sosyal amaçlara kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım edilmesi, 

sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyetlerin 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılması için bilinçli politikalar 

anlayışını güçlendirmeye yönelik olarak yerel yönetimlere sosyalleştirme ve sosyal kontrol 

yükleyen bir modeldir” şeklinde tanımlanmıştır (Akdoğan, 2002: 35). 

1.2. Sosyal Belediyecilik Anlayışının Tarihsel Gelişimi 

Sosyal refahın dağıtımı giderek artan şekilde merkezi yönetimden yerel yönetimlerin alanına 

girmektedir. Sosyal belediyeciliğin tarihsel gelişimine bakıldığında 17. yüzyıla kadar olan 

dönemde Batıda yoksulluğun siyasal iktidarların gündeminde olmadığı görülmektedir. 

Yoksulluk ilk olarak 1601 tarihli Yoksullar Yasası ile ele alınmıştır. Bu yasaya göre, “…her 

parish,  kendi bölgesinde çalışabilir durumda olan kimselere iş bulmak, yaşlı ve sakatlar için 

yoksul evleri işletmek, bakımsız kalmış çocukların çıraklık eğitimlerini üstlenmekten 

sorumluydu” (Kovancı, 2003: 26). 18. yüzyıldan itibaren yoksulluğun yoğunluğu ve 

sürekliliğinin önemli boyutlarda arttığı (Şenses, 2002: 32) ve 19. yüzyılla birlikte bu sorunu 

çözmede kamu yönetimlerinin yetki ve sorumluluk sahibi olduğu kabul edilmeye 

başlanmıştır. Dilencilik, hırsızlık gibi sokakta güvenliği tehdit edenleri engelleme adına kamu 

yönetimleri yoksulluğa müdahale etmiştir.  

Merkezi yönetimce uygulanan bir sosyal politikanın mevcut olmaması nedeniyle yoksulluk, 

19. yüzyıla kadar geçen tarihsel süreçte yerel düzeyde cemaatler, kilise gibi yerel birim ve 

yapılar tarafından bir sorun olarak görülmüş ve çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Özellikle 

sanayileşmenin etkisiyle yoksulluğun çok daha büyük boyutlara ulaşması devletleri sosyal 

politika alanına müdahale etmeye zorladı. Sosyal politikalar konusunda devletin rolünün 

değişiminde dönüm noktalarının 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve ardından 2. Dünya 

Savaşı olduğunu belirtmek gerekir. Söz konusu faktörlerin etkisiyle merkezi yönetimlerin 

ayrıntılı ve güçlendirilmiş sosyal politikalar uygulamaya başlaması sosyal/refah devleti 

yaklaşımlarının başta gelişmiş batı ülkeleri olmak üzere birçok ülkede yaygınlaşmasını ve 

kabul görmesini sağladı. Refah Devletinin altın çağı olarak bilinen 1945-1980 arası dönemde 

sosyal politikalar konusunda merkezi yönetimler aktif rol üstlenirken yerel yönetimler de 

destek vermiştir. Fakirlikle mücadeleyi temel amaç olarak edinen Refah Devleti, sosyal 

harcamaların en geniş şekilde yapıldığı devlet anlayışıdır. Refah Devleti “dengeli bir gelir 
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dağılımı, sosyal dayanışmanın sağlanması, fırsat eşitliğinin sağlanması, demokrasinin, 

hukukun ve siyasi yapının kurumsal bir işleyiş içinde çalıştığı bir yapının oluşturulması, 

ekonomik istikrar, büyüme ve kalkınmanın sağlanması” hususlarını birlikte ele almaktadır 

(İnan ve Demir, 2019:145-146). 1970’li yıllardan sonra ise sosyal devletçi uygulamalar yavaş 

yavaş azaltılmaya ve “liberalleşme yanlısı ve daha az devletçi” yaklaşımlar benimsenmeye 

başlamıştır. Bu yaklaşımın yansıması olarak sosyal politikalar alanında merkezi yönetimden 

yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine doğru bir yetki devri gerçekleşmiştir (Kesgin, 

2016: 86).  

Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan nüfus artışı ve göçler kent nüfusunu arttırarak altyapı 

sorunlarına neden olduğundan belediyeler bu alana öncelik vermek zorunda kalmışlar ve 

kaynak yetersizliği nedeniyle sosyal politikalara yeterince odaklanamamışlardır. 1950 sonrası 

dönemde sosyal politika üretme ve uygulama görevi çeşitli kanunlarla merkezi yönetimlere 

verilmiştir. Yerel yönetimlerin istihdam, yoksullukla mücadele gibi alanlarda faaliyette 

bulunması hizmette yerellik ilkesinin yerleşmeye başlaması ve diğer faktörlerin sonucu olarak 

1990’lardan itibaren görünür ve hissedilir hale gelmiştir. Bilhassa mali kaynakları artan 

belediyeler hem halkın ihtiyaç ve beklentilerini hem de yoksulların temel ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla sosyal politikalara öncelik vermeye başlamışlardır. Belediyeler 

tarafından sosyal yardımlar niteliğinde başlayan bu hizmetler zamanla birer sosyal politika 

hüviyetine kavuşmuştur.  

1.3. Sosyal Belediyeciliğe İlişkin Yasal Çerçeve 

Yerel düzeyde sosyal dayanışmanın ve bütünleşmenin sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi 

için kanunlarla belediyelere çeşitli görevler verilmektedir. Özellikle belediyelerin organik 

kanunlarında sosyal görevlerin düzenlendiği görülmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

14. maddesi belediyelerin görevlerini düzenlemektedir. Belediyenin sosyal sorumluluğuna 

ilişkin bir çerçevenin çizildiği bu maddeye göre “Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak 

şartıyla (…) defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, 

turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (…) sosyal hizmet ve 

yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma (…) hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir 

belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 

konukevleri açmak zorundadır.” Yine aynı maddeye göre belediyeler sunacakları her türlü 

hizmette engelli, yaşlı, muhtaç ve yoksulların durumlarına uygun yöntemler kullanmalıdır. 

Böylece dezavantajlı grupların ilgili hizmetlerden kolay bir şekilde yararlanmaları gerektiği 

göz önünde tutulmuştur. Ayrıca Belediye Kanunu’nun 38. maddesinde belde halkının huzur, 

esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak ve bütçede yoksul ve muhtaçlar 

için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler 

merkezini oluşturmak belediye başkanının görevleri arasında sayılmıştır. Dar gelirli, yoksul, 

muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar da belediyenin 

gider kalemleri içinde sayılmıştır. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyelerine sosyal sorumluluk 

verilmiştir. Bu Kanunun 7. maddesi büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve 

sorumluluklarına ilişkindir. Örnek olması açısından “büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden 

sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, 

spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; 

gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli 

desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt 
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dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, 

antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek… Gerektiğinde mabetler ile 

sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına 

ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli 

malzeme desteğini sağlamak” şeklinde sosyal belediyecilik kapsamında değerlendirilebilecek 

birçok görev verilmiştir. 18. maddede ise bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği 

kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak 

büyükşehir belediye başkanının görevleri arasında sayılmıştır. 24. maddede dar gelirli, yoksul, 

muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar büyükşehir 

belediyesinin giderleri arasında gösterilmiştir. 

2000 sonrası yapılan düzenlemelerle belediye ve büyükşehir belediyesi kanunları 

yenilenmiştir. Birçok yeni faktör gözetilerek formüle edilen ve yürürlüğe sokulan yeni 

kanunlar sosyal alanda belediye ve büyükşehir belediyelerinin görev alanını genişletmiştir. 

Kanunlarda dönem dönem yapılan değişikliklerle belediyelere yeni sosyal görevler verildiği 

gibi mevcut sosyal görevlerde var olan belirsizlikler netleştirilmektedir. 

2. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SOSYAL BELEDİYECİLİK 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanı 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile il mülki sınırı olarak belirlenmiştir. Kanuni değişiklikle 

hizmet alanı 32 km’den 3 505 km’ye yükselmiş ve belediye nüfusu da 202 000’den 1 635 

000’e çıkmıştır. Hizmet götürülmesi gereken yerel topluluğun nüfusunda yaklaşık % 800 

oranında artış ve hizmet alanında 110 kat artış olmuştur (Bingöl vd., 2013: 65). Böyle bir 

nüfus ve hizmet alanı artışı beraberinde belde sınırlarında yaşayanlara yönelik büyük bir fiziki 

ve sosyal hizmet ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin örgütlenmesinde sosyal belediyecilik bağlamında görevli 

birim Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’dır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni bu 

alanda yetkili kılan ilgili mevzuat ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5378 sayılı 

Engelli Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3. Maddesi ve 2014 tarihli 18 

sayılı Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği’dir. 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı müdürlükler ise şu şekildedir 

(https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/birimler/saglik-ve-sosyal-hizmetler-dairesi-baskanligi/76): 

(1)Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, 

(2)Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 

(3)Veteriner Şube Müdürlüğü, 

(4) Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 

(5) Mezbahalar Şube Müdürlüğü. 

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün yürütmekle yükümlü olduğu sosyal hizmetler gerekli 

sosyal incelemeler ve STK’lar ile koordinasyon toplantıları yapma ve sosyo-kültürel 

etkinlikler ile organizasyonlar düzenlemedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal 

belediyecilik bağlamında üstlendiği görevler sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler şeklinde 

gerçekleşmektedir.  

Kurum içi örgütlenmenin sosyal hizmet politikalarının tek elden yürütülmesini sağlayacak ve 

görev ve yetki paylaşımında mükerrerliği engelleyecek şekilde oluşturulması gerekir. Ayrıca 

https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/birimler/saglik-ve-sosyal-hizmetler-dairesi-baskanligi/76
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yerel düzeyde sosyal politikaların hedef kitlesine yönelik çeşitli kamu kurumlarının politikalar 

geliştirdiği bilinmektedir. Merkezi yönetim kuruluşları yanında il ölçeğindeki diğer kamu 

kuruluşlarının benzer politikaları arasında yetki karmaşası ve çakışmalarının olması 

muhtemeldir. Böylesi durumların sosyal politikaların etkinliğini zayıflatacağı açıktır. Bu 

hususlara ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde mülakat yapılan yetkilinin tespitleri 

şöyledir: “Kurum içerisinde hiyerarşik bir yapı var. Herhangi bir sorun varsa önce şube 

müdürü ile görüşülür. Şube müdürü daire başkanı ile görüşür ve sorun çözülür. Farklı 

kurumlar örneğin Kızılay, kaymakamlık gibi kurumlardan yardım alınıp alınmadığına 

bakılıyor. Çünkü örneğin yakacak yardımları çok büyük rakamlarda 7-8 milyon civarında 

dolayısıyla bu tür mükerrer uygulamaların olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca bu yıl İçişleri 

Bakanlığının E-Belediye Bilgi Sistemleri Projesi devreye girecek. Ortak kullanım ortak bilgi 

sistemi ile tüm belediyeler ilçe belediyeleri bu sistemden tüm bilgilere ulaşacak. Bir de sosyal 

destek hizmet birimleri arasında koordinasyonu artırmak amacıyla her yıl 25 proje veya 

etkinlik düzenlenmektedir” (G)1. 

Bir kurumda yetki karmaşıklığı ve koordinasyon eksikliği bulunması halinde sosyal 

nitelikteki uygulamaların adaletli bir şekilde sağlanması zorlaşmaktadır. Tüm ihtiyaç 

sahiplerinin yararlanabilmesi ve mükerrer yardımların önüne geçilmesi için ortak bir bilgi 

sistemi ile yetki ve görev paylaşımı yapılmalıdır. Kamu kurumları arasında karmaşıklıkların 

yaşanmaması amacıyla Sosyal Doku Programı, E-Belediye Bilgi Sistemleri Projesi gibi hem 

yerel de hem merkezi yönetim tarafından geliştirilen uygulamaların mevcudiyeti olumlu bir 

gelişmedir.  

2.1.Yürütülen Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler 

Belediye harcamaları fonksiyonel olarak sınıflandırıldığında genel kamu hizmetleri, 

ekonomik işler ve hizmetler ile iskân hizmetlerine ilişkin harcamaların bütçede en ağırlıklı 

yere sahip olduğu görülmektedir. 2018 yılı verilerine göre bu üç harcama alanı toplam 

belediye harcamalarının üçte ikisine tekabül etmektedir. Sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, 

sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerini kapsayan sosyal harcamaların ise toplam 

belediye harcamaları içindeki payı % 2,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2011 yılında sosyal 

harcamaların toplam belediye harcamaları içindeki oranı % 2,7 idi. Sosyal harcamaların kendi 

içindeki dağılımında sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine yönelik harcamalar sosyal 

harcamalar toplamının yarısını oluşturmuştur. Bu harcamalar içerisine hastalık yardımı, 

yaşlılara, dul ve yetimlere, çocuklara ve sosyal güvenliği bulunmayanlara yapılan yardımlar 

girmektedir (İnan ve Demir, 2019:159). 

 2018 yılı verilerine göre sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, sosyal güvenlik ve sosyal 

yardım hizmetlerini kapsayan sosyal harcamaların toplam büyükşehir belediye harcamaları 

içindeki payı % 3,9’dur. Bu oranın 2006 yılından itibaren düşüşe geçmesi 6360 sayılı kanuna 

bağlı olarak il mülki sınırında büyükşehir modelinin genişlemesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu 

modelde büyükşehirlerin hizmet alanının il mülki sınırıyla çakıştırılması hem hizmet alanını 

genişletmiş hem de harcamaları arttırmıştır. Yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının sınırlı 

kalması nedeniyle harcamalarda yapılan kısıntıların sosyal harcamalardan başladığı 

değerlendirilmektedir. 2010-2018 yıllarını kapsayan dönemde harcamaların fonksiyonel 

                                                 
1
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli ile yapılan görüşmeler 

değerlendirilirken isim gizliliğini sağlamak amacıyla G (Görüşmeci) şeklinde bir kodlama yapılmıştır. 
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tasnifini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal harcamaları % 5,2’lik bir 

ortalamaya sahip olmuştur (İnan ve Demir, 2019:162-163). 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çeşitli sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin 

hedefleri stratejik planlarda düzenlenmekte ve faaliyet raporlarında ise sağlanan hizmetler 

hakkında kamuoyu bilgilendirilmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 yılı 

Stratejik Planı’nda sosyal belediyecilik kavramı kullanılırken 2010-2014 yılı Stratejik 

Planı’nda ise sosyal belediyecilik kavramı kullanılmamakla birlikte “toplumsal dönüşüm” 

başlığı altında “sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek” stratejik amaç olarak belirtilmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda bakım ve yardıma muhtaç kimselere yönelik sosyal yardım ve 

hizmetlerin her yıl %15 oranında arttırılması ve yerel yönetimler ile sivil toplum örgütleri 

arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek için her yıl en az 20 etkinlik 

düzenlenmesi şeklinde iki stratejik hedef belirlenmiştir. 2020-2024 yılı Stratejik Planı’nda da 

yine “toplumsal dönüşüm” başlığı altında sağlık ve sosyal hizmetler alanına ilişkin stratejik 

amaç ve hedefler tespit edilmiştir. 2020-2024 yılı Stratejik Planı’nda diğer yıllardan farklı 

olarak ise “sosyal belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri 

yaygınlaştırmak” stratejik amacı konulmuştur. Bu amaç doğrultusunda sosyal ve psikolojik 

çalışmalar yaparak aile içi şiddeti önleme ve aile bütünlüğünü sağlama, sosyal yardıma 

ihtiyacı olan aileleri tespit etmek ve çalışabilir durumda olan vatandaşların iş hayatına 

kazandırılmasını sağlama, mezarlık ve defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini en üst 

düzeye çıkarma hedefleri benimsenmiştir (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019: 98-99). 

2015-2019 Stratejik Planı’nda “toplumsal dönüşüm” başlığı altında sosyal hizmetlere yönelik 

hedefler konulmuştur. Belediyeye gelen taleplerin başvuru tarihinden itibaren 27 iş günü 

içerisinde sonuçlandırılacağı belirtilmiştir. Sosyal belediyeciliğin önemli unsurlarından birisi 

olan sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket etme doğrultusunda bu kuruluşlarla birlikte 

dezavantajlı gruplar yararına 2018 yılı için 60 adet sosyo-kültürel etkinlik yapılması 

hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2018 yılında Engelsiz Sanat Topluluğu kurularak 67 

organizasyon ve kültürel etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliklere 9.562 kişinin katılım 

sağladığı tespit edilmiştir. Dezavantajlı grupların toplumsal bütünleşmesinin sağlanması ve 

farkındalığın geliştirilmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 Stratejik Planı’nda 

da yer alan hedeflerinden birisidir. Bu doğrultuda Engelsiz Nakil Hizmeti adı altında ve 

Engelsiz Kocaeli Taksi hizmeti kapsamında 2018 yılında 5831 ulaşım hizmeti verilmiştir. 

2018 yılında Evde Bakım Hizmeti kapsamında çevresinden destek alamayan yaşlı hastaların 

öz bakımı ve temizliğini sağlamak amacıyla 2109 kişiye ulaşılmış ve 1209 hastaya “Elektrikli 

Hasta Karyolası Hizmeti” verilmiştir (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018: 209). 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde hasta, engelli, 

yaşlı ve kimsesiz gibi yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 

221 754 TL ayni ve 28 35 710 TL’si nakdi yardım şeklinde olmak üzere toplam 32 157 464 

TL sosyal yardımda bulunulmuştur. Bu yardımlar kapsamında Annelere Süt Yardımı, Hoş 

Geldin Bebek, Gönül Kazan gibi projeler gerçekleştirilmiştir. Barınma ve Konaklama ve 

Sosyal Yardım Merkezi tarafından sosyo-ekonomik nedenlerle sokakta yaşamak zorunda 

kalan ve tedavi görmeye gelen vatandaşlar için verilen “Barınma ve Konaklama Hizmeti” 

kapsamında 1843 barınma ve 515 konaklama hizmeti verilmiş, 737 kadın Konuk Evi’nde 

ağırlanmıştır. Merkezde verilen hizmetler ise geçici barınma ve konaklama hizmeti, sağlık 

hizmeti, sosyal yardım şeklindedir. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi çeşitli 

nedenlerle okul hayatına ara vermek zorunda kalan, ergenliğin neden olduğu sorunlarla baş 
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etmekte zorlanan 11-18 yaş arası çocukları sosyal, psikolojik ve bedensel olarak desteklemek 

üzere kurulmuştur. Bu merkez, çocukların bedenen ve zihnen sağlıklı olmaları, eğitimlerine 

devam etmeleri, suça bulaşmamaları, ailelerinin bilinçlendirilmeleri, meslek kazandırılarak işe 

yerleştirilmeleri gibi görevleri üstlenmiştir. 2018 yılında bu merkez tarafından 51 çocuğa 

sertifika verilmiş, 15 çocuk işe yerleştirilmiştir (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018: 205). 

2020 Mali Yılı Performans Programı’nda ise Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 

sorumluluğunda “sosyal belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan 

hizmetleri yaygınlaştırmak” şeklinde bir stratejik amaç benimsenmiştir. Dezavantajlı 

grupların sosyal hizmetler sayesinde topluma katılmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla Aktif 

Yaşlanma Programı, Anne Şehir ve Hayatın İçindeyim, Aşmak İçin Hareket Projesi gibi 

projelerin oluşturulması 2020 yılı hedefi olarak koyulmuştur. Performans Programı’nda 

topluma ve hayata katılmalarını sağlamak amacıyla, engelliler, çeşitli sağlık sorunu olan 

vatandaşlar, yaşlılar, çocuklar gibi gruplara yönelik evde bakım hizmetleri ve tesislerin 

oluşturulması hedeflenmiştir. Bunlara ek olarak engelli nakil talebinin karşılanma süresinin 48 

saatten 42 saate düşürülmesi ve sosyal yardım için gelen sosyal inceleme taleplerinin 5 iş 

gününden 4 iş gününe düşürülmesi gibi hedefler sosyal yardım ve hizmetlerin sunulmasında 

hızın arttırılmasına yöneliktir. Sosyal belediyecilik açısından önem taşıyan sosyal yardım alan 

vatandaşların istihdama yönlendirilmesi hususunda ise %5’lik bir hedef saptanmıştır (Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi, 2020: 83). 

Sosyal hizmet ve yardımlar nakdi, yiyecek ve içecek gibi temel ve acil ihtiyaçların 

karşılanmasını içerdiği gibi aynı zamanda fiziksel çevreyi herkes için erişilebilir hale getirme 

ve farklı sosyal grupların sosyal ve kültürel yaşama erişebilmesi ve katılmasını sağlama gibi 

boyutları da içermektedir. Yürütülen proje ve uygulamaların kapsamında hem ekonomik ve 

temel ihtiyaçlar hem de sosyo-kültürel etkinlikler bulunmaktadır. Yerel topluluktaki aile içi 

şiddet, ahlaki yozlaşma gibi sorunlar da bu etkinlikler ve projeler içerisinde çok boyutlu 

şekilde ele alınmaktadır. 

 “Sosyal belediyecilik kısaca yoksulluk ve yoksunluk içerisinde olan vatandaşlara yapılan ayni 

ve nakdi yardımlar olarak tanımlanabilir. Sosyal belediyecilik uzun bir dönem boyunca ihmal 

edilmiştir. Ancak artık yeni belediyecilik yaklaşımlarıyla birlikte bu görüş değişmiştir. Sosyal 

belediyecilik belediyelerin temel görevlerinden biridir. Sosyal hizmet ve yardımlar ile yerel 

kalkınmayı artırma, sosyalleştirme, işsiz, engelli, yaşlı, kimsesiz gibi dezavantajlı kesimleri 

kendi yaşamını sürdürebilecek duruma getirme gibi hedeflerimiz bulunmaktadır. Ayrıca 

sosyal hizmetlerde bir ekonomiye dönüşüm var. Almış olduğumuz vergilerle yardım 

yapıyoruz. Yardımı esnafa yaptığımızda esnaf yine kurumumuza vergi veriyor. Böyle bir 

dönüşüm var” (G). 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyeciliği öncelikli alanlardan biri olarak 

gördüğü anlaşılmaktadır. Vatandaşa karşı sorumluluk anlayışı ile birlikte ayrıca iktisadi 

yönden kalkınmayı destekleme gibi işlevlerin üstlenildiği ortaya çıkmaktadır. Sosyal yardım 

ve hizmetlerin ekonomik ve sosyal bir hak olduğu bilincinin mevcut olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla söz konusu yardım ve hizmetlerin yapılması anayasal bir hakkın yerine 

getirilmesi olarak görülmektedir.  

2.2.41 Kart Uygulaması 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir sosyal yardım şekli olan 41 Kart Projesi’nden önceki 

dönemde ekonomik durumları nedeniyle gıda, giyim, süt ihtiyaçlarını karşılayamayan 
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vatandaşların ihtiyaçlarını gıda kolileri ile karşılamaktaydı. Daha çağdaş, hızlı ve kaliteli bir 

hizmet sunumunun gerçekleşmesi ve söz konusu sosyal yardımların daha kolay bir şekilde 

ulaştırılması amacıyla önce Sosyal Doku programı daha sonra yeni bir yazılım aracılığıyla 41 

Kart Projesi oluşturulmuştur. 01.09.2011 tarihinde uygulamaya geçirilen Gıda Tanımlı 41 

Kart uygulamasıyla kart sahiplerinin anlaşmalı marketlerden gıda alışverişi yapabilmeleri ve 

yardımların kurum tarafından etkin bir şekilde takip edilmesi mümkün hale gelmiştir 

(https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/pages/sosyal-hizmetler/250). 

41 Kart projesinden istifade edebileceklerin tespitinde belirli ölçütler geliştirilmiştir. “ Bahsi 

edilen hizmetlere başvuran vatandaşlarımızın uzman personellerimiz tarafından yapılan 

sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi olup olmadığı, varsa ne tür ihtiyaçları olduğu ve 

giderilmesi için neler yapılabileceği Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu tarafından 

karara bağlanmaktadır. Kurumumuz projeleri yürütürken teknolojik imkânlardan 

faydalanmaktadır. Sosyal doku çalışması bu alanda veri sağlamak için oldukça önemlidir. 

Kurum olarak bunu sağlamış durumdayız. Oluşturduğumuz yazılım ve Sosyal Doku Programı 

ile hizmetlerin sistemli, düzenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

sistem ile vatandaşlarımıza yardım ve hizmetlerin götürülmesindeki tüm aşamalar takip 

edilebilmekte ve sorunlar anında belirlenebilmektedir. Böylece hem vatandaşlarımıza 

yardımlar hızlıca ulaşmakta hem de mükerrer yardımların önüne geçilmektedir. Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün yapmış olduğu tüm 

işlemler kayıt altına alınmaktadır. Kocaeli’nin sosyal doku haritası oluşturulmuştur. Ayrıca 

şehrimizde gerçekleştirilecek tüm sosyal projeler için bir alt yapı ve veri tabanı 

oluşturulmuştur” (G). 

Sosyal belediyecilik uygulamalarında verilerin toplanması ve analiz edilmesi bilimsel 

yöntemlere dayalı olarak yapılmalıdır. Bu noktada en önemli veri kaynağı sosyal doku 

çalışmalarıdır. Sosyal belediyeciliğin temel amaçlarından birisi sosyal dokunun 

iyileştirilmesidir. Hizmette yerellik ilkesinin gereği olarak hizmetin götürüleceği topluluğa en 

yakın olan birimin bilgi toplaması ve topladığı bilgiler doğrultusunda gerekli adımları atması 

daha etkin ve kaliteli hizmet sunumuna imkan verir. Ayrıca kamuoyu araştırması, anket, 

mülakat gibi farklı yöntemler sosyal doku haritası için nesnel veri sağlamada etkili 

yöntemlerdir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmet politikalarına yol gösterici bir 

sosyal doku haritasına sahip olduğu görülmektedir. Bir yerel yönetimin yerel nüfusa dair yaş, 

eğitim, sağlık, gelir, kültür gibi bilgilerin kaydedildiği bir sisteme sahip olması mükerrer 

uygulamaların önüne geçilmesinde oldukça önemlidir. Böylece yerel sosyal nitelikteki hizmet 

ve yardımların etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. 

Sosyal belediyecilik kapsamında vatandaşların gıda ihtiyaçlarının yanında giyim 

ihtiyaçlarının da karşılanabilmesi amacıyla Kocaeli’nin İzmit ve Gebze ilçelerinde iki adet 

Sevgi Mağazası kurulmuştur. Giyim ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan aileler 

kendilerine en yakın Sevgi Mağazası şubesinden randevu alarak yeni kıyafetlerden 

istediklerini seçebilmektedir. Diğer yardımlarda olduğu gibi giyim yardımlarının da daha 

sistematik ve kolay kontrol edilebilirliğini sağlamak üzere 41 Kart uygulamasına eklenen 

yazılım ile Giyim Tanımlı Nakit 41 Kart oluşturulmuştur 

(https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/pages/sosyal-hizmetler/250). 

Anne adaylarına hamilelik ve emzirme dönemlerinde süt içme ve sağlıklı beslenme 

alışkanlığının kazandırılması, buna imkân sağlanması ve sağlık kontrollerinin düzenli 

yapılmasını sağlamak amacıyla 2006 yılından beri doğumdan önce 3 ay doğumdan sonra 3 ay 

https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/pages/sosyal-hizmetler/250
https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/pages/sosyal-hizmetler/250
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olmak üzere süt desteği projesi uygulanmaktaydı. Doğuma 3 ay kala anne adayı Aile Sağlığı 

Merkezine gittiğinde kendisine doğumdan üç ay sonrasını da kapsayacak şekilde Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi tarafından aylık olarak12 litre olmak üzere süt fişi verilmekteydi. Bu 

projeyi daha etkin hale getirmek ve hizmetin kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak için 

01.01.2012 tarihinden itibaren yalnızca anne adaylarının süt alışverişi yapabilecekleri Süt 

Tanımlı 41 Kart uygulaması başlatılmıştır (https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/pages/sosyal-

hizmetler/250). Böylece sosyal yardım ve hizmetlerin kolay, sistematik ve etkin bir şekilde 

yürütülebilmesi adına 41 kart uygulaması revize edilmektedir. Bu noktada önemli bir husus 

ihtiyaç sahiplerinin 41 Kart’a başvurularına ilişkin bürokratik adımların olabildiğince 

azaltılarak başvuru mekanizmasının basitleştirilmedir. “Vatandaşlarımız en yakın Çözüm 

Masası birimimize bir adet fakirlik belgesi, aile bireylerinin nüfus cüzdanı fotokopileri, SGK 

hizmet dökümü ve provizyon sorgulaması, emekli ise emekli maaş dökümü ve provizyon 

sorgulaması ve bir adet başvuru dilekçesi ile başvurularını yapabilmektedirler. Ayrıca 

başvurular başvuru tarihinden itibaren 27 iş gününde neticelendirilirken süreci daha da 

hızlandırmak amacıyla başvuru sahiplerinin incelemelerinin tamamlanması 5, sosyal 

incelemelerin kurulda karara bağlanması 5 ve onaylanan taleplerin karşılanması 5 gün 

olmak üzere toplam 15 iş gününde sonuçlandırılmaktadır. 2024 yılı hedeflerimizden biri de bu 

süreyi 11 güne düşürmek” (G). 

Sosyal hizmet ve yardımlara ihtiyaç duyan vatandaşların kolay bir şekilde ulaşabilecekleri 

başvuru merkezlerinin bulunması, gereğinden fazla bürokratik engellerle karşılaşmaması 

hizmetlerin etkinliğini arttırır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 41 Kart’a başvuru koşulları 

ve şekline bakıldığında çok adımlı olmadığı görülmektedir. Başvuru işlemlerinin tamamlanma 

süresinin zaman içerisinde aşamalı olarak azaltılmaya çalışılması olumlu bir yaklaşımdır.  

Sosyal hizmet ve yardımlardan istifade edenlerin aktif çalışma hayatına geçirilmeleri sosyal 

belediyeciliğin bileşenlerindendir. 41 Kart Projesi kapsamında destek alanların istihdama 

katılması yönünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hedef belirlemiştir. “Böyle bir hedefimiz 

mevcut. Fakat henüz gerçekleştirilmiş durumda değil. Son 5 yıldır sosyal yardım alan 

ailelerdeki çalışabilir durumda olan vatandaşlarımızı mesleki eğitim kurslarına veya 

istihdama yönlendirme noktasında 2024 yılına kadar %5’lik bir oranı yakalamak planlarımız 

arasında” (G). Çalışma kapasitesinden yoksun olan engelli, yaşlı gibi kesimler dışında kalan 

ve temel ihtiyaçları karşılanan hemşehrilerin ekonomik bağımsızlıklarının temin edilmesi 

hedeflenmelidir. Bunu sağlamaya yönelik olarak belediyeler kısa vadeli çözüm aracı olan 

yardımlara ek olarak istihdam olanağı sağlayacak mikro-finans, meslek edindirme kursları 

gibi projeleri gerçekleştirmektedir. 

 

SONUÇ 

Dünyada sosyal politikalara yönelik paradigma değişikliğinde sanayi devriminin olumsuz 

sonuçlarının önemli bir etkisi bulunmaktadır. İşsizlik, barınma, sosyal güvenlik, asgari 

geçimin sağlanması, dezavantajlı kesimlerin yaşadığı mağduriyetler sanayi devrimi sonrası 

siyasal iktidarların muhatap kaldığı sorun kümeleri olmuştur. Ulusal ölçekte etkileri olan bu 

sorunlarla mücadele esasen devletin sorumluluğunda olmakla beraber zaman içinde yerel 

yönetimler de görevli ve yetkili hale gelmişlerdir. Yerel düzeyde yaşayan desteğe muhtaç 

hemşehrilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürürlüğe sokulan politikalar neticesinde ortaya 

çıkan sosyal belediyecilik anlayışının zamanla güç kazandığı görülmektedir. 

https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/pages/sosyal-hizmetler/250
https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/pages/sosyal-hizmetler/250
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Sosyal belediyecilik gerek bir sorumluluk ve yükümlülük olarak gerekse yerel kalkınmayı 

arttıracak bir güç olarak artık belediyelerin asli görev alanlarından birisidir. Türkiye’de 

belediye ve büyükşehir belediye kanunları ile belediyelere sosyal belediyecilik anlayışı 

kapsamında değerlendirilebilecek birçok yetki ve görev verilmiştir. Sosyal hizmet 

politikalarının başarısı belediyelerin sahip olduğu öncelik, imkân ve sınırlılıklarla yakından 

ilişkilidir. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında sosyal yardım ve hizmete ilişkin 

yetki ve görevlerin bütüncül olarak ele alındığı yasal düzenlemelerin varlığı yönetimler arası 

iş birliği ve koordinasyonu güçlendireceği gibi sosyal hizmet politikalarının daha etkin şekilde 

uygulanmasını sağlar. 

Türkiye’de birçok belediye, sosyal belediyeciliğin gereği olarak çeşitli projeler yürütmektedir. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü sosyal hizmet politika araçları içerisinde 41 

Kart önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal Doku Programı ve daha sonrasında geliştirilen 41 

Kart Projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı, etkin ve adaletli sosyal hizmet ve 

yardım sunumu mümkün olmaktadır. Mevcut teknik personel ve ihtiyaç duyulan verileri 

toplamayı sağlayacak sistemler sayesinde gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi ve 

gereken yardım ve hizmetlerin görülmesinde isabet oranı çok daha güçlü hale gelmiştir. 41 

Kart’a yapılan başvuruların neticelendirilme süresinin zaman içerisinde düşme eğilimine 

girmesi ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetlerinin kısa sürede giderilmesini sağlayacak bir 

gelişmedir.  
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Özet 

Günümüz toplumu her ne kadar hayvan sever olmuş olsa da bütünüyle hayvanlardan veya sahipsiz 

hayvanlardan şikayetçi olan insan sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Sahipsiz hayvanlar, onların 

sağlıkları ile birlikte toplumun rahatlığı için kontrol altında tutulmalıdır. Böyle durumlar sahipsiz 

hayvanlar için tasarlanmış rehabilitasyon merkezleri, bakım evleri ve tedavi merkezleri ile 

gerçekleştirilebilinir. Belirtilen merkezlerin faal bir şekilde yerelde faaliyet göstermelerinde büyükşehir 

belediyelerinin önemi yadsınamaz. Büyükşehir belediyeleri hem insanları hayvanlardan korumak hem 

de hayvanları insanlardan korumak adına sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyetlerini devam 

ettirmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; büyükşehir belediyelerinin sahipsiz hayvanlara yönelik yapmış olduğu faaliyetler 

hakkında bilgilendirmelerin yanında yapılan faaliyetlerin yeterliliğinin tartışılmasıdır. Bu bağlamda 

örneklem olarak 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasayla birlikte büyükşehir belediyesi olan ve 
Türkiye’nin en doğusunda yer alan Van BüyükşehirBelediyesi örneklem olarak alınmıştır. Çalışmada 
Van Büyükşehir Belediyesinin sahipsiz hayvanlar arasında en fazla göze çarpan köpek ve kedilere 
yönelik yapılan faaliyetleri değerlendirilerek önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Büyükşehir, Kent, Sahipsiz Hayvanlar, Hayvan faaliyetleri 

Evaluation of the Activities of Van Metropolitan Municipality on the without Owner 

Animals in the City 

Abstract 

Although today's society has become animal lovers, the number of people who complain 

about animals or without owner animals is at a considerable level. Stray animals should be 

kept under control for the comfort of the society, together with their health. Such situations 

can be realized with rehabilitation centers, nursing homes and treatment centers designed for 

unattended animals. The importance of metropolitan municipalities in the active operation of 

the mentioned centers locally cannot be denied. Metropolitan municipalities continue their 

activities towards without owner animals both to protect people from animals and to protect 

animals from people. The purpose of this study; it is the discussion of the adequacy of the 

activities carried out in addition to informing about the activities carried out by the 

metropolitan municipalities towards without owner animals. In this context, enacted in 2012 

Law No. 6360 as samples along with Turkey and the metropolitan municipality located east 

of Van Municipality are taken as samples. In the study, suggestions will be made by 

evaluating the activities of Van Metropolitan Municipality for dogs and cats, which are the 

most prominent among the without owner animals.  

Keywords: Metropolitan City, Without Owner Animals, Animal Activities 

GİRİŞ 

Dünya çapında çok fazla sahipsiz hayvan bulunmaktadır. Her yıl binlerce sahipsiz hayvan da 

insanlar tarafından öldürülmektedir. Bunun sebebi; insanların, sahipsiz hayvanların varlığını 

kendilerine, yakınlarına ve çevreye tehdit olarak görmeleridir. Günümüzde sokak hayvanları, 

belediyeler ve toplum için sorun haline gelmiş önemli bir konudur. Bazı insanlar için sokak 

hayvanları sorun haline gelse de hayvan severlere göre; dünya sadece insanlar için değil 

insanlar kadar hayvanların da yaşama alanıdır. Ancak toplumun bir bölümüne göre sahipsiz 

hayvanların ormanlık alanlarda yaşaması gerekmektedir. 

Van Büyükşehir Belediyesinin Kentteki Sahipsiz Hayvanlar Konusundaki 

Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 
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Dodurka “Sokak hayvanı” kavramını; sahibi olmayan, sokakta yaşayan, sokakta doğmuş veya öncesinde 
sahiplenilip belirli bir süre sonunda evden atılmış hayvanlar tabiriyle tanımlamıştır (2009). Genellikle kedi ve 
köpekler sahipleniliyor sonrasında sahibinin ölmesi veya terk etmesi sonrasında sahipsiz kalabilmektedir. 
Anayasada 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu’yla devletin bazı kurumlarına ve tüm vatandaşlara hayvanları 
koruma hakkı tanınmıştır. Bu kanun ile tüm hayvanların hakları koruma altına alınmıştır. Aslında hayvanları 
korumak öncelikle toplumun üstlenmesi gereken bir görevdir. Fakat genel olarak insanların, sahipsiz hayvanların 
agresifliğine ve oluşturdukları çevre kirliliğine yönelik ön yargıların oluştuğu görülmektedir.  Hayvan sağlığı 
büyük ölçüde insan sağlığıyla ilişkili olduğundan hayvan ve insan ilişkileri son zamanlarda önemli bir boyut 
kazanmıştır. Sokak hayvanlarının sayıları artıyor ve bu durum onlar için de birçok sorunu meydana

getirmektedir. Bu gibi sorunların önüne geçebilmek için özellikle büyükşehir belediyeler tarafından ciddi 

önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu noktada büyükşehir belediyelerinin kanunlarla belirlenen görev ve 

sorumlulukları bulunmaktadır. Türkiye’de sahipsiz hayvanların içinde bulunduğu sorunlar ve zorlu yaşam 

koşullarına çözüm üretmek, belirli kuruluşlarla bağlantılı olarak yerel yönetimlerin denetimi altındadır. 

Büyükşehir belediyeleri sadece vatandaşlar için değil, yerel alanda bulunan her türlü sorun ve aynı zamanda 

canlılara karşı sorumlulukları ve görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

Bu çalışmada Van Büyükşehir Belediyesinin sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyetleri dile getirilecektir. Bu 

doğrultuda; 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu hakkında bilgiler sunulduktan sonra Van Büyükşehir 

Belediyesinin sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyetleri ele alınarak değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU 

5199 sayılı Kanun ile hayvanlar koruma altına alınmaya çalışılmıştır.  5199 Sayılı Hayvanları Koruma 

Kanunu’nun birinci kısım, birinci bölümünde kanunun amacı; hayvanların yaşamı için refah ortam sunmak, 

hayvanların yaşayacakları olumsuz şartları en aza indirmek ve en iyi şekilde korunmaları olarak ifade edilmiştir. 

Kanun, hayvanların korunmasına yönelik yapılacak faaliyetlerin düzenlenmesi, olumsuz etkenler doğrultusunda 

alınacak önlemler, koordinasyon sağlama, mükellefiyet ile tabi olunacak cezai hükümler gibi işlevleri 

kapsamaktadır. Bu kanuna aykırı durumlar sergileyenlere yine kanunda belirtilen cezalar vermektedir. Aşağıda 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28 inci maddesinde yer alan idari para cezalarının 2019 yılında 

uygulanan miktarlar belirtilmektedir. 

Tablo 1- 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında 2019 Yılı İdari Para Ceza 

Miktarları 

CEZANIN MAHİYETİ İDARİ PARA 

CEZASI (TL) 

4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne (söz konusu hayvanlarını yavrulatmak 

isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını 

yapmakla yükümlüdür.) aykırı davrananlara, hayvan başına 
773 

5 inci maddenin birinci (Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına 

katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme 

yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan 

ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.), ikinci (Hayvan 

sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara 

verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve 

yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.), 

üçüncü (Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak 

yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla 

yükümlüdürler.) ve altıncı (Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları 

sahiplenen ve onu üretmek için seçenler annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak 

için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla 

yükümlüdür.) fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara 

ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına 

148 

5 inci maddenin yedinci fıkrasında (Ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanlardan, doğal 

yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak durumda olanlar terk edilemez; 

beslenemeyeceği ve iklimine uyum sağlayamayacağı ortama bırakılamaz. Ancak, yeniden 
513 
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sahiplendirme yapılabilir ya da hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.) öngörülen 

yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına 

6 ncı maddenin birinci fıkrasına (Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı 

Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır) 

aykırı hareket edenlere hayvan başına 
1552 

7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara 

hayvan başına 513 

8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede 

bulunanlara hayvan başına 26.027 

8 inci maddenin ikinci (Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbî amaçlar dışında organ veya 

dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez.), üçüncü (Ev ve 

süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve 

kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi 

müdahale yapılması yasaktır.)  ve dördüncü (Bir hayvana tıbbî amaçlar dışında, onun türüne 

ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek, çeşitli 

maddelerle doping yapmak, hayvanların türlerine has davranış ve fizikî özelliklerini yapay 

yöntemlerle değiştirmek yasaktır.)  fıkralarına uymayanlara hayvan başına 

3.117 

9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen Hayvan Deneyleri hususlara 

uymayanlara hayvan başına 773 

Yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına 
3.117 

10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve 

yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 2.595 

11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara 
3.897 

11 inci maddenin ikinci fıkrasına (Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır.) 

aykırı davrananlara hayvan başına 3.897 

12 nci maddenin birinci fıkrasına (Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel 

koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, 

hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin 

ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır) aykırı hareket edenlere hayvan başına 

1.552 

12  nci maddenin ikinci fıkrasına (Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini 

hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek 

şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar 

Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.) aykırı hareket edenlere hayvan başına 

3.897 

13 üncü madde Hayvanların öldürülmesi hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan 

başına 1.552 

13 üncü madde Hayvanların öldürülmesi hükümlerine aykırı davranışların işletmelerce 

gösterilmesi halinde öldürülen hayvan başına 3.897 

14 üncü maddenin (a): Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem 

yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını 

ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek. 

(b): Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak. 

(c): Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak. 

(d): Ev ve süs hayvanlarını onaltı yaşından küçüklere satmak. 

(e): Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak. 

 (g): Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak 

dağıtmak. 

773 
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 (h): Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar 

üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler 

vermek. 

(ı): Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, 

uygun olmayan koşullarda barındırmak. 

(j): Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak. 

(k): Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, 

ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi 

bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek.  

bentlerine aykırı davrananlara 

14 üncü maddenin (f): Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve 

özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete 

konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya 

sürmek. ve (l): Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; 

sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve 

hediye etmek. 

 bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına 

7.802 

RTÜK’ün takibi sonucunda 20 nci maddeye (Hayvanların korunması ve refahı amacıyla; 

yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında 

bu konuya yer verilmesi esastır. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile özel televizyon 

kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarının 

programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların yapılması zorunludur. Bu 

yayınların % 20'sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılması esastır. Radyo 

ve Televizyon Üst Kurulu görev alanına giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür) 

aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin 

ihlal edildiği her ay için 

15.612 

21 inci maddeye (Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim 

ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır. ) aykırı hareket 

edenlere hayvan başına 

773 

22 nci maddeye (İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama 

ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinin 

kuruluşu ile çalışma usul ve esasları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir ) uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü 

şartlarda barındırdıkları hayvan başına 

1.856  

Kaynak: www.mevzuat.gov.tr,2020; http://edirne.ormansu.gov.tr, 2020 

5199 Sayılı Kanun’unun ikinci kısım, birinci bölüm’ünde; hayvanların sahiplenilmesi, bakımı 

ve koruması söz konusudur. Bu maddede hayvanların sahiplenilmesi ve bakımına göre; 

hayvanı sahiplenen kişi veya kişiler, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun ihtiyaçlarını 

karşılamak, sağlığına ve çevreye dikkat etmekle yükümlüdür. Kişiler sahip oldukları 

hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğine ve insanlara karşı hayvanların verebileceği 

zararlara karşı tedbirler almalıdır. Ev ve süs hayvanı satıcılığı yapan kişiler, yerel yönetimler 

tarafından hayvanların bakımı hususunda gerekli sertifikaları temin etmeleri zorunludur. Aynı 

zamanda hayvanları üretmek için ve sahiplenen kişiler yavruları tehlikeye atmamak suretiyle 

gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Ev ve süs hayvanlarından doğada yaşamaya uygun 

olmayanlar terk edilemezler. Sadece farklı kişilere tekrar sahiplendirilebilirler. Bu maddede 

sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması hususuna göre; güçten düşmüş hayvanlar 

3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununa en uygun şekilde uygulama yapılır. Güçten 

düşmüş hayvanlar kesinlikle ticari amaçlı kullanılamaz (binicilik vs). Yerel yönetimler 

http://edirne.ormansu.gov.tr/
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sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara ilişkin tedbirler alırlar. Güçten düşmüş ve sahipsiz 

hayvanlar en kısa sürede yerel yönetimlere bağlı ilgili kurumlara götürülürler. Tedavi sürecini 

tamamladıktan sonar alındıkları ortama geri bırakılmaları zorunludur.  

5199 Sayılı Kanun’unun ikinci kısım, ikinci bölümünde; hayvanlara nasıl müdahale edileceği 

konusu açıkça yer almaktadır. Hayvanlara cerrahi müdahaleler veterinerler dışında kimsenin 

yapamayacağı, kontrolsüz üremeyi durdurmak için kısırlaştırma yapılabilineceği, ev ve süs 

hayvanının dış görünüşünü değiştirmek amacıyla kuyruk ve kulak kesilmesi gibi fiziksel 

cerrahi müdahale yapılmasının yasak olduğu konularına yer verilmiştir. Aynı zamanda 

hayvanlar üzerinde deney yapılması da yasaklanmıştır. Hayvan deneyi yapan kurum ve 

kuruluşlar için ilgili deneylerin yapılması konusunda etik kuruldan izin alma koşulu 

bulunmaktadır. Hayvanların yaşadıkları zaman içinde organları alınamaz veya dokuları 

parçalanamaz. Kendi doğalarına ters düşecek şekilde hormone veya ilaç verilmesi 

yasaklanmıştır. Bu maddede hayvan deneyleri hususuna göre; Bilimsel olmayan tanı ve 

tedavide deney hayvanı olarak kullanılamazlar. Uygun şekilde deneyde kullanılacak 

hayvanlarında en doğru şekilde kullanılması gerekmekte ve sonrasındaki bakımı esas 

alınmaktadır. Deney hayvanlarının bulundurulması, üremesi hususlarındaki işletmelerin ve 

personellerin uyacağı kurallar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından koyulmaktadır.  

5199 Sayılı Kanun’unun ikinci kısım, üçüncü ve dördüncü bölümlerinde; hayvanların ticareti 

ve eğitilmesine dair görevler ve hayvanların kesimi öldürülmesi ve yasaklanması konularına 

yer verilmiştir. Bu maddede hayvan ticareti hususuna göre; satılırken hayvanların 

sağlıklarının iyi olması gerektiği, barınacakları yerin şartlara uygun olması gerektiği ve hasta, 

sakat olan hayvanların usulüne uygun olacak şekilde bile olsa kesmenin ya da acı çekmemesi 

için öldürmenin yasak olduğu açıkça belirtilmiştir. Çiftlik hayvanlarının bakımı konusunda 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından gerekli olan düzenlemeler yapılmıştır. Hayvanlar 

ticari amaçla film ya da reklam çekimlerinde kullanılabilinir. Fakat bu izin de yönetmelikle 

belirlenmiştir. Sakat ve hasta hayvanların satılması veya sahiplendirilmesi yasaklanmıştır. Bu 

maddede eğitim hususuna göre; hayvanların gücünü aşacak şekilde ve hayvanı yaralayacak 

yöntemlerle eğitilemez şeklindedir. Hayvanların farklı canlılarla dövüştürülmesine izin 

verilmez. Ancak geleneksel gösteriler ilgili Bakanlıklardan izin alınarak düzenlenebilir. Ev ve 

süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel 

yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla 

yükümlüdürler. Dördüncü Bölümde bazı yasaklar belirtilmiştir. Bunlar; Hayvanlara bilinçli 

olarak zarar verici şekilde davranmak, canlarını incitmek, psikolojik olarak baskı yapmak, 

hayvanları güçlerinin yetmediği işler yaptırmak, hayvan bakımı bilmeyen kişilere hayvan 

satmak, 16 yaşından küçüklere ev hayvanı satmak, hayvanın ölümü gerçekleşmeden 

vücuduna müdahalede bulunmak, hayvanlara cinsel ilşkide bulunmak, hayvanlara işkence 

yapmak ve hayvanlara zorla yemek yedirmek, Pitbull Terrier gibi tehlikeli hayvanları 

beslemek, barındırmak ve satışını yapmak şeklinde belirtilmiştir.  

5199 Sayılı Kanun’unun Üçüncü Kısım’da hayvan koruma yönetiminden bahsedilmektedir.  

Üçüncü kısım birinci bölümünde; Mahallî Hayvan Koruma Kurulları Teşkilât, Görev ve 

Sorumluluklarına yer verilmiştir. Buna göre, Her ilde il hayvanları koruma kurulu, valinin 

başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik 

olmak üzere toplanır. Bu toplantılara;  

a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe

belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları, 

b) İl çevre ve orman müdürü,

c) İl tarım müdürü,
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d) İl sağlık müdürü,

e) İl millî eğitim müdürü,

f) İl müftüsü,

g) Belediyelerin veteriner işleri müdürü,

h) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi,

 ı) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik 

takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci,  

j) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci, katılır.

Bu bölümde; her ilde valinin başkanlığında hayvanları koruma kurulunun olması gerektiği ve 

bu kurulun sadece hayvanların korunması kapsamında sorunlar ile bu sorunların çözümüne 

yönelik toplanması gerektiği açıklanmıştır. İl hayvan koruma kurulunun çalışma esas ve 

usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İl sınırları içinde hayvanların 

korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, 

beş yıllık ve on yıllık plân ve projeler yapmak, yıllık hedef raporları hazırlayıp Bakanlığın 

uygun görüşüne sunmak, Bakanlığın olumlu görüşünü alarak hayvanların korunması 

amacıyla her türlü önlemi almakla yükümlüdürler. 

5199 Sayılı Kanun’unun Üçüncü Kısım, İkinci Bölüm’ünde; Denetim ve Hayvan Koruma 

Gönüllüleri başlıkları yer almaktadır. Denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Denetim 

elemanlarının nitelikleri ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile kayıt ve izleme sistemi kurma, 

bildirim yükümlülüğü ile bunları verecekler hakkındaki usul ve esaslar Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  Gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı 

verilir. Bu görevlilerin birçoğu hayvan koruma vakıf ve derneklerine üyedirler. Yerel hayvan 

koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle köpekler ve kediler olmak üzere, 

sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve 

kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve 

sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan 

bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü 

olarak yaparlar.  

5199 Sayılı Kanun’unun üçüncü kısım, üçüncü bölümü; hayvanların korunmasının 

desteklenmesidir. Sahipsiz hayvanların yararın bakım evleri ve hastaneler kurmak için 

öncelikle yerel yönetimler olmak üzere kuruluşlara Bakanlıkça mali destek sağlanır.  

5199 Sayılı Kanun’unun üçüncü kısım, dördüncü bölümü; Diğer Hükümler başlığı altındadır. 

Bu bölümde; eğitici yayınlar, trafik kazaları, hayvanat bahçeleri, yasak ve izinler, koruma 

altına alma gibi maddeler bulunmaktadır. Hayvanların korunması ve rahat yaşamları için 

eğitici programların yapılması gerektiği, radyo ve televizyonlarda yaygın şekilde 

yayınlanması gerektiğinden, bir hayvana çarpan veya kazayla zarar veren kimsenin hayvanı 

en yakın veterinere ya da tedavi ünitesine götürmesinin zorunlu olduğu, hayvanat bahçelerinin 

doğal ortama en uygun şekilde yapılmış olması gerekmekte olduğundan, hayvan bulunduran 

kişilerin hayvanlara zarar vermesi sonucunda denetlenmesi ve hayvanlara el konulması 

konularına yer verilmiştir.  

5199 Sayılı Kanun’unun dördüncü kısım cezai hükümler, birinci bölümünde; İdari Para 

Cezası Verme Yetkisi, Cezalar, Ödeme Süresi, Tahsil ve İtiraz konuları yer almıştır. Para 

cezaları konusunda daha önce çalışmada bilgi verildiğinden yeniden bu kısımda 

bahsedilmemiştir. 

5199 Sayılı Kanun’unun beşinci kısım, birinci bölümünde; Çeşitli Giderici ve Son Hükümler 

yer almıştır. Bu Kanunda, ceza hükmü altına alınmış fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir 
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kat, daha fazla tekrarı halinde üç kat artırılarak verilir. İbaresi ile hayvan hakları koruma 

altına alınmaya çalışılmıştır. 

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK 

FAALİYETLERİ 

Dünya genelinde 100 milyonun üzerinde sahibi olmayan kedi ve yaklaşık 200 milyon köpek 

bulunmaktadır. Doğan her 10 köpekten sadece bir tanesi yuva edinebiliyor. Yılda yaklaşık 

olarak 2.7 milyon kedi ve köpek insanlar tarafından öldürülmektedir. Çünkü bu hayvanlar 

bazı insanlar tarafından bir tehdit olarak görülmektedir. Sahipsiz hayvanların korunacağı 

yeterli miktarda barınak ve onları sahiplenecek insanlar bulunmamaktadır 

(https://sahipsizhayvanlar.org/, 2020). Bu noktadaki eksikliği gidermek adına büyükşehir 

belediyeler son yıllarda etkin bir şekilde hizmet sunmaya çalışmaktadır (Koç, Ayvazoğlu 

Demir, 2019: 29) Büyükşehir belediyelerinin sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyetlerini konu 

alan bu çalışmada Van büyükşehir belediyesi örneklem olarak alınmıştır. Van büyükşehir 

belediyesi 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı ‘14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair’ Kanun ile büyükşehir belediyesi olmuş ve 30 Mart 2014 yılında yapılan yerel seçimler 

sonrası yerel halka hizmet sunmaya başlamıştır (Yılmaz, 2018: 4368).  

Anayasada 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu ile bütün hayvanların hakları koruma altına 

alınmıştır. Bu doğrultuda diğer büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi Van Büyükşehir 

Belediyesinde de sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Van 

büyükşehir belediyesi yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve yapılan araştırma sonrası sahipsiz 

hayvanlara yönelik yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler genel olarak şunlardır: 

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 10.500 metrekarelik bir alana sahip modern hayvan 

bakımevi yapılmıştır. Bakımevi 400 hayvan kapasiteli ve içerisinde muayene, ameliyathane, 

yoğun bakım ünitesi, tıraş, aşılama ve banyo odaları ve bir çok cihaz bulunmaktadır 

(www.haberler.com, 2020). Büyükşehir belediyesi sahipsiz hayvanlar konusunda önemli 

faaliyetler gerçekleştirme çabası içerisindedir. Mobil veteriner aracı bunlardan biridir. Mobil 

veteriner aracı (vetkabin), tüm ilçelere bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Hasta 

hayvana yerinde veya ilçe belediyelerinin barınak ile bakım merkezlerinde müdahale yapılır. 

Sokak hayvanlarını besleme aracı da bulunmaktadır. Belediyenin beslenme odakları vardır. 

Beslenme odaklarına her gün düzenli olarak mama bırakıldığı belirtilmiştir. DentiVET ise 

ağız ve diş hastalıklarında bir ilki gerçekleştirerek ağız ve diş hastalıklarına müdahale için diş 

ünitesi hizmeti verilmektedir. Büyün bunların yanı sıra DuşPet, kedi ve köpeklerin dış 

bulaşıcı hastalıklardan, deri enfeksiyonlarından korunması için hizmet vermektedir. 

Van Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvanlar için belirli mama noktaları sunmuştur. Belirli 

günlerde gereken miktarda mama takviyesi yapılmaktadır. Belediyeye gelip gönüllü olarak 

hayvan sahiplenme konusunda yardım isteyen vatandaşlar Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon 

merkezine yönlendirilirler. Aynı zamanda gönüllü olarak maddi destekte bulunmak için 

belediye ile görüşülmesi gerekmektedir. Van Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvanların 

barınması ve beslenmesi için mama, ilaç gibi gerekli ihtiyaç malzemeleri için maddi olanak 

sağlamaktadır. Sahipsiz hayvanlar konusunda Van Büyükşehir Belediyesinin en önemli ve 

göze çarpan özelliği hayvanlara karşı duyarlı olunması ve sevgiyle yaklaşılmasıdır. Tüm 

bunların yanısıra diğer belediyelere bakacak olursak birçok ilde hayvan rehabilitasyon 

merkezleri ve bakım evleri bulunmamaktadır. Van Büyükşehir Belediyesinin sahipsiz 

hayvanlar için sunduğu en önemli olanak Veterinerlik Hizmetleridir. Veterinerlik Hizmetinin 

içinde bulundurduklarına kapsamlı olarak bakılırsa; sahipsiz hayvanların üremelerini kontrol 

etmek, şüpheli hayvanları karantina altına almak, sahipsiz hayvanları kayıt altına almak, 

https://sahipsizhayvanlar.org/
http://www.haberler.com/
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şikayet ve talepleri değerlendirmek,  bulaşıcı hastalıklar kapsamında tedbirler almak, 

rehabilitasyon merkezi ve bakım evine giden her ziyaretçiyle özel olarak ilgilenmek, 

ziyaretçilere hayvan bakımı konusunda küçük çaplı eğitimler de söz konusudur. Hayvanları 

satın almaktan ziyade kişilere hayvan sahiplenme konusunda deneyimli bilgiler vermek ve bu 

konuda kişisel bilinç oluşturmaya yardımda bulunmak Veterinerlik Hizmetlerinin manevi 

boyutlarıdır. Aynı zamanda belediyenin rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanları için 

yapılan tüm bakımlar, aşı, ilaç gibi ihtiyaç malzemeleri ücretsizdir. Sokak hayvanları 

sahiplendirme konusunda Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon 

merkezinin instagram hesabı aktif olarak kullanılmaktadır.  

Günümüz koşullarında hala hayvan bakım evlerine sahip olmayan ilçeler ve iller var 

olmaktadır. Bu olumsuz durumun yanı sıra bakım evlerine sahip olan pek çok ilde ve ilçede 

yeterli ve uygun olanaklar sağlanmamaktadır. Bunun birinci sebebi belediyelerin sokak 

hayvanlarını değersiz görmüş olmasıdır. İkinci sebebi ise belediyelerin düşük bütçesinin 

olmasıdır. Böyle sorunların olduğu bölgelerde gönüllülere görev düşmektedir (Demir Erol, 

2018: 73). Van büyükşehir belediyesi sokak hayvanlarına değer vermiş ancak bu noktada 

yapmış oldukları faaliyetler istenilen düzeye ulaşamamıştır. Hala sokaklarda başıboş sahipsiz 

kontrol altına alınmamış hayvanlara rastlanmaktadır. 

SONUÇ  

Günümüzde, kentleşme süreci ile birlikte sahipsiz hayvanların yaşadığı bölgelerin kısıtlandığı, 

yeteri kadar ve düzenli beslenemedikleri, vatandaş sağlığı ve çevre sağlığı açısından 

sorunların artış gösterdiği görülmektedir. Sahipsiz hayvanlar hakkında bilgilerin az ve sınırlı 

olduğu ve bu konuda yapılan çalışmaların yeterli seviyede olmadığı açıktır. Sahipsiz 

hayvanlar hem hayvanlar açısından hem de insanlar açısından önemli bir sorun olarak kendini 

göstermektedir. Sahipsiz hayvanların ve insanların zarar görmemesi için mutlak suretle 

koruma altına alınması gerekmektedir. Ancak günümüz koşullarında hala hayvanların 

korunmasına yönelik hayvan bakım evlerine sahip olmayan il ve ilçeler bulunmaktadır. Bu 

olumsuz durumun yanı sıra bakım evlerine sahip olan pek çok il ve ilçede yeterli ve uygun 

olanaklar bulunmamaktadır. Bu durumun birinci sebebi belediyelerin sokak hayvanlarını 

değersiz görmüş olmaları, ikinci sebebi ise belediyelerin düşük bütçesinin olması olarak 

gösterilebilir.  

Sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik Van Büyükşehir Belediyesinde Rehabilitasyon 

merkezinin olması, hayvanların düzenli olarak, toplanılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve 

tedavilerinin yapılarak yeniden alınan bölgelere bırakılması süreçlerini gerçekleştirdikleri 

ancak yapılan faaliyetlerin sahipsiz hayvanların korunması noktasında tam anlamıyla yeterli 

olduğu söylenemez. Bu noktada sahipsiz hayvanlar toplanırken hayvanlara zarar vermeden acı 

çektirmeden bu işlemlerin yapılması gerekmektedir.    

Sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik rehabilitasyon merkezlerinin sayılarının artırılması 

gerekmektedir. Sahipsiz hayvanların insanlar tarafından sahiplenmesine yönelik teşvik edici 

eylemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada büyükşehir belediyesinin web 

sayfasında ya da farklı sosyal platformlarda paylaşılarak hayvan sahiplenilmesi sayıları 

artırılabilir. Hayvan sahiplenilmesinin yanında hayvanların beslenmeleri ve bakımlarına 

yönelik yardımda bulunmak isteyen hayvan severlerin bu platformalarda bir araya getirilerek 

yardımları alınabilir. Hayvanların korunması yönünde gönüllülük esastır. Bu doğrultuda da 

gönüllü olarak hayvanların korunmasına yönelik yapılan faaliyetlere bireylerinde katılması 

önem arz etmektedir. Sadece büyükşehir belediyelerin faaliyetleri yeterli olmayabilir. 

Sahipsiz hayvanlar konusunda duyarlı toplumlar yetiştirilmesi gerekmektedir. Son olarak Van 

büyükşehir belediyesi özelinde sayısı bir olan hayvan bakım evi sayısının artırılması, ilde 
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hayvan hastanesinin olmaması büyük bir eksiklik olup hayvan hastanelerinin açılması ve 

sahipsiz hayvanların sahiplenilmesi noktasında faaliyetler yürütülmesi ile bu konuda 

sorunların en az seviyeye indirileceği düşünülmektedir. 
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Risklərin idarə edilməsi prosesi və risklərin idarə edilməsində istifadə olunan üsullar 

 

NAZLI ƏJDƏROVA 

“Naxçıvan” Universiteti 

 

Bu araşdırmada əvvəlcə risk anlayışı ilə əlaqəli olduğu düşünülən ehtimal, qeyri- müəyyənlik, 

qərar qəbuletmə anlayışları riski və risklərin idarə edilməsi arasındakı əlaqələr ortaya 

qoyulmuşdur. 1950-ci illərdə ABŞ-da hazırlanan risk menecmenti, təşkilatdakı mal və şəxsləri 

qorumaq məqsədi daşıyırdı. Bu tip idarəetmə üsulu ilə müəssisənin qazanma gücünü 

qoruyaraq, təşkilatda baş verə biləcək gözlənilməz itkiləri minimuma endirmək üçün lazımi 

qaynaqları və fəaliyyətləri planlaşdırmaq, təşkilatı idarə etmək  və nəzarət etmək məqsədi 

daşıyır. Sonra risklərin idarə olunması prosesləri araşdırıldı. Bu proseslər: Risklərin 

müəyyənləşdirilməsi, risklərin qiymətləndirilməsi və hesablanması, alternativ risk 

düzəldilməsi. 

 

Açar sözlər -  Risk, ehtimal, qeyri - müəyyənlik, qərar qəbulu, risklərin idarə edilməsi 

 

Abstract 

In this study firsty, the relationship between risk and risk management was investigated by 

examining concepts such as probability, ambiguity and decision making. The development of 

risk management in the USA in the 1950s aimed the protection of people and goods with 

minimum loss. Such management techniques intended to minimize losses with lowest cost 

while protecting an organization`s profit making power by planning, organization, 

management and control of necessary resources and activities. Afterwards the processes of the 

risk management such as identification, evaluation and assessment of the risk, alternative risk 

correction devices, selected alternatives, evaluation and control were examined. 

 

Key words: Risk, Probability, Ambiguity, Risk management 

 

РЕЗЮМЕ                           

В этом исследовании понятия вероятности, неопределенности и принятия решений, 

которые первоначально считались связанными с понятием риска, выявили связь между 

риском и управлением рисками. Управление рисками, разработанное в США в 1950-х 

годах, предназначалось для защиты товаров организации и отдельных лиц. Этот тип 

управления призван планировать, управлять и контролировать ресурсы и действия, 

необходимые для минимизации непредвиденных потерь в организации при сохранении 

способности предприятия зарабатывать. Затем были исследованы процессы управления 

рисками. Это: идентификация риска, оценка и расчет риска, альтернативная 

корректировка риска. 

Ключевыеслова: риск, вероятность, неопределенность, принятие решений 

 

Özet 

Bu çalışma ilk olarak riskle ilişkili olduğu düşünülen olasılık, belirsizlik, karar verme riski ve 

risk yönetimi arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde 

geliştirilen risk yönetimi, kurumun varlıklarını ve bireylerini korumayı amaçladı. Bu tür bir 

yönetim, kuruluşun karlılığını korurken, kuruluşta oluşabilecek öngörülemeyen kayıpları en 

aza indirmek için gerekli kaynak ve faaliyetlerle organizasyonu planlamayı, yönetmeyi ve 
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kontrol etmeyi amaçlar. Daha sonra risk yönetimi süreçleri incelendi. Bu süreçler: Risk 

belirleme, risk değerlendirme ve hesaplama, alternatif risk düzeltme. 

 

Anahtar Kelimeler: Risk, olasılık, belirsizlik, karar verme, risk yönetimi 

  



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

111 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

MITIGATING THE IMPACT OF COVID-19 ON EDUCATION THROUGH ONLINE 

LEARNING 

 

Dr. Mubashir MAJID BABA 

University of Kashmir 

 

Abstract 

COVID-19 has affected educational systems worldwide, leading to the widespread closure of 

schools, colleges and universities. More than 100 countries have implemented nationwide 

closures, impacting over half of the world's student population. The question is, from an 

educational perspective, what do these students do when schools/colleges/universities are 

closed? In India, a massive effort is underway to make sure students keep 

learning. Technology seems to be the answer. The spread, use and availability of technology 

is a key, as is the availability of online learning materials, as well as devices and the level of 

internet connectivity at home. The Coronavirus (COVID-19) is preventing students and staff 

in meeting face-to-face, learning institutions are developing alternative educational delivery 

methods to move the classroom online. In this regard, the present paper focuses on mitigating 

the impact of COVID-19 on education through Online Learning. 

 

Keywords: COVID-19, Education, Students, Online Learning 

 

Introduction 

COVID-19 has affected educational systems worldwide, leading to the widespread closures of 

schools, colleges and universities. More than 100 countries have implemented nationwide 

closures, impacting over half of the world's student population. The question is, from an 

educational perspective, what do these students do when schools/colleges/universities are 

closed? In India, a massive effort is underway to make sure students keep 

learning. Technology seems to be the answer. The spread, use and availability of technology 

is key, as is the availability of online learning materials, as well as devices and the level of 

internet connectivity at home. 

Technological transformation of a country hinges on its ability to unleash the creativity of its 

people, enabling them to understand and master technology, to innovate and to adopt 

technology to suit their own needs and opportunities. In view of this, developing countries 

have been experimenting with Information and Communications Technology (ICTs) for 

developing a broad-based development strategy. In India, lot of changes has been made in 

School, College and University education system as far as ICT tools and techniques are 

concerned. Many applications and devices have been designed and produced to fulfill the 

needs of not only teachers and students but also parents and other stakeholders for the 

betterment of the society as a whole. 

The Coronavirus (COVID-19) is preventing students and staff in meeting face-to-face, 

learning institutions are developing alternative educational delivery methods to move the 

classroom online. Online learning is the newest and most popular form of distance education 

today. Within the past decade it has had a major impact on postsecondary education and the 

trend is only increasing. “Online learning” refers to instructional environments supported by 

the Internet. Online learning comprises a wide variety of programs that use the Internet within 

and beyond institution walls to provide access to instructional materials as well as facilitate 
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interaction among teachers and students. Online learning can be fully online or blended with 

face-to-face interactions. Fully online learning is a form of distance education in which all 

instruction and assessment are carried out using online, Internet-based delivery. Blended 

learning (also called hybrid learning) allows students to receive significant portions of 

instruction through both face-to-face and online means.  

Online Learning encompasses a range of technologies such as the worldwide web, email, 

chat, new groups and texts, audio and video conferencing delivered over computer networks 

to impart education. It helps the learner to learn at their own pace, according to their own 

convenience. Online Education requires a great deal of resources and careful planning. In this, 

teachers act as facilitators rather than transmitters of content knowledge, and ICT is regarded 

as resource that enhances the learning experience of students. Learners learn through e-

learning tools which are available to all. E-Learning has brought back the joy in learning 

through its innovative and interactive content delivery and has proved to be more appealing 

among students. 

Several online learning platforms are offering their services to a wider audience due to 

COVID-19. Toppr made its services free for use for some time, especially for class 10th and 

class 12th students in India. At the same time, global platforms such as Coursera and edX gave 

free access to their courses online. Future Learn launched a feature through which university 

students and staff get unlimited access to their courses. Such instances will prove to be useful 

to both students and teachers, uplifting the education industry in some way. 

Methodology 

 

Various scholarly articles were identified using multiple databases that include Emerald 

Insights, Elsevier, Sage, Ebsco, Pro-Quest Education Journals etc. Other than these databases, 

Sci-hub, LibGen, Google Scholar, Researchgate, websites etc. have been used to download 

the papers and to retrieve the information. With the research focus on Online learning, the 

keyword combination of “Online and Learning” was used to result in 53 articles found. Other 

than these keywords, databases were also searched by key words like ‘online sources, online 

resources, e-resources, virtual resources, digital resources’. The titles and abstracts of the 

articles were reviewed to determine whether each study (a) focused on the understudy 

variable, (b) had a research methodology. In the following stage, the studies whose 

abstracts provided vague descriptions of the research frameworks and measurements 

were reviewed in-depth for inclusion or otherwise.  

 

Review of Literature 

Several studies have analyzed and revealed several potential benefits to online learning 

(Bartolic-Zlomislic & Bates, 1999; Scott, Aragon, Shaik, & Palma-Rivas, 2000; Curtis & 

Lawson, 2001). Main benefits include new markets, economic benefits, international 

partnerships, reduced time to market, educational benefits, anonymity, student interaction and 

satisfaction, growth in faculty learning curve, and “rich” feedback and evaluation. A common 

benefit found in online courses is that students learn more than just course content. Weiner 

(2003) found that online learning significantly improved writing and computer skills in Cyber 

Schools in America. This study revealed that the key to successful online learning for 

adolescent students lies within motivational issues and highly structured courses. 

Additionally, the results of this research indicate that adolescent students are ready to learn in 

cyberspace if they are able to commit to their education and if the appropriate support and 

guidance is available to them, especially from their teachers. Roblyer and Ekhaml (2001) have 
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discussed that students perform better in online courses due to the flexibility and 

responsiveness experienced in online learning. They also discussed that students’ satisfaction 

is positively impacted when (a) the technology is transparent and functions both reliably and 

conveniently, (b) the course is specifically designed to support learner-centered instructional 

strategies and (c) the instructor’s role is that of a facilitator and coach. The increasing amount 

of online resources available through the Web, such as online journals and relevant web sites, 

provide a rich source of resources for the online learners (Thurmond, 2003). Technology 

allows distant groups to interact over the Web, work on shared topics, and build a sense of 

community even if students are thousands of miles away (An & Kim, 2006). Online learning 

is an easy way to bring remote lecturers into a course. Without the time and expense of travel, 

an expert can address a class from any location, responding to student questions in real time, 

providing a more compelling learning experience than, for example reading that expert’s 

writings (Bartley & Golek, 2004). There are many rationales for offering and investing in 

online education, ranging from increasing access, to improving the quality of learning, to 

reducing costs, to preparing students better for a knowledge-based society, to responding to 

market demand, to “lifelong” learning opportunity, to collaborative learning across the world, 

to profit making (Katz & Associates, 1999). Studies have shown that online instruction offers 

a major breakthrough in teaching and learning since it facilitates the exchange of information 

and expertise while providing opportunities for all types of learners in distant or 

disadvantaged locations (Hill, 1997). 

Many educators and trainers do not support online instruction because they do not believe it 

actually solves difficult teaching and learning problems (Conlon, 1997). Online instruction 

also threatens to commercialize education, isolate students and faculty, and may reduce 

standards or even devaluate university degrees (Gallick, 1998). Student readiness poses great 

impact upon the success of an online course or program (Sulcic & Lesjak, 2002). 

Online Learning Resources during COVID-19 

In order to make up for academic loss, Students, Researchers, Teachers can use the various 

ICT tools that are available like edX which is a massive open online course (MOOC) 

provider. It hosts online university-level courses in a wide range of disciplines to a worldwide 

student body. Students can enroll themselves there and get associated with famous institutions 

of the world sitting at their homes. In addition to this students can also enroll themselves in 

various ICT initiatives of University Grants Commission, MHRD and INFLIBNET. There are 

various sources that are at their disposal and have also been made public. These initiatives 

will provide an excellent experience to all the learners. Students, Researchers, Faculty 

members can use the following resources in order to make up for the academic loss due to 

COVID-19. 

edX is a massive open online course provider. It hosts online university-level courses in a 

wide range of disciplines to a worldwide student body, including some courses at no charge. It 

also conducts research into learning based on how people use its platform. The Massachusetts 

Institute of Technology and Harvard University created edX in May 2012. More than 140 

schools, nonprofit organizations, and corporations offer or plan to offer courses on the edX 

website. Topics include biology, business, chemistry, computer science, economics, finance, 

electronics, engineering, food and nutrition, history, humanities, law, literature, math, 

medicine, music, philosophy, physics, science, statistics and more.  

PDF Drive is a free search engine which lets you search, preview and download millions of 

PDF files into your devices. Students, Researchers, Faculty members can go through the 

website “www.pdfdrive.com” wherein after every one second; one e-book is added. The e- 
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books which can be downloaded are from different areas like Art, Business and Career, 

Children & Youth, Environment, Fiction & Literature, Health & Fitness, Lifestyle, Personal 

Growth, Politics & Laws, Religion, Science & Research, Technology etc. Another source is 

Open Library which is a free search engine that lets you search, preview and download 

books into your devices. Students, Researchers, Faculty members can go through the website 

https://openlibrary.org/ to download books. Also we have Z-Library (https://z-lib.org/) which 

is one of the largest online libraries in the world that contains over 4,960,000 books and 

77,100,000 articles. Their aim is to make literature accessible to everyone. Another source for 

stakeholders is Internet Archive which is a non-profit library of millions of free books, 

movies, software, music, websites, and more (https://archive.org/). The World Digital 

Library (WDL) is an international digital library operated by UNESCO and the United 

States Library of Congress. The library intends to make available on the Internet, free of 

charge and in multilingual format, significant primary materials from cultures around the 

world, including manuscripts, maps, rare books, musical scores, recordings, films, prints, 

photographs, architectural drawings, and other significant cultural materials (www.wdl.org). 

Also there is National Digital Library of India (NDL) which is a project to develop a 

framework of virtual repository of learning resources with a single-window search facility. 

There are more than 3 crore digital resources available through the NDL. The contents cover 

almost all major domains of education and all major levels of learners including life-long 

learners (https://ndl.iitkgp.ac.in/). One of the initiatives from MHRD is The ‘Study Webs of 

Active Learning for Young Aspiring Minds' (SWAYAM) which is an integrated platform 

for offering online courses and covering school (9th to 12th) to Post Graduate Level. It may be 

accessed on swayam.gov.in. Another initiative is SWAYAM Prabha which is an initiative 

to provide 32 High Quality Educational Channels through DTH (Direct to Home) across the 

length and breadth of the country on 24X7 basis. It has curriculum-based course content 

covering diverse disciplines (https://www.swayamprabha.gov.in/).  

Free and Open Source Software for Education (FOSSEE) is a project promoting the use of 

open source software in educational institutions (http://fossee.in). It does through instructional 

material, such as spoken tutorials, documentation, such as textbook companions, awareness 

programmes, such as conferences, training workshops, and Internships.  

The National Repository of Open Educational Resources (NROER) developed 

by NCERT. NROER (http://nroer.gov.in/) hosts large number educational resources in many 

subjects and in different Indian languages for Primary, Secondary and Senior Secondary 

classes. Resources are available in different formats like Video, Image, Audio, Document 

and Interactive. Another initiative from MHRD and UGC is E-

Pathshala (http://epathshala.nic.in/) which is a portal jointly initiated by Ministry of Human 

Resource Development and National Council of Educational Research and Training. E-

Pathshala hosts educational resources for teachers, students, parents, researchers and 

educators. The resources are available in English, Hindi and Urdu languages. 

Other than the above initiatives, there are various sources that the students, researchers, 

teachers can use and mitigate the impact of COVID-19 on Education. Let all the students, 

researchers, teachers and other stakeholders use these resources to the fullest extent thereby 

resulting in fruitful learning. We can say that Online learning is becoming popular because of 

its perceived potential to provide more flexible access to content and instruction by  

increasing the availability of learning experiences for those who are not able to attend 

universities/colleges/schools due to COVID-19 and also by assembling and disseminating 
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instructional content more efficiently. Hope the pandemic gets eliminated soon and 

schools/colleges/universities start functioning normally.  

Conclusion 

Coronavirus (COVID-19) is preventing students and staff in meeting face-to-face, learning 

institutions are developing alternative educational delivery methods to move the classroom 

online. Online learning is the newest and most popular form of distance education today. 

Students can enroll themselves in various ICT initiatives of University Grants Commission, 

MHRD and INFLIBNET  to utilize their time to the fullest during COVID-19. Online 

learning does provide the opportunity to reach new markets both for selling their programme 

and educating students. Online learning can connect geographically and demographically 

disparate individuals from schools, higher education, and the workplace to collaboratively 

achieve common purposes or solve real problems. Under the right conditions, online learning 

cannot only be cost effective, but can actually enrich instructors with skills and knowledge 

and bring in net profits for an educational institution. Students also need to learn to study 

effectively online. Variation in student abilities, such as different stages of group development 

and limited language skills, may limit the progress of individuals and teams in online courses. 

Also, time lags in e-mail communication and delays in feedback due to asynchronous 

classrooms could prove frustrating and discouraging to student learning. Students need to be 

psychologically ready and financially able to embrace this method of course delivery. 
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Sustainable Augmented Reality in Fashion Industry 

 

Tanvir Ahmed 

Vinod Kumar Shukla 

 

 

Abstract 

Facing a daily reality such that items can be controlled progressively and make intelligent 

experience which is carefully determined has become another market methodology for brands 

in design. Wearing an outfit that doesn't exist and decreasing the exorbitant prepared to-wear 

utilization.  

 

The advancement in design innovation has prompted augmented reality. This paper contains 

information about what enlarged the truth is and how it tends to be actualized in the style 

business thus helping the dirtying and focused industry to diminish the loss by clients, make 

the experience fun and create client relations and communication. Besides, it contains 

examine about the shopping conduct of individuals which further outcomes in wastage and 

quick style and how enlarged reality can help conquer the idea of quick design. Besides, the 

AR tech can make encounters and recollections which can help brands and advertisers contact 

their clients inventively and carefully.  

 

At long last, it will ponder how AR tech can profit ideas like manageability in style. As the 

seasons changed, so did one’s shopping experience. Of lately, trends have started to change 

and the concept has evolved, making shopping a leisure activity, hereafter giving rise to the 

‘Fast Fashion’ model. This manner of shopping has more than just a damaging impact on the 

environment at a global level but largely motivates production of sub-standard, and poor-

quality wears that deteriorate in a short period of time and get tossed out.  

 

To embark upon such matters, innovative technology and advancements regularly arise and 

evolve in the fashion industry. This paper describes such technology, specifically about how 

an enhanced kiosk can change the future of fashion with the help of Millimeter Wave Imaging 

that works with coding and decoding of linear blocks. 

 

Keywords: Augmented Reality, Kiosks, Millimeter wave imaging, Linear blocks, Fashion 
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Logistical Drivers of Supply Chain in the Food Processing Industry: A Study in the 

State of Manipur, India 
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Abstract 

Logistics has been an important component of supply chain management by supporting it 

effectively and efficiently. The players involved from the material source to the ultimate 

customer in the supply chain are linked by logistics. The logistical drivers of the supply chain 

management performance drivers i.e. facility, inventory and transportation are studied in the 

present paper. Inadequate logistics, lack of logistical infrastructure and supply chain 

management challenges have been reported in India. The state of Manipur in India is 

considered for study as it is politically disturbed state with problems such as road 

infrastructure which greatly impacted the supply chain of food processing industry and 

entrepreneur’s community. A total of 45 food processing units licensed under FSSAI (Food 

Safety and Standards Authority of India) are selected for study. The primary data are analysed 

using mean, ANOVA, independent sample t-test, correlation and regression. It is found that 

the supply chain drivers facility and inventory are in good position whereas transportation 

needs to be improved. The relationship between transportation and facility or inventory is also 

found to be very weak. From the study, the assumption that transportation can affect the 

facility and inventory in the supply chain is not valid for the food processing units. However, 

transportation which is a main component for logistics is lagging behind which required more 

attention to improve the whole supply chain of the food processing industry in Manipur. 

 

Keywords: logistical drivers, supply chain management, Manipur, food processing industry 
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Post-Cold War Period and the need to define India’s role in the Indo-Pacific by ASEAN 

 

Rahul Verma 

M. B. Govt. P. G. College 

 

Abstract 

The post-Cold War geopolitical milieu of Indo-Pacific is significantly different from the Cold 

War geopolitical environment. The element of mutual trust between ASEAN and China 

cannot remain the same in the present time as it was observed during the Cold War period. 

The ASEAN states, certainly, do not like to see the world guided by China’s assertiveness in 

the present period. Being important liberal democratic economies of the Indo-Pacific region, 

indeed ASEAN will not allow the world economic and geopolitical order to be transformed 

into China’s arbitrariness and authoritarianism. In that case, the ASEAN has to decide India’s 

role in the Indo-Pacific region. These littoral states have to change their ambivalent approach 

towards India keeping in view the rise of China’s aggressive approach in different spheres. 

The ASEAN states have to strengthen its relations with India as it cannot ignore growing 

uncertainties that is created by China in the world in general and Indo-Pacific in particular. 

The present paper will analyze the need to define India’s role by ASEAN in different sectors 

such as economy, security and diplomacy.  

 

 

Keywords: Geopolitical, Authoritarianism, Littoral, Ambivalent    
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PERFORMANCE AND DEVELOPMENT OF MSMES IN JAMMU AND KASHMIR 
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Abstract 

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have emerged as an essential sector in the 

overall economic growth of a country. India being the developing country faces numerous 

challenges in providing employment opportunities to a large number of youth at low cost of 

capital. MSME is the pillar of our country and provides growth to the Indian economy with 

the broad network of 36 million units as of today and it is still providing employment 

opportunities to 80 million people. This sector is providing a portion of about 8% to GDP, 

45% is contributed to gross manufacturing output and an estimate of about 40% in exports 

leading to higher growth rate than the industrial sectors taken as a whole. MSMEs are 

marching ahead in the state and it has initiated many startup schemes and boosted 

entrepreneurship development in Jammu and Kashmir. But still there is large number of 

unemployed educated youth sitting idle and suffering from unemployment; hence we need to 

set up MSMEs in large number so that problem of unemployment will be reduced, which will 

further increase the GDP of the state. The present paper is an attempt to analyze the growth 

and performance of MSMEs. This study had also thrown light on the problems and a 

challenge faced by MSMEs in the state. The present study is empirical in nature. 

The study is based on secondary data, which is collected from Directorate of Industries and 

Commerce J&K, Statistical digest of J&K and other relevant data from libraries, books, 

magazines and various research articles. For the theoretical portion and interpretation of data, 

many research papers, articles and published reports of MSMEs were consulted. In this study, 

we find out growth rate of Number of MSMEs Units and Employment and its trend analysis 

for the state. We use the Linear Regression model to check the effect of number of MSMEs 

units on the employment. The study had also found the percentage growth rate of both the 

variables from 2003 to 2017. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Start-ups, MSMEs, Challenges, Employment Opportunities, 

Jammu and Kashmir 

 

INTRODUCTION 

Industrialization is a means to economic growth of a nation (Dar & Bhat, 2013). Micro, Small 

and Medium Enterprises (MSME) sector have developed as an extremely vigorous and 

energetic sector of the Indian economy over the past few decades. MSME is the pillar of our 

country and provides growth to the Indian economy with the broad network of 36 million 

units as of today and it is still providing employment opportunities to 80 million people. This 

sector is providing a portion of about 8% to GDP, 45% is contributed to gross manufacturing 

output and an estimate of about 40% in exports leading to higher growth rate than the 

industrial sectors taken as a whole. MSMEs are marching ahead in the state and it has initiated 

many startup schemes and boosted entrepreneurship development in Jammu and Kashmir 

State. This sector being a nursery of entrepreneurship is often motivated by individual 
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creativeness and resourcefulness. The Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) have 

been contributing extensively for the development and growth of entrepreneurial 

accomplishments through industry innovations. The MSMEs are broadening their domain 

across various sectors of the economy, producing varied range of products and services to 

meet up the demands of household as well as international markets. The Ministry of MSME 

runs numerous schemes targeted at a) providing credit and financial assistances b) skill 

development training, c) infrastructure development, d) marketing assistance, e) technological 

and quality up gradation and f) Other Services for the MSMEs across the country. 

Jammu and Kashmir is renowned for its natural exquisiteness and it attracts the visitor from 

all over the globe. It is said that J&K is the most disturbed state and due to political insecurity, 

the state is industrially and technologically backward. From past few years, the political 

insecurity is rising continuously which leads to poor technology and bad infrastructure and 

thus increasing the level of unemployment in the state. Large-scale industries are missing in 

the state and only MSMEs are operational in the state. Thus, MSME sector has repeatedly 

been defined as the ‘engine of growth’ for developing nations. 

 

LITERATURE REVIEW 

MSMEs have been declared as the main medium for accelerating economic activity in all the 

states of India. Unfortunately, J&K has not been able to attract investments in industries and 

remained as an industrially backward state. Srinivas. K. T. (2013), in his study entitled with 

Role of MSMEs in inclusive growth, stated that both state and central government had to 

make changes in this sector. There are lack of marketing facilities, poor infrastructure and 

finance problem. The government did not reached up to mark for the upliftment of MSMEs in 

India. The study concluded that MSME is an engine of economic growth in India, so there is 

need more improvement from govt. side to upgrade this sector also entrepreneurship 

development a new initiative of government will promote the MSMEs in India. Further, 

Ghatak. Shambhu (2010) stated that India MSMEs are better than the neighbouring countries. 

Pakistan SMEs have only 36% bank account and about 46% SMEs have a bank account in 

Bangladesh whereas in India 95 percentage SMEs have a bank account. The study "MSMEs 

in India" needs more improvement to accelerate the growth of this sector. For promoting 

MSME Ghatak S. (2009) has changed from protectionism during Pre-1990 to export 

orientation during Post 1990’s.Key constraints affecting MSMEs includes access to credit, 

technology and red tapism. These key issues should be eliminated to make MSMEs perform 

better. To study the effects of globalization on Micro, Small and Medium 

Enterprises(MSMEs) during pre and post liberalization from 1973-74 to 2008-09) Sonia, 

Kansai R. (2009) used four economic parameters namely number of units, production, 

employment and export and interpreted study results based on Annual Average Growth Rate 

(AAGR) calculation. AAGR inpre liberalization period (1973-74 to 1989-90) was higher in 

all selected parameters than that of post liberalization period (1991-92 to 2007-08). They 

concluded that MSMEs failed to put up an impressive performance in post reform era. 

Further, Anjum, Darakhshan (2011) provides a complete look at scope, opportunities and 

challenges for rural entrepreneurs in agriculture, horticulture, handicraft, handloom and 

sericulture in the state of Jammu and Kashmir. Rural entrepreneurship has an important role 

to play in the development of a country. It is one of the most important inputs in economic 

development. The number and competence of entrepreneurs affect the economic growth of the 

country. Entrepreneurship has been termed as the fuel of economic progress and the prime 

mover of economic growth and development. Finally, the study concludes with the 
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observation that rural entrepreneurship is a prestigious area in the rural development of the 

nation. They are playing a pivotal role in India’s economic development. Thus, 

entrepreneurship is the best way to fight the evil of unemployment. Lastly, Mansoor, Ahmad 

Dar (2013) finds the unique position of J&K handicrafts in improving social and economic 

conditions of Jammu & Kashmir. From social point of view it is mostly preferred sector after 

agriculture because of suitable conditions in terms of topography of state. In economic terms 

it helps in generation of aggregate employment and raising per capita income of state and 

hence contributes to State Gross Domestic Product (SGDP) in particular and National Income 

in general.  

 

METHODOLOGY: 

 

The study is based on secondary data, which is collected from Directorate of Industries and 

Commerce J&K, Statistical digest of J&K and other relevant data from libraries, books, 

magazines and various research articles. For the theoretical portion and interpretation of data, 

I read many research papers, articles and published reports of MSMEs were consulted. 

 

DATA ANALYSIS: 

 

In this study, we find out growth rate of Number of MSMEs Units and Employment and its 

trend analysis for the state. We use the Linear Regression model to check the effect of number 

of MSMEs units on the employment. We have taken employment as dependent variable and 

number of MSME units as an independent variable and check whether the model is best fit or 

not. The Table 1.1, shows the year-wise number of MSMEs units and employment from 

2003-04 to 2016-17. The study had also found the percentage growth rate of both the 

variables from 2003 to 2017. 

 

 

 

Table 1.1: Performance of MSMEs- No of MSME Units and Employment in J&K 
Year No of SSI units 

registered 

Employment 

generated 

% Increase in SSI 

Units  

% Increase in 

Employment  

2003-04 45672 187399 ----- ----- 

2004-05 46818 193285 2.5 2.9 

2005-06 48224 198232 3.0 4.7 

2006-07 49426 203328 2.5 3.1 

2007-08 50470 209322 2.1 3.1 

2008-09 51411 219127 1.9 2.3 

2009-10 52629 225963 2.3 3.1 

2010-11 53544 232915 1.7 2.4 

2011-12 54714 251551 2.2 3.5 

2012-13 55742 260393 1.9 2.6 

2013-14 56660 267194 1.6 2.6 

2014-15 57788 274011 1.99 2.55 

2015-16 58596 283105 1.39 3.31 

2016-17 59223 288524 1.07 1.91 

Source: Directorate of Industries and Commerce, J&K Government. 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

123 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
2

0
0

3
-0

4

2
0

0
4

-0
5

2
0

0
5

-0
6

2
0

0
6

-0
7

2
0

0
7

-0
8

2
0

0
8

-0
9

2
0

0
9

-1
0

2
0

1
0

-1
1

2
0

1
1

-1
2

2
0

1
2

-1
3

2
0

1
3

-1
4

2
0

1
4

-1
5

2
0

1
5

-1
6

2
0

1
6

-1
7

% Increase in SSI Units

% Increase in
Employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2: 

Growth of SSI units in J&K 

Figure 1.2 shows year wise number of MSME units, its growth rate and percentage growth 

rate of employment generated from (2003-2004) to (2016-2017). The data shows that year 

(2005-06) has the highest growth rate of MSME units. After 2013-14, the data shows a 

consistent declining trend of number of units and year 2013-14 recorded as the lowest growth 

rate. The data also shows that the trend of employment increases in starting and then starts 

decreasing. There are many ups-downs recorded in the trend. The year 2005-06 recorded as 

the highest growth rate (4.7%) and the year 2016-17 recorded as the lowest growth rate 

(1.91%). 

 

DATA ANALYSIS THROUGH REGRESSION: 

 

Here we used the regression model to analyze the correlation between the variables and tried 

to established the validity of the regression model. Thus, we established employment as a 

dependent variable and number of units as an independent variable. To explain the variation 

of the dependent variable, employment by its covariance with independent variables: number 

of MSME unit, we use the linear regression model defined as 

 

Y = β0 + β1X1+ μ 

Where 

Y = Explained Variable (Employment) 

X1 = Explanatory Variable 1 (number of Units) 

μ = Specification error 

β0, and β1 are models parameter 

Results and Discussion: 
 Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Prob>F R-Square Adj. R 

Square 

Regression 1.567e+10 1 1.567e+10 540.412 .000 .978 .976 

Residual 3.478e+8 12 2.899e+7     
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Total 1.601e+10 13      

 

Dependent Variable: Employment 
Variable Coefficient Std. Error T p>t 

No. of Units 7.860 .338 23.247 .000 

Constant -180636.927 17950.470 -10.063 .000 

 

Using SPSS, we get the regression equation from this model: 

Y=  -180636.927+7.860X1 

The model shows that with 1% increase in number of units 7.86 % change will be in 

employment. P value is less than 5%, so it is independent variable is explaining the dependent 

variable. Coefficients of the model are also positive. Therefore, the independent and 

dependent variables have a positive association. R-square is 0.978, which shows that 97.8% of 

variation in dependent variable is explained by independent variable. 

 

CONCLUSION AND SUGGESTIONS: 

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) emerged as dynamic and employment 

generating sector of Indian economy. It is the most powerful engine of economic growth and 

industrial production. J&K has an image of small sector industrial production on Indian map. 

Despite a lot of challenges, the state MSMEs is growing continuously and creating 

employment for the jobless economy of the state. J&K Directorate of Industries and 

Commerce, SIDCO SICOOP and JKEDI need to attract the youth of the state. Both the 

central and state government need to develop the lagging sector of the state. Infrastructure, 

transportation and huge investment in MSMEs are the way to promote the industrial scenario 

in the state. An assist once is needed from both centre and state, to frame such policies and 

programmes through which the MSMEs in the state can be develop. MSME sector of the state 

have an incredible potential of feeding thousands of unemployed educated youths in state, if 

developed properly. With the growth of this sector unemployment level will diminish 

automatically which is the main anxiety in state. 
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ENVIRONMENTAL POLUTION:  ILL-SUITED CONTROLL MONITORING 

SYSTEMS IN INDIA 

 

MUHAMMED JASEEL KK 

 

Abstract 

India is one of the fastest growing economies of the world, having grown at an average of 7% 

almost for the last 25 years. But still in this pace itself we have been confronting with 

innumerable environmental challenges which eclipse a real progress of the nation. Particularly, 

the sharp increase in pollution levels resulted through the clutches of population level drag on 

as an issue owns national attention. Only in the recent time air pollution has captured media 

attention. But it is a problem that has been building for many years. Our capital city has been, 

for long citing in the most polluted cities in the world. A special concern is needed for 

pollution resulted from heating fires and working throughout the country. It is responsible for 

a quarter of Indian air pollution. It is a common misunderstanding that these pollutants stay 

indoors. In fact, it is the single largest contributor to national air pollution. India’s share in 

global emissions of green house gases is about 7 %; fourth after China, US and EU. It may 

not amount to a substantive share but the level is detrimental while India is being considered 

as a developing country. As a result vulnerable climate changes become a prevalent 

phenomenon in the country. We have already suffered losses in terms of heat waves deaths, 

more damaging storms, yield loss of major crops and productivity losses in the manufacturing 

sector. More importantly, in the great Himalayas, the the youngest physical division of our 

country up to 90 % of the glacier ice would be lost by 2100 unless warming is reduced. 

Promptly, it will come to hit the overall drainage system of the country and India will get 

supplanted to whole deserted subcontinent 

In response, to ostracize the pollution growth in the nation pollution control board possess a 

paramount share. But unfortunately, they have been failing to do so. It is bonded with 

numerous infirmities for decades. The regulatory systems both at national level and state level 

are underfunded and depended on political executives for their budgeting. Likewise, they 

don't have any autonomy in hiring and are under staffed. Particularly, with regard to qualified 

scientific personals. The central pollution control board (CPCB) has a few employees 

compared to thousands at environmental protection agency of various developed and 

developing countries. Most of the advanced companies, MNCs in particular never end up in 

taking fines and penalties because of their political hold. So the choices facing the board are 

effectively to either do nothing or shut down the firm.  It is hard resulted in nothing being 

done until the matters reach at crisis, when the courts intervene. Such bypasses, less 

questioned from authoritarian level itself move the pollution controls flawlessly. 

The paper attempts to surface the inferences from such problems in order to provide fittest 

Solution for so. It will manage to give deceive initiations to expunge the problems bounded 

with regulatory agencies in our country, with special focus to advanced tools in managing 

pollution levels. 
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Nitq hissələrinin təsnifində professor Fərhad Zeynalovun rolu 

 

Rüstəmli Aytac MEHMAN QIZI 

Azərbaycan Dillər Universitet 

 

 

XX əsr Azərbaycan türkologiyasının inkişafı sahəsində müstəsna xidmətləri ilə seçilən 

professor F.Zeynalov çoxşaxəli yaradıcılığında bir çox mübahisəli məsələlərə münasibət 

bildirmişdir. F.Zeynalovun türk dillərində nitq hissələri problemi ilə bağlı yazdığı bir sıra 

əsərləri,  o cümlədən,  1956-cı ildə müdafiə etdiyi dissertasiya işinin mövzusu (“Nitq 

hissələrinin təsnifi prinsipləri”) açıq şəkildə göstərir ki, onun elmi yaradıcılığının əsasını türk 

dillərinin qrammatik quruluşunun araşdırılması təşkil etmişdir. 

Nitq hissələrinin təsnifatındakı problemlərin tam həll olunmadığını (2.68) qeyd edən 

F.Zeynalov özündən əvvəlki təsnifləri dərin şəkildə təhlil edərək  “Türk dillərində nitq 

hissələrinin ənənəvi bölgüsü“ , “Zeynalov F. Müasir türk dillərində köməkçi nitq hissələri“ 

“Nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri (adlar)“, “Müasir türk dillərində qoşmalar”, “Müasir türk 

dillərində ədat və modal sözlər“, “Müasir türk dillərində köməkçi nitq hissələri“ adlı 5 

kitabında və 20-dən artıq məqaləsində bu mövzuya ciddi şəkildə toxunmuş və hər bir nitq 

hissəsi haqqında özünün yeni fikirlərini qeyd etmişdir. F.Zeynalovun fikrincə, nitq hissələrini 

daha dəqiq təsnif etmək üçün əsas dil vahidi olan sözləri hərtərəfli öyrənmək lazımdır və bunu 

da qeyd edir ki, sözləri yalnız semantik nöqteyi-nəzərdən xarakterizə etmək nitq hissələrinin 

təsnifi prosesini tam əhatə etmir. Bu zaman sözlərin sonradan qazandığı mənanı da nəzərə 

alaraq onu digər nitq hissələrinə aid etmək daha məqsədəuyğundur.  

Prof.F.Zeynalov Azərbaycan dilinin leksikonunu 2 böyük qrupa: Əsas və köməkçi nitq 

hissələrinə bölməklə bu nitq hissələri içərisində bir sıra əlavə və təcridlərin lazımlı olduğunu 

da göstərmişdir. Təbiidir ki, bütün bunlar türk dillərinin qrammatik quruluşunda baza rolunu 

oynayır. Nitq hissələri təsnifinin 3 prinsipini (leksik, semantik  və morfoloji) müəyyənləşdirən 

türkoloq, bu nitq hissələrinin birinin digərindən semantik və morfoloji cəhətdən fərqləndiyini 

qeyd edir. F.Zeynalovun əsas və köməkçi nitq hissələri arasındakı sərhədin 

müəyyənləşdirilməsini təmin edən kitab və məqalələrində müəllif,  özünün nitq hissələri 

haqqında yeni fikirlərini irəli sürmüşdür.  

Alimin fikrincə, ismin hallanması, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi onu fərqləndirən əsas 

cəhətlərdəndir. F.Zeynalov nitq hissələrinin təsnifinin həlli yollarını da qeyd edərək sözün 

məzmunu məsələsinə də fərqli yanaşmış, sözün məzmunu dedikdə  onun yalnız mənasını 

deyil, həmçinin cümlədəki rolunu,  vəzifəsini də əsas götürmüşdür.  Məlumdur ki,   ümumilik 

və konkretlik məsələsi müstəqil bir  nitq hissəsi kimi ismin başlıca xüsusiyyətlər içərisində 

özünəməxsus yer tutur. F.Zeynalov da bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq topluluq və cəmlik 

bildirən isimlər haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürmüşdür. Onun fikrincə, ağac, daş və bu 

qəbildən olan sözlər həmin qrupa daxil olan bütün ağacları və daşları bildirir. Yəni ümumi 

məzmun mövqeyini itirməyərək sabit qalır. Cəm şəkilçisinə gəldikdə isə  (lar/lər), F.Zeynalov 

qeyd edir ki, bu şəkilçi əlavə edildiyi sözün anlayışını bir növ məhdudlaşdırır, konkretləşdirir. 

(6.117)  

Nitq hissələrinin fərqliliyini təmin edən əsas amil kimi kateqoriyaların seçilməsini təsdiq edən 

professor, sifətin əlamət və keyfiyyət bildirməsi, o cümlədən dərəcə kateqoriyasına sahib 

olmasını bu nitq hissəsinin digərlərindən ayıran xüsusiyyətlər kimi qəbul edir. 

Əvəzlikləri “heç bir mübahisəsi olmayan müstəqil nitq hissəsi“ adlandıran. F.Zeynalov ismin 

cəm şəkilçisinin əhəmiyyətini bir daha vurğulayaraq əvəzliklərə əlavə edilən zaman müxtəlif 
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formaların yarandığı qənaətinə gəlir. Zərfləri də müstəqil nitq hissəsi kimi qəbul edən 

türkoloq bununla da İ.A.Batmanovun “zərf isim və sifətlər arasında körpü rolunu oynayan 

nitq hissəsidir” fikrinə qarşı çıxmışdır. 

Əlamətdardır ki, prof.F.Zeynalovun yaradıcılığında feil mövzusu ayrıca bir başlığı əhatə edir. 

Alimin türk dillərində analitik feil formaları, o cümlədən mürəkkəb feil problemi ilə bağlı 

araşdırmaları bir daha sübut edir ki, o, türk dilləri ilə bağlı olan tədqiqatlarına həmin dilin 

sistem və strukturu baxımından yanaşmışdır. O, “Müasir türk dillərində analitik yolla yaranan 

feil formaları” (1977), “Türk dillərində mürəkkəb feil problemi” (1983) kimi tədqiqatları ilə 

analitik formaları, feilin perifrastik forması və mürəkkəb feillərin bir-birinə qarışdırıldığı 

göstərərək onlar arxasındakı sərhədi müəyyənləşdirməklə mürəkkəb feil probleminə aydınlıq 

gətirmişdir. 

Görkəmli türkoloq nitq hissələrinin təsnifində köməkçi nitq hissələrinə xüsüsi maraq 

göstərmiş, 5 kitabından 3-ü (“Müasir türk dillərində qoşmalar”, “Müasir türk dillərində ədat 

və modal sözlər“ , “Müasir türk dillərində köməkçi nitq hissələri“) həmin nitq hissələrinə həsr 

etmişdir. O, qoşmaları leksik-semantik bir kateqoriya kimi qəbul etmiş, hətta onları sabit və 

müxtəlif nitq hissələrindən təcrid olunmuş qoşmalar deyə 2 qrupa bölür (1.68).  F.Zeynalov 

bir dilçi kimi qoşmaların tədqiqində onların məna xüsusiyyətlərini də əsas götürmüş, qarşı 

qoşmasının bildirdiyi mənaların içərisində zaman və mücərrəd anlayışın olduğunu da qeyd 

edir. Müəllifin qoşmaların tədqiqində toxunduğu mövzulardan biri də onların 

etimologiyasıdır. Hal şəkilçiləri ilə qoşmalar arasındakı bağlılıq tədqiqatçı alimin də 

gözündən qaçmamışdır. Belə ki, F.Zeynalov həmin əlaqəni belə əsaslandırmışdır: “Qoşmalar 

ilk dövrlərdə, əsasən, hal şəkilçilərinin ifadə edə bilmədikləri münasibətləri bildirməyə, bu 

şəkilçilərin ifadə etdiyi xüsusiyyətləri daha da dəqiqləşdirməyə xidmət etmişdir. Hətta indi 

belə bir qrup qoşmalarla hal şəkilçiləri arasında sinonimlik özünü göstərməkdədir. Lakin hal 

şəkilçiləri ilə qoşmalar arasında paralellik işarəsi qoymaq qətiyyən düzgün deyildir” (1.60). 

Müəllif bağlayıcıların yad dillərin təsiri ilə yaranmış kateqoriya olması fikri ilə heç cürə 

razılaşmamış, onları da I.Türk dillərinin öz inkişafı əsasında və II. digər dillərin təsiri əsasında 

yaranan bağlayıcılar olmaqla 2 qrupa ayırır.  Alım modal söz və ədatlar haqqında ayrıca bir 

kitab yazmış, onların təsnifi haqqında da özünün ysradıcı fikirlərini irəli sürmüşdür (5.38).  

Azərbaycanda türkoloji məktəbin qurucusu hesab edilən görkəmli alim F.Zeynalovun istər 

sağlığında, istərsə də vəfat etdikdən sonra çap olunmuş elmi və bədii irsi bu gün də dilçilər, 

türkoloqlar üçün yol göstərən olmuş, türk dillərinin qrammatik quruluşunun öyrənilməsində 

əsas mənbə kimi göstərilmişdir və bu gün də göstərilməkdədir.  

 

 

Açar sözlər: Fərhad Zeynalov, əsas nitq hissələri, köməkçi nitq hissələri,türk dillərinin 

qrammatik quruluşu 
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Abstract 

Background: The worldwide spread of corona virus and lockdown interrupts the social life of 

human beings. Aim: The current study is to understand the public sector activities and 

personal activities among youth during lockdown in India. Methods and Materials: A cross 

sectional survey carried out in eighty one districts of nineteen states and three union territories 

in India. There were 788 youth participated in online survey and administered self-reported 

questionnaire focused on government activities, personal activates & psychological problems 

during the first and second phases lockdown period in India. Results: The findings revealed 

that majority of youth prefer or engaged in social networking sties (30.7%), 77.8% said that 

lockdown interrupted their basic needs and 16.4% involved in voluntary service. The majority 

of youth support government advice, supportive service helped them in lockdown. There were 

highly significant gender comparison with personal activity (P=.005) & psychological 

problems (P=.01), and significant comparison between personal activity and psychological 

problems (P=.02). Conclusion: The public sector activities helps to control the spread of 

coronavirus during lockdown and there is a need of psychosocial interventions among youth.  

 

 

Keywords: Public sector activities, Personal activities, Lockdown, Youth, Coronavirus 
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Polyphagous leaf miner fly pest, Chromatomyia horticola (Goureau, 1851) (Diptera: 

Agromyzidae) and its parasitoids in Kashmir (India) - A review  

 

Deen Mohd. Bhat 
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Abstract 

The Agromyzid leaf miner, Chromatomyia horticola (Gourear) (Diptera : Agromyzidae) is a 

polyphagous sepceis and very common worldwide infesting different types of plants. In order 

to explore the host-plant range and parasitoids of of Chromatomyia horticola, an extensive 

filed survey was done in different localities of Kasmir (India) during the years 2017-2018. 

Moreover, a survey of literature pertaining to C. horticola and its parasitoids in Kashmir 

region was also done. Based on the summarized original data and earlier published 

information present, it was concluded that C. horticola was a polyphagous pest which attack 

wide varieties of plants belonging to as many as 24 plant speices in Kashmir, which include 

many economically important plants as well. After laboratory rearing, 15 species of 

hymenopteran parasitoids of C. horticola were also recovered during the present 

investigation. They belonged to 4 hymenopteron insect families viz.  Braconidae, Eulophidae, 

Figitidae and Pteromellidae.  Among these parasitoids, Diglyphus isaea (Walker), 

Zagrammosoma sp., Pnigalio sp., Quadrastichus plaquoi Reina and LaSalle, Asecodes erxias 

(Walker), Closterocerus sp., Neochrysocharis formosa (Westwood), Chrysocharis indicus 

Khan, (Eulophidae), Opius exiguus (Wesmael), Dacnusa sp. (Braconidae), Cyrtogaster sp., 

Sphegigaster sp. (Pteromalidae), and Gronotoma sp. (Figitidae), are being reported for first 

time on Chromatomyia horticola from Kashmir region.  

 

 

Key words: Chromatomyia horticola, Eulophidae, Host plants, Hymenoptera, Kashmir, 

parasitoids 
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POSITIVE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT PRACTICE 
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Alagappa University 

 

 

Abstract 

Artificial intelligence is progressing rapidly with new highly developed innovations in the 

present world. It is very useful for some applications like deep learning, machine learning, 

neural networks, robotics, big data, bitcoin.  In this scenario, computer systems are designed 

to best perform as small tasks like facial identification, automated transport system self-

driving car, involvement in dangerous jobs, computerized methods, reduced human efforts, 

time-saving and other small duties of presentation. The first goal of artificial intelligence is to 

highly developed and more complex systems. The human output performance whatever the 

way of maybe as per human knowledge requirement. The performance of more complicated 

tasks like decision-making process, solving equations and playing chess, etc. Artificial 

intelligence is the future goal that is all perfect human activities and better provides solutions 

to solve problems other than the person can do. There are several challenges of automated 

systems in the long-term aspect.  The human can do the work or functioning and significantly 

harm humans once they are used to attack as per the preventing the development of lethal 

arms. As per the decisions, the development of super artificial intelligence is going to 

triggering intelligence explosion, self-improvement it would be the human intellectual 

capacity to leave by far. Artificial intelligence development is speeding up rapidly and 

combination with automation has also started. It is the best change in human resource 

management and the business landscape. The organizations are applying and focusing on the 

artificial intelligence process to profit the new concept of efficiency and good quality. The 

advance technology and innovation have significantly in the help of fighting disease, against 

poverty, support of war eradication and to take correct prevention measures. There are some 

advance applications in artificial intelligence in the field of human resources like recruitment, 

Onboarding, internal mobility, employee retention and automation of administrative tasks.   

 

 

Keywords: innovation, development, automation, performance, machine learning 

 
I.INTRODUCTION 

Artificial Intelligence is the ability of a computer program or a machine to think and learn. It 

is also a field of study which tries to make computers ‘smart’. They work on their own 

without being encoded with commands. AI is the branch of computer science that emphasizes 

that development of intelligence machines, thinking and working like humans speech 

recognition, problem solving, learning, and planning. It is the study of the computation that 

makes it possible to perceive reason and act. Artificial intelligence has the sequence of arena 

as, Intelligence = perceive + Analyses + React, is different from psychology because of its 

significance on computation and is different from computer science because of its 

significance on perception, reasoning and action. It makes machines smarter and more useful. 
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Artificial intelligence in the years from 1950 to 1980 as it introduces any technique which 

enables computers to mimic human behavior. On another side of machine learning in the year 

from 1980 to 2010 in this conception, the artificial intelligence is computational technology 

that provides computers the ability to learn without being clearly programmed to do so. The 

latest trend of the concept is deep learning. In the year 2010 to date, deep learning is a subset 

of machine learning which makes the computation of multi-layer neural networks feasible. 

Artificial Intelligence is the computational technology of customer engagement technology 

and also the arrangement of the wide-ranging branches of computer science, linguistics, 

mathematics, psychology and engineering. An immense amount of time can be saved with the 

help of artificial intelligence technology. Today, it is used in almost every other field to ease 

the work pressure. For decades, Artificial Intelligence has been a dynamic subject for science 

invention. But today, many scientists believe that on track to make technology a reality. It is a 

collection of technologies that enable machines to perform with higher levels of intelligence 

and follow the human capabilities of sense, understand and act. Therefore, computer 

visualization and sound processing can actively recognize the world around them by acquiring 

and processing metaphors, sound, and language. The natural language processing and 

inference engines can enable technology systems to analyze and understand the information 

collected. This method can also take action during technologies such as expert systems and 

inference engines or take on proceedings in the psychological world. These technology 

systems are finding ever-wider applications to supplement these capabilities across various 

sectors. 

II.REVIEW OF LITERATURE 

John McCarthy (1956) according to mention that he coined the term Artificial intelligence. In 

2000- interactive robot pets become commercially available. MIT displays a robot with a face 

name- Kismet that expresses emotions. According to Andrew Ng according to concerned AI 

is the new electricity. Dr. Lee -AI is a part of our daily conversation, even if not everyone 

understands exactly what it is. He is one of the leading creators and thinkers of AI. Elon Musk 

said that it may be initiated not by the country leaders, but one of the AIs, if it decides that a 

prepemptive strike is most probable path to victory. Elon Musk said that AI will be the best or 

worst thing ever for humanity. 

III.OBJECTIVE OF THE STUDY 

❖ To study of Impact of artificial intelligence on human resource management 

practices. 

❖ To technology targets that contribute to business goals. 

❖ To solve data processing problems in daily life. 

❖  The objectives of this study are to human condition and improve the passing 

ability of intersection.  

IV.RESEARCH METHODOLOGY 

Secondary resource will be mainly articles, researches carried out in the past, electronic 

journals, websites, etc. This article will try level best in order to make sure that maximum 

relevant resources are used in order to make sure that all the related areas about the topic are 

covered and there are no loop holes or weak links which may affect the standards of the 

research carried out. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY 

Table 1. Artificial intelligence applications, types, software 
Applications Types of models 
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1. Deep learning applications 

2. Predictive analytics 

3. Translation 

4. Classification and clustering 

5. Information extraction 

6. Speech to text 

7. Text to speech 

8. Image recognition 

 

9. Speech recognition 

10.Chatbots 

11.Natural language generation 

12.Sentiment analysis 

13.Machine vision 

14.Planning, scheduling and optimization 

15.Robotics 

16.Expert systems 

1.Deep learning 

2.Machine learning 

3.Neural networks 

 

Table 2 Hardware for training and running models and programming languages for building 

models. 
Software/hardware for 

training and running models 

Programming 

languages for 

building models 

Types of artificial intelligence 

Based on functionality Based on ability 

1.GPUs 

2.Parallel processing tools 

(like spark) 

3.Cloud data storage and 

computer platforms 

1.Python 

2.Tensor flow 

3.Java 

4.C 

1.Reactive machines 

2.limited memory 

3.Theory of mind 

4.Self awareness 

1. Narrow artificial 

intelligence 

2.General artificial intelligence 

3. Super artificial intelligence 

 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Artificial intelligence technologies deep learning and artificial neural networks are quickly 

evolving, mainly processes large amounts of data much faster and makes predictions more 

accurately than humanly possible. While the enormous volume of data that is being created on 

a daily basis. It is the applications that use machine learning can take that data and quickly 

turn it into actionable information. It is expensive to process the large amounts of data that 

programming requires of artificial intelligence. Technological developments have 

significantly advanced since the 1990’s with more significant improvement in  artificial 

intelligence,  people’s  lives  have  been  improved  for  the  better.  Especially, integration of 

artificial intelligence technology has a great connectedness in improving the people’s 

activities in their everyday life. Some other advantages of artificial intelligence 

• Error reduction 

• Difficult exploration 

• Daily application 

• Digital assistants 

• No breaks 

• Increase work efficiency 

• Reduce cost of training and operation 

 

Artificial intelligence is included in a variety of different types of technology there are some 

examples are given below. 

• Automation. This makes a framework or procedure work naturally. For instance, 

Robotic Process Automation (RPA) can be customized to perform high-volume, 

repeatable undertakings that people typically performed. It is exceptional from data 

innovation computerization in that it can adjust to the evolving conditions.  
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• Machine learning. This is the technique for information investigation that

computerizes expository model structure and furthermore studies of getting a PC to act

without programming. Profound learning is a segment of AI that, in basic terms, can

be thought of as the mechanization of orderly investigation. There are three sorts of AI

calculations:

▪ Supervised learning: Data sets are named so examples can be distinguished and

used to mark new informational indexes.

▪ Unsupervised learning: Data sets are not named and are arranged by likenesses or

contrasts.

▪ Reinforcement learning: Data sets are not named at the same time, subsequent to

playing out an activity or a few activities; the AI framework is given input.

• Machine vision: This is the study of permitting PCs to see. This innovation catches

and breaks down visual data utilizing a camera, simple to-computerized change, and

advanced sign preparation. It is regularly contrasted with human vision; however,

machine representation isn't bound by science and can be customized to see-through

dividers, for instance. It is utilized in the scope of utilizations from signature

recognizable proof to clinical picture investigation. PC vision, which is the

consideration of machine-based picture preparation, is frequently conflated with

machine vision.

• Natural language process: This is the preparation of human - and not a PC - language

by a PC program. One of the more established and most popular instances of NLP is

spam location, which takes a gander at the title and the content of an email and

chooses if it's garbage. Current ways to deal with NLP depend on AI. NLP errands

incorporate content interpretation, opinion examination, and discourse

acknowledgment.

• Robotics: This field of building centers on the structure and assembling of robots.

Robots are regularly used to perform undertakings that are hard for people to perform

or perform reliably. They are utilized in sequential construction systems for vehicle

creation or by NASA to move huge items in space. Analysts are additionally utilizing

AI to construct robots that can communicate in social settings.

• Self-driving autos. This utilization a blend of PC vision, picture acknowledgment,

and profound figuring out how to construct computerized ability at guiding a vehicle

while remaining in a given path and keeping away from surprising hindrances, for

example, people on foot.

• AI as service (AIaaS).  It is the mix of equipment, programming and staffing costs it

very well may be costly, numerous sellers are remembering AI segments for their

standard contributions or giving access to man-made brainpower as service (AlaaS)

stages. AIaaS permits people and organizations to try different things with AI for

different business purposes and test various stages before making a dedication.

Popular AI cloud offerings include the following: 

• Amazon Artificial Intelligence

• IBM Watson Assistant

• Microsoft Cognitive Service

• Google Artificial Intelligence
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE WORK FOR HUMAN RESOURCE 

Nationwide unemployment rates are low and technology can help employers find the best 

talent in a tight market—but HR can use artificial intelligence in a number of ways beyond 

hiring.AI and automation could radically change the workplace and human resource 

management, In the HR context, artificial intelligence typically refers to data that is processed 

by algorithms to make decisions. Machine learning can be used to constantly improve 

decision-making quality. 

• Make strategic and employee management decisions  

• Analyze workplace policies  

• Automate certain tasks that were previously done by an employee.  

It is encouraging to see employers starting to embrace the many benefits provided by big data 

in helping manage their most important asset, their people. 

Litigation Strategy: Employment-related lawsuits tend to be fact-driven, which makes 

gathering documents and other information critical. However, only 5 percent of respondents 

to Littler's survey are using advanced analytics to guide their litigation strategy. Employers 

may not be aware of the benefits to using analytics in this context. "The ability to leverage 

data early in a case, to tease out insights before you ever take a deposition or begin evaluating 

the credibility of witnesses, is revolutionary." The employer could gather GPS data from work 

trucks, routing instructions, and communications about the technicians' assignments, invoices, 

and cellphone and login information.  

Pay Equity:  Data analytics can also be used to assess pay equity.  Legislation in this area is 

changing rapidly at the state and local level. For example, at least 12 jurisdictions have passed 

laws prohibiting employers from asking job applicants about their prior compensation. The 

idea behind such laws is to stop perpetuating historic discriminatory pay practices based on 

gender, race and ethnicity.  

Chatbots: Certain technology, such as chatbots, can help employee’s access important 

information about policies and procedures from anywhere and at any time. Chatbots 

communicate by text and can be useful for answering common employee questions. They 

believe employees are more comfortable using chatbots than other forms of contact for 

transactional inquiries about paid-time-off policies, open enrollment and leaves of absence. 

Employers that use chatbots need to ensure that they are complying with data security, 

disability and other federal and state employment laws. 

Legal Pitfalls: When using AI to drive human resources strategy, HR professionals must 

monitor systems for bias. They need to look out for disparate impact—which happens when a 

seemingly fair or neutral standard is actually discriminatory in practice. For example, a 

recruiting tool may weed out candidates that are more than 10 miles away from the worksite. 

What if the neighborhoods surrounding the worksite are predominantly made up of affluent 

white families? These hiring criteria could have a disparate impact based on race and 

ethnicity. 

To reduce the legal risks, HR professionals should: 

• Understand the legal theories that may be used to attack employers who leverage 

technology. 

• Discuss potential legal pitfalls with technology vendors when evaluating products. 

• Consider auditing systems for disparate impact, security and other legal issues. 

IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
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• Increased access to quality health facilities including addressing the locational access 

barriers. 

• It will improve the quality of life and access of choice to a large section of the country. 

• Inclusive financial growth for large sections of the population who have been 

excluded from formal financial products. 

• Providing real-time advisory to farmers and help address unforeseen factors to 

increase productivity, 

• Building smart and efficient cities and infrastructure to meet the demands of the 

rapidly urbanizing population 

KEY CHALLENGES IN ADOPTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

• Lack of enabling data ecosystems. 

• Low intensity of Artificial Intelligence research:  The first is Core research in 

fundamental technologies.  The second is transforming core research into market 

applications. 

• Inadequate availability of artificial intelligence expertise, manpower and skilling 

opportunities 

• High resource cost and low awareness for adopting AI in business processes 

• Unclear privacy, security and ethical regulations 

• Unattractive Intellectual Property regime to incentivize research and adoption of 

artificial intelligence 

• Improve employee experience; Are new AI systems going to be added on the top the 

existent? Building relevant date., Hiring AI talents and AI training  

• Cultural challenges, Remove bias, and Robot as manager? 

 

V.ANALYSIS AND FINDINDS 

❖ Using the same techniques of Artificial Intelligence, it would be possible to control 

and applying more algorithms.  

❖ In future, the research work can also be carried out using the same techniques, by 

exploring some other applications of AI.  

❖ Specifications and validate technical design, Analysis of technology application and 

Technology problems and risk. 

❖ Further research in this area can be done as there are very promising and profitable 

results that are obtainable from such techniques. While scientists have not yet realized 

the full potential and ability of artificial intelligence. This technology and its 

applications will likely have far-reaching effects on human life in the years to come.  

 

VI.CONCLUSION 

Artificial intelligence eliminates much of the manual analysis and challenging planning 

associated with building people programs and provides recommendations based on data rather 

than gut feelings. As a result, artificial intelligence is poised to help HR teams and managers 

make better, less biased decisions and help them take more impactful actions. Artificial 

intelligence has substantially improved on people’s lives in different ways and people are not 

the same as before the introduction of artificial intelligence. It has led to time-saving and turn 

has led to increased output from the businesses and day to day human activities. Artificial 

intelligence development has directed to the reduced human effect, computerized methods, 

automated transport system and involvement in a dangerous jobs. It has an automation 
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process of almost help all their activities. All of our lives are impacted by artificial 

intelligence on a daily basis. Whether we are using our smartphone, surfing the internet, 

buying products online, using navigation, wasting time on social media or listening to songs 

on our favorite music streaming service, Artificial Intelligence is impacting our choices in one 

way or another. There are benefits of artificial intelligence like less scope for errors, better 

decision making, can work in uninterrupted manner, handle complexities, and optimum 

utilization of resources. 

 

VII.MANAGERIAL IMPLICATION AND PRACTICAL IMPLICATION 

There are some managerial implications and practical implications like Programming 

language (python), Machine learning, Language understanding, Learning and adaptive 

systems, Problem solving, Perception, Modeling, Robots, and Games.  
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Abstract 

The environmental crisis has been one of the most intriguing issues since the late 20th 

century. The environmental degradation is manifested through different inter-related 

problems, such as resource depletion, species extinction, pollution growth, climate change, 

population explosion, and over-consumption. The primary cause has been attributed to 

humankind’s action in the name of development that started with the industrial revolution and 

has continued to date. Different models have emerged to deal with the crisis but failed 

metaphysical questions associated with human life.  In recent years, for environmentalists 

religion provides a conception of key metaphysical questions relating to humanity, nature and 

the Creator which provide a rich metaphysical basis for developing an ecological ethic in the 

21st century. Every religion advocates for the protection of the environment.  Islam also lays 

great emphasis on environmental concerns and responsibility of man to the environment. 

Islam seeks for humans to use resources in the best possible way, accounting for the 

environment upon which those resources rely. From the Islamic point of view, human beings 

are Allah’s representatives on Earth, and they are entitled to benefit from its resources without 

monopolizing them. United Nation Environment’s Global Environment Outlook 6 (GEO6), 

argues that Islamic worldview represents a unique model for a transition to sustainable 

development by focusing on justice, growth, and harmony between human and environment. 

My paper would focus on the concept of sustainable development in Islam and how it can 

help in attaining a balance between man and the environment. My paper also attempts to 

study how Islam can contribute to solutions to sustainability and mitigate the present 

environmental crisis. 

 

Keywords: Environment, sustainable development, Justice, Islam 
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Abstract 

Present  days  financial  inclusion services of Banking sector playing significant  role in 

economic growth and  financial development in every nation.Financial inclusive services are 

not only  increases the financial status of people, which are provide the best and affordable  

services to low income group of people, which increases the capital fund,investment flows of 

economy .but overall the world  facing the covid 19 panademic disease,and unexpectedly 

everything was different.covid 19 created the  social and economical challenges in the 

world.Many nations strictly announced lock downs,that time world economy and  world 

Banking sector impacted by covid 19.covid 19 impact on saving 

deposits,withdraws,loans,repayments in banking sector. My study focused on financial 

inclusive services of banking system in south asian countries during covid panedemic time. 

because south Asian nations are developing countries,so many people lost their 

employment,many  businesses are undergoing loss, many  labour migrants return to their 

native places during covid pandemic time .data collected through secondary sources.My study 

analyzed    the present scenario of  financial inclusive services of banking sector in South 

asain countries. 

  
Key words: Financial inclusive services,covid  19,south Asian countries 
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Özet 

Kriterlerin göreceli önemlerinin tespit edilmesi konusu 80 yıllık çok kriterli karar verme 

tarihinde önemli bir yere sahiptir. Subjektif, objektif ve karma olarak adlandırılan kriter 

ağırlıklandırma yöntemlerinin asıl amacı kriterlerin karar verici mekanizmanın alacağı karar 

üzerindeki etkisinin de hesaba katılma isteğidir. İnsan yargılarına dayanan kriter 

ağırlıklandırma yöntemleri eleştiri alsalar da Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), En İyi-En 

Kötü Yöntemi (BWM), DEMATEL, SWARA gibi yöntemler ulusal ve uluslararası yazında 

yer alan pek çok çalışmada kullanılmış ve literatüre katkı sağladıkları olmuştur. Kriterlerin 

ikili karşılaştırılması esasına dayanan AHP yönteminin kullanımı ile başlayan eleştirilere karşı 

yeni yöntemler geliştirilmeye başlanmış ve şuan literatürde yer alan subjektif ağırlıklandırma 

yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlere 2018 yılında Pamucar, Stevic ve Sremac 

tarafından geliştirilen yeni bir teknik daha kazandırılmıştır: Tam Tutarlılık Yöntemi 

(FUCOM). Bu yöntem subjektif bir yöntem olmakla birlikte basit bir algoritma ve kabul 

edilebilir bir ölçek kullanarak karar verici mekanizmaların kendi öznellikleri ile başa 

çıkmalarına yardımcı olabilmektedir. Burada aslında vurgulanmak istenen karar vericileri 

diğer yöntemlerde olan fazlaca sayıda kriter değerlendirmesi işleminden kurtarıp daha akılcı 

ve ağırlıklandırma ihtiyacını karşılayabilecek kadar değerlendirme yapma fırsatı sunma 

özelliğidir. FUCOM tekniğinin gerçek hayat problemlerine uygulanabilirliğinin özel bir 

yazılım geliştirilip zamanla hayata geçirilmesi ile kullanıcılar için nasıl avantajlı bir teknik 

olduğunun anlaşılacağını öne süren Pamucar ve arkadaşları (2018a) araştırmacıların gelecekte 

özellikle FUCOM ile ilgili olarak bu çalışmalara yönelmeleri gerektiğini vurgulamışlardır.  

Bu çalışmanın ana amacı literatürde henüz çok yeni olan bu tekniğin öne çıkan özelliklerini 

açıklamak ve hesaplama adımları ile detaylı bir şekilde bilgiler vermektir. Tekniğin şimdiye 

kadar literatüre katkısı olmuş diğer ağırlıklandırma tekniklerinden ayrılan yönlerinin tespit 

edilerek ortaya konması ve çok yeni bir teknik olmasına rağmen literatürde yapılmış 

çalışmalardan bahsetmek ayrıca alt amaçlar arasında yer almaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme (ÇKVV), Ağırlıklandırma Yöntemleri, Tam 

Tutarlılık Yöntemi (FUCOM) 

 

 

 

 

A NOVEL METHOD OF SUBJECTIVE CRITERIA WEIGHTING: FULL 

CONSISTENCY 

 

http://orcid.org/0000-0002-9695-2668


 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

142 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

Abstract 

The issue of determining the relative importance of the criteria has an important place in the 

80-year history of multi-criteria decision making. The main purpose of the criteria weighting 

methods, which are called subjective, objective and mixed, lies in the desire to take into 

account the effect of the criteria on the decision to be made by the decision-making 

mechanism. Although the criterion weighting methods based on human judgments are 

criticized, methods such as Analytical Hierarchy Process (AHP), Best-Worst Method (BWM), 

DEMATEL, SWARA have been used in many studies in the national and international 

literature and have contributed to the literature. New methods have started to be developed 

against the criticisms that started with the use of AHP method, which is based on the binary 

comparison of the criteria, and the subjective entertaining methods in the literature have 

emerged. These methods were introduced in 2018 with a new technique developed by 

Pamucar, Stevic and Sremac: The Full Consistency Method (FUCOM). Although this method 

is a subjective one, it can help the decision-making mechanisms to cope with their own 

subjectivity by using a simple algorithm and an acceptable scale. The emphasis is laid here on 

the feature that enables the decision-makers to dispense with the need for making a great 

number of criterion evaluations that exist in other methods, and to provide them with the 

opportunity to make evaluations that are more rational and sufficient enough to meet the need 

for weighting. Pamucar and his colleagues (2018a) argued that the FUCOM technique will be 

recognized as an advantageous technique for users due to its applicability to real-life problems 

after a special software is developed and put into use over time. They also emphasized that 

researchers should turn to these studies especially regarding FUCOM in the future.  

The main purpose of this study is to explain the distinguishing characteristics of this 

technique, which is very new in the literature, and to give detailed information with 

calculation steps. The subsidiary objectives include identifying the aspects of the technique 

that are distinguished from other weighting techniques that have contributed to the literature, 

and referring to the studies made in the literature on this technique despite being a very new 

technique. 

 

Keywords: Multi-Criteria Decision Making (MCDM), Weighting Methods, Full Consistency 

Method (FUCOM) 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Karar verme, karar verici mekanizmanın ya da mekanizmaların tercihleri doğrultusunda iki 

veya daha fazla alternatif arasından bir alternatifin seçilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 

Geleceğin belirsizliği ve riskle dolu oluşu karar teorisinin üzerinde daha da durulmasına ve 

karar biliminin daha da geliştirilmesine neden olmuştur. Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 

teknikleri de bu şekilde gelişim göstermiş ve bilimsel olarak karar verici mekanizmaya 

çözümler sunan bir anlayış olması nedeniyle de farklı alanlarda uygulama imkanı bulmuştur. 

ÇKKV, çağdaş bir yaklaşımla karar verme konusunda her geçen gün yeni matematiksel 

modeller geliştirip, kullanılan teknikleri farklılaştırarak yeni tekniklerle var olan karar verme 

tekniklerini artırmaktadır. Birbiriyle çelişen amaç ve kriterler karmaşık karar problemlerine 

yol açmaktadır. ÇKKV, öncelikle bu problemleri çeşitli nicel veya nitel kriterler çerçevesinde 

ele almakta, sonrasında ise risk çevrelerinin belirli mi, belirsiz mi olduğuna göre yol haritası 

çıkarmaktadır. Bu yol haritasında her bir ortam ve durumun isteğine göre tasarlanan seçim, 
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sıralama, sınıflama gibi değerlendirmelerle süreç tamamlanmaktadır.  

 

Kısaca ÇKKV, karar verici mekanizmalara var olan alternatifleri kriterlere göre değerlendirip 

sıralama, seçme konularında yardımcı olacak teknikler bütünüdür (Linkov ve Moberg, 2012). 

Karar verme sürecine daha rasyonel yaklaşılmasını sağlayan bu teknikler, karar kalitesini de 

ayrıca artırmaya yardımcı olmaktadır. ÇKKV’nin temel adımlarına bakıldığında sırayla 

aşağıdaki süreci izlediği görülmektedir: 

 

1. Problemin çözümüne uygun amaçların belirlenmesi 

2. Kriterlerin oluşturulması 

3. Alternatiflerin belirlenmesi 

4. Kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesi 

5. Probleme uygun olduğu belirlenen bir ÇKKV tekniğinin belirlenmesi 

6. Optimal sonuca ulaşılması ve nihai kararın verilmesi 

 

Bu süreçte ÇKKV teknikler bütünü değerlendirme yapmakta kullanacağı bir referans noktası 

aramaktadır ve bu noktayı elde edebilmek için de kriterlerin değerlendirilmesi ve önem 

düzeylerinin birleşiminin sağlanması gerekmektedir. Kriter ağırlıklarının belirlenmesi tam bu 

noktada ÇKKV teknikleri açısından optimal sonuca ulaşabilmek adına önemli olan bir 

aşamadır. Kriterlerin ağırlıklarının geliştirilmesi ve var olan yöntemlerin iyileştirilmesi 

uygulanan ÇKKV tekniğinin sonuçlarının daha anlamlı çıkabilmesi adınadır. Bu nedenle 

literatürde objektif, subjektif ve karma olmak üzere üç farklı ağırlıklandırma yöntemi 

kullanılmaktadır. Aşağıda Şekil 1’de bu teknikleri görmek mümkündür.  

 

 
Şekil 1. ÇKKV Kriter Ağırlandırma Teknikleri 

 

Yukarıda literatürde sıklıkla kullanılan bu tekniklerin subjektif ve objektif olarak birlikte 

kullanılması ile birlikte karma ağırlandırma adı verilen yöntem de kullanılabilmektedir. Bu 

yöntemlerden en yeni olan yöntem ise 2018 yılında Pamucar ve arkadaşları tarafından 

geliştirilmiş Tam Tutarlılık (Full Consistency Method) yöntemidir.  
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FUCOM kısaltması ile bahsedilen bu yöntemin tanıtılması amaçlanan bu çalışmanın ikinci 

bölümünde ise FUCOM ile ilgili olan çalışmalardan bahsedilerek, literatürde çok yeni 

olmasına rağmen son iki senede hangi alanlarda uygulama yapıldığının üzerinde durulmuştur. 

FUCOM’un nasıl bir yöntem olduğu ve işlem basamaklarından bahsedildiği bölüm olan 

üçüncü bölümün hemen ardından ise son bölüm olan sonuç bölümü ile FUCOM yönteminin 

kazandırdıkları ve düşündürdükleri ile çalışma sonlandırılmıştır.  

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

 

Yeni bir yöntem olmasına rağmen son iki sene içerisinde pek çok farklı alanda kullanılan 

FUCOM’un ilk kullanıldığı makale Pamucar ve arkadaşlarının 2018 yılında ağırlık 

katsayılarının optimalliği için sayısal örneklerle FUCOM’un adımlarını açıkladığı orjinal 

makaledir. Ayrıca bu çalışmada kullanılmış olan sayısal değerlerle var olan kriterlerin ikili 

karşılaştırma sonuçlarının tam tutarlılıktan sapma değeri ile doğrulanıp, BMW ve AHP gibi 

literatürde var olan öznel ağırlıklandırma teknikleri ile kıyaslanması da gerçekleştirilmiştir. 

Bir sonraki çalışma ise yine Pamucar ve arkadaşları tarafından 2018 yılında orjinal makalenin 

ardından yayınlanmıştır. Bu çalışmada MAIRCA adı verilen ÇKKV seçim tekniği ile 

FUCOM tekniğinin hibrit kullanımına yönelik aşamalar açıklanmış ve Sırbistan demiryolu 

altyapısında geçişlere yönelik ekipman seçim problemi üzerine bir uygulama yapılmıştır. 

Buna göre, ekipman seçiminde göz önünde bulundurulacak yedi kriter literatür taraması ve 

uzman görüşleri ile belirlenmiştir. FUCOM yöntemi ile ağırlıklandırılan bu yedi kriter ile ile 

güvenlikli geçiş konusunda seçim için de MAIRCA yöntemi kullanılmış ve seçim 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Görüldüğü üzere FUCOM’un ilk tanıtıldığı makale ve sonrasında da hibrit kullanımına 

yönelik gerçekleştirilen çalışmalar öncü çalışmalar olmuş, sonrasında ise daha farklı 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Örneğin, Zavadskas ve arkadaşları (2018), FUCOM ile depo 

otomasyon süreci ile ilgili olan araçların seçiminde tespit edilen yedi kriteri ağırlıklandırmada 

kullanmışlardır. Depo güvenliğinin sağlanmasının üzerinde duran çalışmada WASPAS, 

MABAC ve SAW yöntemlerini kaba küme yaklaşımı ile birleştirerek denemişlerdir. Seçim 

sonuçlarının karşılaştırmalı olarak daha güvenilirliğinin yüksek bir şekilde 

değerlendirilebilmesi içinse çalışmada duyarlılık analizine başvurulmuştur.  

 

WASPAS yöntemi ile FUCOM’un hibrit kullanıldığı bir başka çalışma ise Fazlollahtabar ve 

arkadaşlarına (2019) ait çalışmadır. Bu çalışmada lojistik zincirinde depo sisteminin 

performansının artırabilmesi için yandan yüklemeli forklift seçiminin önemi üzerinde 

durulmuştur. Üç uzman karar vericinin görüşleri ile forklift seçimi için belirlenen yedi kriter 

kendi içinde sıralanmış ve FUCOM uygulanarak kriterlerin göreceli önemleri tespit edilmiştir. 

Sonrasında ise 10 farklı forklift alternatifi arasından WASPAS yöntemi ile en uygun forklift 

seçimi gerçekleştirilmiştir.  

 

Durmic (2019) ise çalışmasında, kireç üretiminde faaliyet gösteren bir firmanın sürdürülebilir 

tedarikçi seçimi için ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler gibi ana kriterler ve altında yer alan 

21 kritere ait değerlendirmeyi FUCOM yöntemini tercih ederek gerçekleştirmiştir. Rekabet 

edebilirlik açısından firmayı öne çıkarabilmek için, ekonomik ana kriterin diğerlerine göre 

daha önemli olduğu tespit edilirken en önemli faktör kalite olarak bulunmuştur.  
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2019 yılında FUCOM kullanılarak gerçekleştirilen bir başka çalışma ise Cao ve arkadaşlarına 

aittir. Sürdürülebilir enerji kaynaklarından maksimum seviyede yararlanabilmek için güneş 

panelleri kurarken kullanılan yüklenici seçimine yönelik Bu çalışmada güneş panelinin 

yüklenicisinin değerlendirmek için 6 önemli ana kriter ve alt kriterler kullanılmıştır. Gri 

sayılar kullanılarak SWARA ve FUCOM ile ana ve alt kriterler arası göreceli ağırlıklandırma 

yapılmıştır. Gri ilişkisel analiz ve EDAS yöntemi ile de güneş paneli yüklenicisi seçimleri 

gerçekleştirilip sonuçların karşılaştırılması yapılmıştır. Bu durum karar vericilerin panellerin 

kurulumu konusundaki güvenirliğini artırarak son bulmuştur.  

 

Sofuoğlu (2020), yeni geliştirilen, hayli sağlam ve kompleks parçalı olan ürünlerin 

üretilmesinde geleneksel üretim yöntemlerinin yetersiz kalması sebebiyle parçaların en uygun 

yeni nesil üretim yöntemi ile üretilmesini istemiştir. Bu nedenle hangi üretim yönteminin daha 

iyi olabileceğine yönelik kararı verebilmek adına FUCOM yönteminin doğrusal, doğrusal 

olmayan ve öklidyen hesaplamalarını kullanarak bu çalışmayı gerçekleştirmiştir. Seçim 

konusunda belirlediği yedi kriterin ağırlıklandırılması üç farklı FUCOM yöntemi ile 

gerçekleştirildikten sonra dokuz ayrı yeni nesil üretim yönteminin seçilebilmesi için de 

bulanık TOPSIS ve bulanık WASPAS yöntemlerinden yararlanılmış ve FUCOM ile hibrit bir 

değerlendirme yapılmıştır.  

 

Bir başka çalışma ise Pamucar ve arkadaşlarının (2020) son çalışmasıdır. Bu çalışma 

İstanbul’un kentsel hareketlilik sisteminde bir vaka çalışması olarak sunulmuştur. Buna göre 

ulaşım talep yönetiminde kullanılan pek çok önlem arasından İstanbul gibi tarihi bir yönü olan 

bir şehir için hangi yöntemin seçilmesinin iyi olacağına karar verilmeye çalışılmıştır. Bunun 

için bulanık FUCOM-D-Bonferroni yöntemi ile proje yöneticileri, planlayıcıları, direktörleri 

biraraya gelerek 4 ana kriter ve bu ana kriterlere ait alt kriterlerin değerlendirilmesini ve 

önceliklendirilmesini gerçekleştirmişlerdir. Uygulanan yöntem sonucunda toplu taşıma 

kapasitelerinin iyileştirilmesi alınabilecek önlemler arasında en iyi önlem olarak tespit 

edilmiştir.  

 

 

3. TAM TUTARLILIK YÖNTEMI (FULL CONSISTENCY METHOD) 

 

Tam Tutarlılık Yöntemi (FUCOM) Pamucar ve arkadaşları tarafından 2018 yılında 

geliştirilmiş bir kriter ağırlıklandırma yöntemidir. Doğrusal programlama temelli bir model 

olması ile diğer yöntemlerden ayrılmaktadır. İki önemli sınırlılık ile optimal ağırlık 

katsayısını çözümlemeye çalışan yöntemdeki bu sınırlılıklardan ilki kriterlerin göreceli 

önemlerinin birbirlerine eşit olması ile ilgilidir. İkinci sınırlama ise matematiksel geçişlilik 

koşulunu kapsamaktadır. Tüm elemanların ağırlık katsayılarını belirli bir hiyerarşi düzeyinde 

karşılıklı olarak karşılaştırarak, karşılaştırma için tutarlılık koşullarını sağlayan FUCOM’un 

diğer yöntemlere göre farklı avantajları bulunmaktadır: 

 

• n sayıda kriter varsa (n-1) sayıda kıyaslama yapmaktadır. 

• Kriterlerin optimal değerlerini tanımlanan kısıtlamalar nedeniyle mümkün olan en 

düşük ölçüde karşılaştırma olasılığını azaltacak şekilde hesaplamaktadır. 

• Elde edilen ağırlık vektörleri hata değerlerini tam tutarlılıktan sapma dereceleri ile 
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belirleyerek doğrulama yeteneğini de artırmaktadır.  

 

Bu avantajlarla ön plana çıkan FUCOM, orjinal makalede AHP ve BMW gibi subjektif 

ağırlıklandırma teknikleri ile de karşılaştırılmıştır ve en önemli avantajının ikili karşılaştırma 

sayısının az olması sebebiyle ortaya konulan hata payının az olması olarak ifade edilmiştir.  

 

FUCOM yöntemine ait adımlar şu şekildedir: 

 

Adım 1. Kriterlerin Sıralanması 

 

Kriter kümesindeki 𝐶 = {𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, … . . 𝐶𝑛} kriterleri en yüksek önem derecesine sahip olması 

beklenen kriterden başlayarak en az önem derecesine göre sıralama yapılmaktadır. Böylece 

aşağıda görüldüğü üzere ağırlık katsayısının beklenen değerlerine göre sıralanmış kriterler  

 

𝐶𝑗(1) > 𝐶𝑗(2) > 𝐶𝑗(3) … … … . . 𝐶𝑗(𝑘) 

 

Eğer kriterler eşit derecede önemli ise: 𝐶𝑗(1) = 𝐶𝑗(2) şeklinde gösterilir. 

 

 

Adım 2. Kriterlerin Öneminin Belirlenmesi  

 

Sıralanan kriterlerin karşılaştırılması gerçekleştirilir ve kriterlerin karşılaştırmalı önemi için 

𝜑𝑘/(𝑘+1) 

değeri hesaplanır. Buradaki «k» kriter sayısını gösterir. Her bir kriter için gerçekleştirilen 

karşılaştırmalar sonucu elde edilen önem derecelerinin vektörleri ise şu şekilde gösterilir: 

 

𝜑 = (𝜑1
2

, 𝜑2
3

, … … … . , 𝜑 𝑘
𝑘+1

) 

 

Kriterlerin karşılaştırılmalı önemi iki yoldan biri kullanılarak belirlenmektedir. 

 

1. Karar vericilerin tercihlerine göre ( 𝜑𝑘/(𝑘+1) ) karşılaştırmalı önem gözlenen kriterler 

arasında tanımlanmaktadır.  

2. Kriterlerin karşılaştırılması için önceden belirlenmiş bir ölçüm ölçeğine dayanarak karar 

vericiler her kriterin önemini belirleyebilmektedir.  

 

Adım 1’de sıralanan kriterlerin tamamı için kriterlerin 𝑊𝐶𝑗(𝑘)
 önemi elde edilmiştir. Birinci 

derecedeki kriter kendisiyle karşılaştırıldığı için önemi 𝑊𝐶𝑗(1)
= 1 olmaktadır. FUCOM 

yöntemi kriterlerin ikili karşılaştırılması için tamsayı, ondalık değerler veya önceden 

belirlenmiş bir ölçüm değerlerini kullanarak kriterlerin ikili karşılaştırılmasına imkan 

sağlamaktadır. 

 

 

 

 

Adım 3. Ağırlık Katsayılarının Son Değerlerinin Bulunması  
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Değerlendirme kriterlerine ait (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, … … … , 𝑤𝑛 ) 𝑇 ağırlık katsayılarının nihai değerleri 

bulunur. Ağırlık katsayılarının nihai değerleri iki şartı sağlamalıdır: 

 

Şart 1: Ağırlık katsayılarının oranının Adım 2’de tanımlanan gözlemlenen kriterler 𝜑𝑘/(𝑘+1) 

arasındaki karşılaştırmalı öneme eşit olması gerekmektedir. 

 
𝑤𝑘

𝑤𝑘+1
= 𝜑𝑘/(𝑘+1) 

 

Şart 2: Ağırlık katsayılarının son değerleri, matematiksel geçişlilik koşulunu yerine 

getirmelidir. 

 
𝑤𝑘

𝑤𝑘+2
= 𝜑𝑘/(𝑘+1) ⊗ 𝜑(𝑘+1)/(𝑘+2) 

 

Tam tutarlılıktan sapma (x) durumu geçişliliğe tam olarak bağlı kalındığında 

karşılanmaktadır. Bu şekilde maksimum tutarlılık yerine yerine getirilerek ağırlık 

katsayılarının elde edilen değerleri için tam tutarlıktan sapma, X=0’dır. Ağırlık katsayılarının 

kabul edilebilir olduğu veya optimal değerlere yakın olduğu tam tutarlıktan sapma 

değerlerinin [0, 0.025] aralığında olması gerekmektedir. 

 

Maksimum tutarlılık şartı bu şekilde yerine getirilmektedir. Kısaca kullanılan matematiksel 

model aşağıdaki gibidir: 

         Min x 

                                           

                                                   |
𝑤𝑘

𝑤𝑘+1
− 𝜑𝑘/(𝑘+1)| ≤ 𝑥, 

 

|
𝑤𝑘

𝑤𝑘+2
−= 𝜑𝑘/(𝑘+1) ⊗ 𝜑(𝑘+1)/(𝑘+2)| ≤ 𝑥 

     

        ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1, ∀𝑗        𝑤𝑗 ≥ 0. 

 

Bu doğrusal programlama modeli çözüldükten sonra değerlendirme kriterleri 

(𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, … … … , 𝑤𝑛 ) 𝑇 ve Tam Tutarlılıktan Sapma (x) değerleri elde edilecektir.  

 

 

4. SONUÇ 

 

Öznel ağırlıklandırma yöntemleri arasında yeni bir yöntem olarak sunulan FUCOM yöntemi 

farklı bir matematiksel model sunması ile diğer yöntemlerden ayrılmakta ve farklı avantajlar 

sunmaktadır. En önemli avantajı kriterlerin ikili karşılaştırılması yapılırken karşılaştırma 

sayısının az olması ile ilgilidir. Karşılaştırma sayısının azlığı hem zamandan tasarruf 

sağlamakta hem de hata payının azalmasına yardımcı olmaktadır. 

 

Doğrusal programlama temelli bir model olması nedeniyle doğrusal olmayan modeli de 
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bulunmaktadır. Bu matematiksel özelliği ile diğer öznel ağırlık belirleme teknikleri arasında 

öne çıkacağı öngörülmektedir. Ayrıca iki önemli koşul ile optimal ağırlıkların tespitini 

gerçekleştirdiği için koşulları olan bir öznel ağırlıklandırma yöntemi olması ile de farklı bir 

yanı bulunmaktadır. 2018 yılından itibaren FUCOM ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında 

tedarikçi seçimi, makine seçimi, strateji seçimi, araç seçimi, yöntem seçimi gibi pek çok 

alanda farklı ÇKKV teknikleri ile hibrit kullanımı görülmektedir. FUCOM yöntemi karar 

analizinin en önemli adımlarından biri olan kriterlerin göreceli önemlerinin belirlenmesi 

adımında son yıllarda kendisine güçlü bir yer edinen farklı bir teknik olduğunu her geçen gün 

ispatlamaktadır. ÇKKV’nin kullanım alanı bulduğu her alanda uygulama alanı bulabilecek 

olan FUCOM yönteminin literatürde sıklıkla kullanılan diğer ağırlıklandırma yöntemleri 

arasında yerini sağlamlaştırmaya aday bir yöntem olacağını söylemek mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR 

 

Cao, Q, Esangbedo MO, Bai S and Esangbedo CO 2020. Grey SWARA-FUCOM Weighting 

Method for 

Contractor Selection MCDM Problem: A Case Study of Floating Solar Panel Energy 

System Installation. Energies, 12: 1-30. 

Durmic E 2019. Evaluation of criteria for sustainable supplier selection using FUCOM 

method. 

Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 2: 91-107. 

Fazlollahtabar H, Smailbasic A, Stevic, Z 2019. FUCOM method in group decision making: 

Selection of  forklift in a warehouse. Decision Making: Applications in Management 

and Engineering, 2(1): 49-65. 

Linkov I, Moberg E 2012. Multi-Criteria Decision Analysis Environmental Applications and 

Case 

Studies. USA: CRS Press. 

Pamucar D, Stevic Z, Sremac, S 2018a. A New Model for Determining Weight Coefficients 

of Criteria in MCDM Models: Full Consistency Method (FUCOM). Symmetry, 

10(9):393 

Pamucar D, Lukovac V, Bozanic D, Komazec N 2018b. Multi-criteria FUCOM-MAIRCA 

model for the evaluation of level crossings: case study in the Republic of Serbia”. 

Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 1(1): 108-

129. 

Pamucar D, Deveci M., Canıtez F, Bozanic D 2020. A fuzzy Full Consistency Method-

Dombi-Bonferroni model for prioritizing transportation demand management 

measures. Applied Soft Computing Journal, 87:1-25. 

Sofuoğlu MA 2020. Fuzzy applications of FUCOM method in manufacturing environment. 

Politeknik Dergisi, 23(1): 189-195. 

Zavadskas EK, Nunic Z, Stjepanovic Z, Prentkovskis O 2018. A novel rough range of value 

method (R-ROV) for selecting automatically guided vehicles (AGVs). Studies in 

Informatics and Control, 27(4):385-394. 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

149 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

 

 

  



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

150 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

TRACING AN OUTLOOK OVER THE INDIAN GOVERNMENT‘S EXPEDITION 

TO GEAR UP INDIAN ECONOMY AND INFRUSTRUCTURE IN THE NAME OF 

SMART CITIES 

 

BIDYUT HARI  

Kazi Nazrul University 

 

Abstract  

The Indian government had initiated an amazing plan in 2015 with a deadline between 2019 

and 2023 to develop 100 smart cities over India with better surveillance and security, better 

transport, well water facilities, green and healthy society and enhancement of income and 

employment. It was based on three basic ideas– retrofitting, rebuilding and green field 

development coordinated by a special command data analysis staffs in each city over the 

selection of nomination of different states in India.  The project amount estimated (an average 

100 core per city per year) to be funded by state and central government based on public 

private partnership mode. I like to find out the exact implementation of the programme and 

how far we are optimistic to lead India on the road of globalization and make India stand up 

on global economy. 

Moreover, I like to project up the difficulties and benefits behind the inauguration of the 

mission and how far India can jump up its next stage in future generation. 

 

Keywords: retrofitting, data analysis staffs, public private partnership (PPP) 
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Strengthening Supply Chain Mechanism for Industrial Revival in India 

 

Dr. Navdeep Kumar 

Lyallpur Khalsa College 

 

 

Abstract 

Covid-19 pandemic has shocked the economies worldwide by affecting each and every corner 

both at micro and macro levels. In the current phase, every nation is devising and adopting the 

measures to protect human lives at any cost. In India, the mode of lockdown is in operation to 

minimize as well as mitigate the impact of COVID-19. At the same time, the lockdown has 

resulted in huge economic loss. It would not be possible to exactly assess the quantum of loss 

but this scenario has given us a lot of lessons about our past weaknesses and challenges on 

diverse economic and social fronts. India was already facing economic slowdown and further 

this global crisis added more threats. The industrial sector is drastically affected, that would 

also impact production, employment and revenue generation in the economy. It is due to the 

heavy dependence on the foreign nations for the industrial inputs. In this global scenario of 

lockdown, the supply chain has been intensely affected by various industrial requirements. 

Now, the need of the hour is to build and strengthen the domestic sourcing units for meeting 

the industrial inputs requirements for industrial revival as well as exploiting the opportunities 

in the international market post - COVID-19. Against this backdrop, the present paper focuses 

on the industrial revival through effective and efficient domestic supply in the light of 

challenges and policy measures. 

 

 

Keywords: COVID-19, Industrial Sector, Supply Chain   
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Wealth Effect of Merger Announcement in India: A Study of Merger with Special 

Reference to Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce and United Bank of 

India 

 

Barun Kumar Jha 

Prof. R. K. Gupta 

University of Delhi, INDIA 

 

Abstract 

Background and aim: The Indian Finance Minister announced on 30th Sep., 2019 to merge 

ten nationalized banksinto four large banks. Mergers have the potential of possible value 

creation for various stakeholders, which in turn may affect their wealth. The change in wealth 

very well starts from the announcement of the merger itself. But the impact of change in 

wealth is a concern of research as there is no consensus among the researchers regarding 

results thereof. Present paper evaluates the impact of merger announcement on stock return 

for Punjab National Bank (PNB), Oriental Bank of Commerce (OBC) and United Bank of 

India (UBI). 

  

Material and Methods: This paper examines the impact of merger announcement on stock 

returns by using daily stock returns through Event Study Methodology. The sample 

companies taken for this research are Punjab National Bank (PNB), Oriental Bank of 

Commerce (OBC) and United Bank of India (UBI). This study includes Event Window of 41 

days (-20, +20), and Estimation Window of 200 days (from -221 to -21 days). The data is 

collected from Yahoo Finance database and NSE is taken as Market Index. Single Factor 

Market Model is used to calculate Abnormal Return. 

 

Results: The Abnormal Return (AR) of Bidder Company is found to be negative on event day 

and day after event.  But the Abnormal return of Target Company is found positive on the 

event day. This means the announcement of merger creates some abnormal return on the 

event day for Target Company but generates negative abnormal return for Transferor 

Company. In different window period the transferor company generates negative cumulative 

abnormal return (CAR) whereas the target company generates positive CAR.  

 

Conclusion: The forced merger of PNB, OBC and UBI by the Government created some 

positive AR for target company shareholder but later on this benefit is adjusted and the AR no 

longer remains in the market. But the transferor company shareholder enjoys negative AR 

from this merger. 
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OLAĞANÜSTÜ BÜTÇELEME: KURTULUŞ SAVAŞI ÖRNEĞİ 

 

Abdulkerim Eroğlu 

Haluk Egeli 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

Özet 

Devlet normal koşullarda gelir elde etmek ve harcama yapabilmek için bütçeden 

faydalanmaktadır. Ancak derin siyasi veya askeri krizler döneminde hem devlet idaresini 

sürdürebilmek hem de içinde bulunulan şartları iyileştirebilmek için bütçe daha da önemli 

hale gelmektedir. Olağanüstü dönemlerde bütçeleme süreci daha hassas olarak ele alınmak 

durumundadır. Zira bu dönemlerde harcamaların yapılacağı öncelikli alanların belirlenmesi, 

kamu gelirlerini toplamada yaşanan idari ve ekonomik zorluklar karşılaşılan sorunların 

başında gelmektedir. Bu bakımdan bütçeleme süreci kapsamında Kurtuluş Savaşı döneminin 

incelenmesi önem arz etmektedir. Nitekim birçok olağanüstü şart bir araya gelmiş ve konunun 

incelenmesini önemli hale getirmiştir. İşgal kuvvetlerine karşı girişilen muharebeler, yabancı 

devletlerle yapılmaya çalışılan antlaşmalar, halkın içinde bulunduğu ekonomik zorluklar, 

siyasi sınırların değişmesi, İstanbul hükümetinin girişimleri, Ankara’da mecliste meydana 

gelen siyasi gerginlikler, askeri ve idari ihtiyaçların sağlanmasında yaşanan mali sorunlar bu 

dönemi incelenmesi bakımından özel kılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Devlet Bütçesi, Kurtuluş Savaşı, Olağanüstü Bütçeleme 

 

Abstract 

Governments uses the budget as tool to generate revenue and make public spending, under 

normal conditions.  However, budget becomes more important in order to maintain the 

government administration and improve the conditions in the period of deep political and 

military crises. The budgeting process has to be handled more sensitive in such exraordinary 

periods. Determining the priority areas where expenditures would be made or administrative 

and economic difficulties in collecting revenues are the main problems encountered during 

such periods. Therefore, examination of the War of Independence period is important within 

the scope of the budgeting process. As a matter of fact, many extraordinary conditions came 

together and has made it important to work on the subject. Battles against the occupation 

forces, agreements that are tried to be made with foreign states, economic difficulties of 

people, changing of political borders, initiatives of the Istanbul government (in bad meaning), 

political tensions in the parliament (Ankara government), and faced financial problems in 

providing military and administrative needs makes this period special in terms of 

examination. 

 

Keywords: State Budget, War of Independence, Extraordinary Budgeting 
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GİRİŞ 

 

Bütçe devlet idaresinin sağlanmasına ve sürdürülebilmesine imkan veren, devlete atfedilen 

fonksiyonların yerine getirilebilmesini sağlayan, devletin yaptığı iş ve eylemlere meşruiyet 

kazandıran bir belge olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanımlama beraberinde bir demokratik 

yönetim sistemini gerekli kılmaz; herhangi bir otoritenin varlığı yeterlidir.  

Bütçenin tarihteki gelişimi dikkate alındığında oldukça yakın bir tarihte kurumsallaştığı 

görülmektedir. Bütçenin kurumsallaşması ile mutlak iktidarların gücünü kaybetmeye başlaması 

birbirlerine oldukça yakın, hatta birçok örnekte görüldüğü üzere eşanlı olarak gerçekleşmiştir. 

Tarihsel bilinç düzleminde kurumsallaşmış bütçe ve bütçeleme süreci devlet yöneticilerinin bu 

meseleyi mutlak otoritenin zıttı olarak değerlendirmelerine yol açmıştır. Öyle ki monarşlar 

tarafından parlamentoların dağıtılması, demokratik süreçlerin askıya alınması eleştirilirken 

bütçenin parlamento onayından geçmeksizin uygulanması veya bütçe kurumuna hiçbir şekilde 

başvurulmaması veyahut denetlenmemesi halinde yapılan kamu harcamalarının ve toplanan 

gelirlerin meşru olamayacağı dile getirilmektedir.  

Mutlak iktidarın bütçe ve bütçeleme süreci çerçevesinde eleştirilmesinin nedeni yukarıda 

değinildiği üzere devlet faaliyetlerinin bütçeye dayandırılması gerekliliğinden 

kaynaklanmaktadır. Zira demokratik düzlemde gerçekleşen bütçeleme sürecinin bir ürünü olacak 

bütçe monarşların da devlet yönetimi üzerindeki mutlak yönetim güçlerini sınırlayacaktır. Bu 

sebeple çalışmada ele alınan Kurtuluş Savaşı dönemi bütçe kurumunun oluşması veya 

Osmanlıdan kalan kurumsal varlığın devam ettirilmesi noktasında çok önemli bir kavşak olarak 

değerlendirilmelidir.  

 

OSMANLI DEVLETİNİN SON DÖNEMLERİNDE BÜTÇE KURUMU 

Osmanlının kurumsal olarak oluşturulan ilk bütçe (modern anlamda) 1863-1864 bütçesidir. 

Yapılan bütçenin amacı kurumsal bir reform veya girişim olmaktan ziyade bu dönemde batılı-

finansör devletlere mali durum hakkında bilgi verme gayretleri olarak değerlendirilebilir. Bu 

dönemde hazırlanan 1871 ve 1874 bütçe nizamnameleri1 ile bütçeleme sürecinde bazı kurumsal 

yapılar inşa edilmiştir (Bayır, 1993). 

Osmanlı Devletinde bütçe kurumu kapsamında en önemli gelişme 1876 yılında Kanuni Esasinin 

kabul edilmesi ile gerçekleşmiştir.  Bütçenin hazırlık ve işleyiş süreçlerini düzenleyen Muhasebe-

i Umumiye Kanunu gibi Kanuni Esasi hazırlanırken de Fransa uygulaması örnek alınmıştır 

(Coşkun, 1989). Çift meclisli bir parlamento öngören 1876 Anayasası “Umuru Maliye” başlığı 

altında bütçeleme süreci ile ilgili hükümler içermektedir. Anayasanın ilgili hükümleri 

incelendiğinde bütçede gösterilmeyen vergilerin toplanamayacağı (madde 97), Bütçenin 

parlamentoda maddeler halinde incelenip kabul edileceği (madde 98), [halk tarafından seçilen] 

Heyeti Mebusanın yetkisi ve devlet bütçesi dışında harcama yapılamayacağı (madde 99), Heyeti 

Mebusanın bütçeyi yapmadan feshedilmesi durumunda bir yılla sınırlı olmak üzere önceki 

bütçenin Vükelayı Devlet tarafından bir kararname ile uzatılabileceği (madde 102), Muhasebei 

Kat’iye Kanun (kesin hesap) tasarılarının ilgili oldukları yıldan dört sene sonra Meclis-i 

                                                 
1 Bu nizamnameler esas itibariyle 1855 nizamnamesinin bazı hükümlerinin değiştirilmiş ve geliştirilmiş hali olarak 

değerlendirilebilir. 
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Umumiye sunulacağı (madde 104), Divanı Muhasebatı meydana getiren 12 üyenin hayat kaydı 

ile görevleri başında kalabilecekleri, ancak Heyeti Mebusanın oy çoğunluğu ile görevden 

alınabilecekleri (madde 107) görülmektedir. 

 Meclisi Mebusan bütçeyi yapamadan feshedildiği durumda kararname ile bütçenin bir yıla kadar 

uzatılabileceği hükmünün pratik anlamda bir karşılığı yoktur. Çünkü Meclisi Mebusanın 

feshedilmesi durumunda 1876 Anayasası fesih tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yeniden 

seçimlere gidilmesini emretmektedir. Bütçe ile ilgili hüküm ancak Meclisi Mebusanın üstü üste 

iki kere feshedilmesi halinde pratik bir karşılık bulacaktır.  

1878 yılında ülkede yaşanan iç ve dış sorunlar nedeniyle 1876 Anayasasının uygulaması askıya 

alınmıştır. Ancak henüz meclis tatil edilmediği için 1876 Anayasasının ve 1855 nizamnamesinin 

bütçe konusundaki hükümleri 1877-1878 bütçesinin hazırlanmasında uygulanmıştır. Bu 

bakımdan 1877-1878 bütçesi Mebusan Meclisinden geçen ilk bütçedir (Çataloluk, 2005). 

Anayasanın askıya alındığı dönemde bütçe ile ilgili gelişmeler bu dönemde çıkarılan “Sal 

Muhasebesi” yani yıl hesapları kitapları ile yürütülmeye çalışılmıştır. Ancak bu kitaplar bir takım 

nedenlerden dolayı bütçe olmaktan uzak olmuş ve daha çok kesin hesap niteliğinde kalmışlardır 

(Coşkun, 1989: 16). Bahsi geçen nedenler şunlardır (Gürsoy, 1981):  

• Bütçe gelir ve gider düzen ve sınıflaması benimsenmiş bütçe usullerine göre 

yapılmamaktaydı.  

• Bir meclis ve bu meclisin onayı olmadığı için bütçeler yasalaşamamakta ve bu sebeple 

idareler için bağlayıcı olmamaktaydı. 

• Normal dönemlerde olan bütçenin yıllık olma prensi artık dikkate alınmıyor ve bazen bir 

alandaki yılı harcamaların yaklaşık yarısı gelecek yıllara aktarılıyordu. Bu aynı zamanda 

bütçede denge oluşturma gayretlerine imkan dahi vermiyordu. 

1876 Anayasasının tekrar uygulamaya girmesi ile (1908) yeni bir dönem başlar. Bu dönemde 

devlet yönetimi bütçeyi hazırlayarak meclise sunmuş ve meclisçe onaylanan bütçe yürürlüğe 

girmiştir. Hazırlık, görüşme, onama aşamaları bakımından dikkate alındığında gerçek manada 

modern kabul edilen ilk bütçe de bu (1909 yılı bütçesi)  olmuştur (Coşar, 1995). 

1876 Anayasasının tekrar yürürlüğe girmesinin ardından bütçe konusunda Heyeti Ayanın mı 

yoksa Heyeti Mebusanın mı onay konusunda üstün olduğu tartışılmıştır. Ancak madde 64’te 

görüldüğü üzere Heyeti Mebusan tarafından onaylanan bir kanun Heyeti Ayana gönderilir. 

Burada Heyeti Ayan ret, değişiklik veya onaylama işlemlerinden birini gerçekleştirebileceği 

belirtilir (Gürsoy, 1981). Bütçenin de kanun olarak değerlendirilmesi durumunda bu hükmün 

bütçe için de geçerli olacağı açıktır. Bununla birlikte Heyeti Ayanın bütçeyi reddetmesi 

durumunda bütçenin Padişah tarafından veto edilmiş gibi kabul edilmesi gerekmektedir. 

Buradaki temel gerekçe ise Heyeti Ayan üyelerinin padişah tarafından atanması ve bulundukları 

makamı bizzat padişaha borçlu olmalarıdır (Arsel, 1953). 

İkinci Meşrutiyet döneminin bütçeleri ile ilgili öne çıkan bazı hususlar şunlardır (Çiçek ve 

Dikmen, 2015):  

• Vergi ve diğer gelirlerin ancak bir kanuni dayanakla toplanabileceği belirtilmiştir. 

Böylece verginin dışındaki kamu gelirlerin toplanması kanunilik ilkesine bağlanmıştır. 

• Maliye dışındaki kamu idarelerin gelir toplamasına izin verilmemiştir. Ayrıca ilgili 

oldukları yıl için toplanan gelirlerin yine ilgili oldukları yılın harcamaları için 

kullanılacağı belirtilmiştir. 
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• Kamu kurumlarının sadece kendilerine ayrılan ödenek kadar harcama yapabilecekleri 

belirtilmiştir. Bununla birlikte mali işlemlerin en geç mali yıl bitimini takip eden iki ay 

içinde sonlandırılması gerekmiştir. 

• Bütçe fasılları arasında aktarma yapmak sınırlandırılmıştır. Buna göre fasıllar arasında 

aktarma kanunla; maddeler arasında aktarma yapma ise Maliye Nezaretinin onayıyla 

mümkün hale getirilmiştir. 

Bu dönemde devam eden mali buhranlar ve bütçenin hükümete verdiği bazı yetkiler bütçe 

üzerinde de etkisini göstermiştir: Duyunu Umumiye idaresindeki Bütçe Duyunu Umumiye 

Bütçesi, cari harcamaların yer aldığı Devlet Bütçesi ve olağanüstü gelirlerle fonlanan Fevkalade 

Bütçe olmak üzere üç parçaya bölünmüştü. Bunların yanında 1876 Anayasasının hükümete 

verdiği kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi ile hükümet bütçe ödenekleri üzerinde istediği 

eklemeleri/değişikliği yapıyor ve nihayetinde bütçe dönemi sonunda gerçekleşen bütçe ile bütçe 

dönemi başında kabul edilen bütçe arasında büyük farklar oluşuyordu (Gürsoy, 1981). 

Yukarıda değinilen hususlar göz önüne alındığında Osmanlı Devletinin son dönemlerinde 

yerleşmeye başlayan bütçe kültürü çoğunlukla olağanüstü bütçe kültürü şeklinde gelişmiştir 

denilebilir. Zira gerek kanuni düzenlemeler olsun gerek anayasal düzenlemeler olsun gerekse de 

mutlak iktidarın iradesi olsun bütçenin tam manasıyla benimsenmesi önünde engel olmuştur. 

Ancak bu dönemlerde meydana gelen savaşlar, iç sorunlar, bazı devletlerin ekonomik ve mali 

zorlamaları gibi olağanüstü gelişmeler bu konudaki çabaların sonuçsuz kalmasına veya tam 

olarak istenilen sonuçların elde edilememesine yol açmıştır. 

 

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ BÜTÇELERİ: OLAĞANÜSTÜ BÜTÇELEME 

Olağanüstü bütçeleme süreklilik arz etmeyen ve ancak bazı özel durumlar neticesinde ortaya 

çıkan harcamaların olağan bütçenin dışında gösterilmesi şeklinde tanımlanabilir. Olağanüstü 

bütçeleme ile olağan bütçeden ayrı bir bütçe oluşturulur ve olağanüstü bir finansman aracını 

gerekli kılar. Başka bir deyişle olağanüstü bütçelemenin hem harcama kısmı hem de gelir kısmı 

olağanüstü olmak durumundadır. İfadeden anlaşılacağı üzere olağanüstü bütçe olağanüstü bir 

dönemi/durumu/gelişmeyi/koşulu gerektirmektedir. Bu bakımdan Kurtuluş Savaşı dönemini 

olağanüstü dönem kapsamında değerlendirmek mümkündür. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında bütçe kurumuna bakışı ortaya koymak adına Muş Milletvekili İlyas 

Sami Beyin yaptığı bütçe tarifi önem taşımaktadır: “Yalnız bugünün hesabı değil, maziden kalan 

ibretlerin, istikbale karşı hazırlıkların bir ayna ve pusulasıdır” (Coşar, 1995). Benzer şekilde 

Mustafa Kemal (Atatürk) de 1 Mart 1922 tarihinde benzer ifadelerle bütçe kurumunun 

öneminden bahsetmiştir: “Bugünkü mücadelemizin amacı tam bağımsızlığı sağlamaktır. Tam 

bağımsızlık ise ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsız olmazsa o 

devletin diğer bütün dalları (kurumları) felce uğrar. Çünkü devletin bütün organları ancak 

maliyenin gücü ile yaşar. Maliyenin bağımsızlığını sağlamanın ön şartı da bütçenin iktisadi 

duruma uygun ve denk bir bütçe olmasıdır (Atatürk, 2006). 

Bu dönemde 1921 Anayasasının kabul edilmesine kadar geçen sürede 1876 Anayasasının 

hükümleri benimsenmiştir. 1921 Anayasası kabul edildikten sonra dahi 1876 Anayasası resmen 

kaldırılmamıştır. 1921 Anayasasının eksik kaldığı noktalarda 1876 Anayasası kullanılmaktaydı 

(Gözler, 2000). Özellikle bütçe ile ilgili hükümlerin 1921 Anayasasında yer almaması nedeniyle 

bazı milletvekillerinin 1876 Anayasasının hükümlerini uygulatmak istedikleri görülmekteydi.  
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1921 Anayasası bütçe ile ilgili hükümler içermemekle birlikte, bu dönemde bütçe kavramından 

ve uygulamasından söz etmek mümkündür. Ankara’da Meclisin açılmasıyla birlikte 

Anadolu’daki kamu gelirleri ile Osmanlı Bankasının, Ziraat Bankasının, Düyunu Umumiye 

İdaresinin ve Tütün Rejisinin topladığı ve İstanbul’a gönderdiği diğer gelirlere el konulmaya 

başlandı (Güneş, 1988). Ancak toplanan gelirler ve yapılan harcamalar bütçe kanunu olmaksızın 

gerçekleştirilmekte, mali yılın sonunda bütçe çıkarılarak harcama ve gelir işlemleri tasdik 

edilmekteydi. Mali yıl içinde gerçekleşen harcamalar ise avans kanunları aracılığıyla 

sağlanmaktaydı. Örneğin 1921 yılına ait bütçe, mali yılsonuna iki gün kala yasalaşabilmiş ve 

sadece harcamalarla ilgili hükümlere yer vermiştir (Yüksel, 2010). Bu duruma dönemin savaş 

şartları neden olmuştur. Dolayısıyla tam anlamıyla bir bütçe kanunu ancak, Cumhuriyet ilan 

edildikten sonra, 1924 yılında çıkarılabilmiştir. 

Bu dönemde çıkarılan kanunların önemli bir kısmı mali konulardan oluşmuştur. 1921 Anayasası 

görüşülüp kabul edilmeden önce ve kabul edildikten sonra mali konularda kanunlar çıkarılmaya 

devam edilmiştir. Örneğin Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinden İkinci İnönü Savaşının 

sonuçlandığı 1 Nisan 1921 tarihine kadar çıkarılan yüz dokuz kanunun elli altısı mali konulardan 

oluşmuştur2 (Müderrisoğlu, 1974: 36-37).   

1921 Anayasası kabul edilmeden önce bazı bütçe kanunları yapılmaya çalışılmıştır. Ankara 

hükümetin kanun çıkarmadan harcama yapması bazı milletvekillerinin tepkisine neden olmuş ve 

1876 Anayasası gereği bütçesiz harcamanın yasak olduğu dile getirilmiştir. Maliye Bakanlığına 

Ferit Bey’in gelmesiyle birlikte bütçe hazırlanmak istenmiş ve Ankara’ya bağlı vilayetlerden bu 

konuda bilgi istenmiştir. Ancak iletişim eksiklikleri, Ankara’ya bağlı yerlerin tam olarak belli 

olmaması bu konuda gerekli bilgilerin teminini zorlaştırmıştır. Bir diğer önemli sorun bütçe için 

gerek duyulan bütün verilerin İstanbul’da bulunmasıydı. Sorunlara rağmen Ankara Hükümeti 

yaptığı harcamalara yasal zemin kazandırmak için 1 Mayıs 1920 – 31 Eylül 1920 tarihleri 

arasında yapılan harcamalar için geçici bütçe taslağı hazırlamış ve 8 Eylül 1920 tarihinde Meclise 

sunmuştur. Geçici bütçe Meclise sunulurken aynı zamanda genel bütçe hazırlıkları da devam 

etmekteydi. Hazırlanan genel devlet bütçesi 30 Eylül’de Bütçe Komisyonunda, 3 Ocak’ta da 

Mecliste görüşülmeye başlanmış ve ardından 28 Şubat 1921 tarihinde, yani 1921 Anayasası 

kabul edildikten sonra yasalaşmıştır (Güneş, 1988: 766-767). Burada belirtilmesi gereken husus 

hazırlanıp yasalaşan bütçenin 1921 yılı bütçesi değil, 1920 yılı bütçesi olduğudur. Ancak henüz 

mali yıl sona ermeden yasalaştığı için 1920 yılı bütçesi, içinde bulunduğu dönemi tahminlemeye 

çalışan bir bütçe olmuştur.  Bu dönemde anayasanın henüz kabul edilmeden bütçelerin 

hazırlanmaya çalışılması Ankara hükümetinin anayasal esaslara ne kadar önem verdiğinin önemli 

bir göstergesidir. Zira Meclisçe henüz kabul edilen bir anayasanın olmamasına rağmen Osmanlı 

devletinin kabul ettiği 1876 Kanuni Esasinin ilgili hükümleri benimsenmeye devam ediliyordu.  

Bu bütçe ile ilgili dikkat çeken önemli bir husus bütçenin Mecliste görüşülme süresidir. Savaş 

halinde bütçenin hızlı bir şekilde görüşülmesi ve kabul edilmesi beklenirken bunun tersi meydana 

gelmiştir. Bunun esas sebebi bütçenin içinde bulunduğu yıla ait olmasından kaynaklanması 

olarak belirtilebilir. Çünkü yıl devam ettikçe bütçe de varlığını avans kanunlarıyla sürdürmeye 

devam etmekteydi. Avans kanunları da önceki yılların ödenekleri dikkate alınarak harcanabilecek 

                                                 
2 Meclis açıldıktan bir gün sonra vergi ile ilgili bir kanun çıkarmıştır. Ancak bu kanunun ismi, sayısı, kabul ve 

yürürlük tarihi daha sonra eklenecektir. Bu yönüyle bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 
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ödenek miktarı belirlenmekte ve olağandışı bir durum karşısında ek ödenek kanunları 

çıkarılmaktaydı. Bu durum 1924 bütçesinin hazırlanmasına kadar böyle devam etmiştir. 

 

Sevr Antlaşması 

Gerek Ankara Hükümeti gerekse de İstanbul hükümeti bütçeleme sürecinde 1876 Anayasasını 

benimsemekteydi. 1923 yılında Lozan Antlaşmasının imzalanmasıyla hükmü kalmayan Sevr 

Antlaşmasının bütçeleme konusunda son derece ağır hükümleri bulunmaktaydı. Ankara 

Hükümeti antlaşmayı tanımadığını ilan etmişse de İstanbul hükümeti kabul etmek durumunda 

kalmıştır. Bu sebeple Antlaşmanın bütçe ile ilgili hükümleri İstanbul Hükümetinin hazırlayacağı 

bütçe için geçerli olmuştur. Antlaşmayla birlikte artık 1876 Anayasasının da bütçe konusunda 

herhangi bir hükmü kalmamıştır. Başka bir değişle İstanbul Hükümeti kendi anayasasını 

hükümsüz kılan bir antlaşmayı kabul etmek durumunda kalmıştır. 

Sevr Antlaşmasına göre Türk Meclisi Mebusuna sunulacak bütçe önce Maliye Komisyonuna 

sunulacaktır. Ancak Maliye komisyonu bütçeyi kabul ederse bütçe Meclise sunulacaktır. Meclis 

kendisine sunulan bütçe üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığı durumda bu değişiklik ancak 

Komisyon tarafından uygun görüldüğü takdirde yürürlüğe konulabilecektir. Bütçe ve diğer mali 

kanunlarla ilgili denetim de üyeleri Komisyon tarafından seçilecek Türk Maliye Teftiş Heyeti 

tarafından yapılacaktır. Bütçe ödeneklerinin harcanacağı yerler dahi Sevr Antlaşması ile 

belirlenmiştir. Buna göre öncelikle Komisyonun kendi harcamaları ve işgal kuvvetlerinin 

giderleri, daha sonra da İtilaf Devletlerinden herhangi birinin vatandaşlarının zararlarının tazmin 

edilmesi kararlaştırılmıştır. Ve ancak bunlardan sonra ülkenin ihtiyaçları için bütçe ödenekleri 

tahsis edilebilecektir. Bahsi geçen Maliye Komisyonu ise Türkiye’ye “yardımcı olması” adına 

İngiliz, İtalyan ve Fransız temsilcilerden oluşacaktır. Bir Türk’ün de danışman olarak 

Komisyonda yer alacağı belirtilmiştir. Ancak bu antlaşma uygulanamamış ve Lozan Antlaşması 

ile hükümleri kaldırılmıştır (Atatürk, 1969: 762-765). 

 

1920 Yılı Bütçesi 

1920 yılı bütçesi Osmanlı Devletinin klasik döneminde uygulanan kesin hesap cetvelleri şeklinde 

olmuştur. Özellikle harcamaların sürekli bir artış halinde olması ve Misak-ı Milli hedeflerine 

ulaşılamamış olması gibi nedenler bütçe oluşturmasının önünde engel olmuştur. Bu sebeple bütçe 

konusunda herhangi bir gelecek yıl tahmini yapılmamıştır.1920 yılı bütçesinin dikkat çeken 

hususlar şunlardır (Güneş, 1988: 771-772): 

• Bütçe açığının kapatılabilmesi için Hazineye ait varlıkların satılabileceği, Osmanlı 

Bankasından geçici avans sağlanabileceği öngörülmüştür. 

• Ziraat bankasından, bankanın izni ve onayı olmaksızın borç almak veya sermayesine el 

koymak yasaklanmıştır. 

• Bütçe kanunuyla toplanmasına izin verilen vergiler dışında, her ne şekilde olursa olsun 

vergi toplanması yasaklanmıştır. Böyle bir eylemde bulunanların Hıyaneti Vataniye 

Kanunuyla cezalandırılacağına hükmedilmiştir. 

• Tüm dış borç ödemelerinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

• Maliye Vekaletine bağlı olarak Duyunu Umumiye İdaresinin faaliyetlerine devam 

edebileceği belirtilmiştir. 
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• TBMM Hükümetinin çalışmasına ve etkinliğine zarar vermemek şartıyla Reji İdaresinin 

faaliyetlerine devam edebileceği belirtilmiştir. 

 

1921 Yılı Bütçesi 

1921 yılı bütçesi önceden hazırlanıp kanunlaşmak ve yürürlüğe sokulmak istenmiştir. Ancak 

savaş şartlarının devam etmesi buna engel olmuş ve nihayetinde gelir ve harcama miktarı 

belirlenmeksizin kanunlaşmıştır. Sadece Müdafaai Milliye Vekalet Bütçesi önceden kabul 

edilmiştir. bu bakımdan 1921 yılı bütçesi tamamen hazırlanmamış değildir.  

1921 yılı bütçesi görüşülürken yaşanan tartışmalardan biri bütçe oturumlarının açık mı yoksa 

gizli mi olacağı konusundaydı. Oturumların açık olmasını savunanlar halkın devletin mali 

durumu hakkında bilgi sahibi olmaya hakkı olduğunu savunmaktaydı. Çünkü bütçenin açık 

verdiğinin bilinmesi bir sorun değildi; bütçenin 1908’den beri açık verdiği ileri sürülüyordu. 

Tartışmaların neticesinde bütçenin gizli oturumlarda yapılmasına karar verildi. Yapılan sert 

eleştiriler Bütçe Komisyonunun ve ardından hükümetin istifa etmesine yol açtı. Yeni Maliye 

Bakanı bütçe açıklarını azaltacak tedbirleri duyurduğu halde bütçe meclisin onayını alamamış ve  

yıl sonuna kadar avans ve ek ödeme kanunlarıyla harcamalar sürdürülmüştür (Güneş, 1988: 773-

777). 

Bu dönemde bütçe açığının azaltılması için alınan önlemler arasında mesai saatlerinin 

kısaltılması ve bu suretle soba ve lamba yakıt masraflarının azaltılması, telgraf haberleşme 

sistemi kullanımının kısıtlanması, alkollü içki üretim ve tüketiminin yasaklanması, tuz, oyun 

kağıdı, sigara kağıdı, kibrit, hayvanlar, bina ve araziden alınan vergilerin arttırılması, Yol Vergisi 

Kanununun çıkarılması yer almaktadır (Müderrisoğlu, 1974: 37-38). 

 

1922 Yılı Bütçesi 

1922 yılı bütçesi Maliye Bakanlığı tarafından önceden hazırlanabilmiştir. 1922 yılı bütçesinin 

önceden hazırlanmasına imkan veren husus 1921 yılı bütçesiyle vekaletlere verilen ödenek 

miktarının değiştirilmemesine karar verilmesi nedeniyle 1922 yılı bütçesinin 1921 yılı bütçesiyle 

aynı olmasına karar verilmesidir. Hatta imkan dahilinde bütçede bir miktar tasarrufa 

gidilebileceği öngörülmüştür. Ancak bütçe hem meclis tarafından kabul edilmemiş hem de 

beklenenin çok üzerinde harcamayla sonuçlanmıştır (Güneş, 1988: 777-778). 

1922 yılı bütçe ödeneklerinin kurumlara dağılımı incelendiğinde “Hilafet ve Hanedan”ına kurum 

olarak toplam bütçe ödeneklerinin binde 1.4’ünü gittiği görülmektedir. 1923 yılında halifenin 

ödenek artış talebinde bulunması ise hükümetin tepkisine yol açmış ve 1 Mart 1924 tarihinde 

başlayan bütçe görüşmelerinde hilafetin kaldırılmasının gündeme getirilmesinde etkili olmuştur. 

Aslında kurumlar bazında 1921 bütçesinde de aynı başlık açılmış, ancak herhangi bir ödenek 

tahsis edilmemiştir. Bu durumda bütçeden ödenek konulması siyasi bir teşvik mekanizması 

olarak kullanıldığı ileri sürülebilir. 28 Ocak 1921 tarihinde Mustafa Kemal’in (Atatürk) İstanbul 

Hükümetiyle yaptığı yazışmalar incelendiğinde Osmanlı padişahının Türkiye Büyük Millet 

Meclisini o dönemdeki görev ve yetkileriyle birlikte tanıması karşılığında padişah ve hanedan 

üyeleri için bütçeden ödenek konulabileceğini belirtmiştir. Bahsi geçen yazışmalar 1921 

Anayasasının Meclis tarafından kabul edilmesinden sonra gerçekleşmiştir. 1921 Anayasasında 

bütçe ile ilgili herhangi bir hüküm olmamasına rağmen padişah ve hanedanına ayrılacak ödeneğin 

Meclis tarafından onaylanacağı belirtilmiştir (Atatürk, 1969: 559).  
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1922 yılı bütçesi de 1921 yılı bütçesinde olduğu gibi avans kanunları yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Avans kanunlarıyla belirlenen tutarlar yetersiz kaldığında ek ödenek kanunları çıkartılmıştır. Ek 

ödenek kanunlarının büyük kısmı Fransız ve İtalyan güçlerinin çıkarıldığı bölgelere götürülecek 

bazı hizmetlerle ilgili olmuştur. Bununla birlikte Sakarya zaferinden sonra Avrupa ile yapılan 

barış konferanslarına katılacak olan delegelerin yolluk ödemeleri için de aynı yola 

başvurulmuştur (Müderrisoğlu, 1974: 45). 

 

SONUÇ 

Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki en önemli geçiş Kurtuluş Savaşı olmuştur. Savaşın ve diğer 

devlet işlerindeki idarenin sürdürülmesi için en önemli araç bütçe olmuştur. Bu bakımdan bahsi 

geçen dönemde hem mali hem de askeri bağımsızlık savaşı bir arada verilmiştir denilebilir. Öyle 

ki savaşın en önemli ve kritik zamanlarında dahi bütçenin meşruluğu tartışılabilmiştir. Hangi 

koşulda olursa olsun bütçenin keyfi olarak kullanılmasına müsaade edilmek istenmemiştir. 

İlk Meclisin üyelerinin önemli bir bölümü Osmanlı Devletinde de milletvekilliği yapanlardan 

oluşmuştur. Bu yönüyle milletvekilleri anayasanın olmadığı durumda ve mutlak bir gücün 

tasarrufunda olan bir bütçenin nasıl mali sorunlara yol açtığını bizzat deneyimlemiş siyasilerdi. 

Bu yüzden 1921 Anayasasında bütçe konusunda bir hüküm olmadığından dolayı ısrarla 1876 

Anayasasının bütçe konusundaki hükümlerinin yürütülmesini istemişlerdir. Kurtuluş Savaşı 

sürerken dahi -bütçe yılı geçtikten sonra da olsa- bütçenin Meclis tarafından onaylanmasında 

ısrarcı olmuşlardır. Hatta bazı bütçe görüşmelerinde yapılan sert eleştiriler hükümetin istifasına 

yol açabilmiştir. Örneğin Mustafa Kemal (Atatürk) padişaha gönderdiği bir telgrafta gerekli 

işbirliği ve Meclisi tanıması karşılığında padişaha ve hanedanına bütçeden ödenek 

ayrılabileceğini belirtmiştir. Ancak bazı milletvekilleri böyle bir ödeneğin ayrılması için 

Meclisten önce izin alınması gerektiğini belirtip yapılan bu teklifi eleştirmişlerdir.  

Bu dönemde Meclisin tüm çabalarına rağmen mevcut şartlar nedeniyle bütçeleme süreçleri 

sürekli olarak ek ödenek ve avans kanunlarıyla yürütülmüştür. Bununla birlikte yapılacak tasarruf 

tedbirlerinin belirlenmesi konusunda da olsa bütçenin önemli yararlar sağladığı söylenebilir. 

Bütçeler üzerinden; alınan tedbirlerle yapılmak istenen tasarruf miktarının belirlenmesi, 

toplanacak vergilerin tahmin edilmesi ve yabancı devletlerden alınan borçların takip edilmesi bu 

dönem bütçelerinin yararları arasında sayılabilir. 
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Özet 

Osmanlı donanmasının 29 Ekim 1914 günü Rus donanmasına saldırması ve bazı Rus limanlarını 

bombalaması üzerine 1 Kasım 1914 tarihinde Rusya Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan 

etmiştir. 5 Kasım 1914 günü ise İngiltere ve Fransa benzer bir girişimde bulunmuşlardır. İngiliz 

Hükümeti’nin savaş ilanı sonrasında 11 Kasım 1914 günü savaş ilanı hakkında bir parlamento 

oturumu yapılmıştır. İngiliz Kralı V. George Lordlar Kamarası’nda bir konuşma yapmış bu 

konuşma Avam Kamarası’nda da okunmuştur. Okunan konuşma sonrasında Avam Kamarası’nda 

savaş ilanı ile ilgili bir oturum yapılmıştır. Bu çalışmada İngiliz Hükümeti’nin savaş kararı 

sonrasında Kral’ın Avam Kamarası’na gönderdiği konuşma ve yapılan oturum analiz edilecektir. 

Ayrıca Kral’ın gönderdiği konuşma ve oturumda yapılan konuşmalar üzerinden İngiltere’nin 

Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa girişini nasıl değerlendirdiği ve İngiliz Hükümeti’nin bu 

durum karşısında ne gibi politikalar izlemeye hazırlandığı analiz edilecektir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, İngiliz Kralı V. George 

 

 

Talks in the British Parliament after the Great Britain’s Declaration of War on the 

Ottoman Empire 

 

 

Abstract 

On 1 November 1914, Russia declared war on the Ottoman Empire after the Ottoman navy 

attacked the Russian navy on 29 October 1914 and bombed some Russian ports. On 5 November 

1914, the Great Britain and France made a similar attempt. After he British Government’s 

declaration of war, a parliamentary session on the declaration of war held on 11 November 1914. 

British King George V made a speech in the House of Lords, and this speech was also read in the 

House of Commons. After the speech read, a session about war declaration was held in the House 

of Commons. In this study, after the war decision of the British Government, the speech that the 

King sent to the House of Commons and the session will be analyzed. In this study, also how the 

Great Britain evaluated the Ottoman Empire’s entry into the war and what policies the British 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

163 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

Government was preparing to follow will be analyzed through the speech sent by the King and 

the speeches made during the session. 

 

 

Keywords: the Ottoman Empire, Great Britain, British King George V 

 

 

Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce İtilaf Devletleri ile yakınlaşmak 

istemiş ancak beklediği ilgiyi görememiştir (Mango, 2019, s. 163 ve Hanioğlu, 1993, s. 306). 

Özellikle Rusya’dan duyulan endişe Osmanlı yönetimini Almanya ile yakınlaşmak daha sonra da 

savaşa girmek zorunda bırakmıştır (Mühlman, 2014, s. 69 ve Shaw, 2013, s. 104). Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Almanya safında savaşa girmesi ile birlikte Birinci Dünya Savaşı geniş bir 

coğrafyaya yayılmıştır (Ortaylı, 2008, s. 43). Bulunduğu coğrafya ve sömürgelerinde barındırdığı 

Müslüman nüfus nedeniyle, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa girişi, İngiltere’yi yakından 

ilgilendirmiştir (Ortaylı, 2013, s.127). Zaten Almanya da Osmanlı İmparatorluğu’nu, İngiliz 

kuvvetlerini geniş alana yaymak ve Müslümanları İngiltere’ye karşı kullanmak için yanına 

almıştır (Hülagü, 1994, s. 28). Gerek Mısır ile sınırı olması gerek de Halife’nin Müslümanlar 

üzerinde etkisi olabileceği düşüncesi nedeniyle İngiltere durumunu gözden geçirmek zorunda 

kalmıştır (Ortaylı, 2016, s. 122 ve Koloğlu, 2013, s. 76). Kısa bir süre sonra da Osmanlı 

İmparatorluğu İtilaf Devletleri’nin savaş ilanı üzerine cihat ilan ederek Müslüman kartını 

oynamaya çalışmıştır (Hülagü, 2008, s. 13 ve Mümtazer, 1993, s. 25). 

 

İngiliz Hükümeti’nin savaş kararı sonrasında İngiliz Parlamentosu 11 Kasım 1914 günü bu kararı 

tartışmak üzere toplanmıştır. İngiliz Kralı Lordlar Kamarası’nda bir konuşma yapmış ve 

devamında Lordlar Kamarası’nda bir oturum gerçekleştirilmiştir. Kralın konuşması Avam 

Kamarası’nda da okunmuştur. Bundan sonra da Avam Kamarası’nda Osmanlı İmparatorluğu’na 

savaş ilanı ve savaşla ilgili diğer gelişmeler hakkında bir oturum yapılmıştır.  

 

1-İngiliz Kralı’nın Avam Kamarası’nda Okunan Konuşması 

Kralın konuşmasının başında İngiliz İmparatorluğu’nun her parçasının zafer kazanmak üzere 

savaşa konsantre oldukları ifadesi yer almıştır. Kral konuşmanın devamında bu durumun farkında 

olduğunu ve herkesin üzerine düşeni yapmaya devam etmesini istediğini ifade etmiştir. Kral 

Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa girmesiyle beraber savaşın daha da genişlediğini belirtmiştir. 

Osmanlı yönetiminin provokasyonlarına rağmen kendisinin ve müttefiklerinin Osmanlı 

İmparatorluğu’nun tarafsızlığından yana olduğunu ancak kötü tavsiyelere ve yabancı etkilere 

maruz kalan Osmanlı yönetiminin ülkeyi savaşa sürüklediğini iddia etmiştir. Kral Müslüman 

tebaasına Osmanlı İmparatorluğu ile olan savaşın, karşı tarafın zorlamasıyla gerçekleştiğini ve 

onlardan sadakat ve destek beklediğini de ifade etmiştir. Kral ordunun ve donanmanın gereken 

şekilde hareket ettiğini ve bu durumun zafere kadar böyle devam edeceğini ilan etmiştir. Kral 

konuşmasını sonunda üyelerin sadakatini ve vatanseverliğini övmüştür 

(https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/his-majestys-most-gracious-

speech Erişim Tarihi; 02.03.2020). 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/his-majestys-most-gracious-speech
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/his-majestys-most-gracious-speech
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Kralın konuşmasına baktığımızda Kral ilk olarak zafer kazanılacağına dair kesin inancını dile 

getirmiş ve parlamentodan bu yolda gerekenleri yapmasını istemiştir. Kralın Osmanlı 

İmparatorluğu hakkındaki ifadelerine baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu’nu saldırganlıkla 

suçladığını ve bu hareketin arkasında Almanya’nın olduğunu ifade ettiğini görmekteyiz. Kral 

ayrıca bu durumdan dolayı Almanya’nın peşine takılan İttihat ve Terakki yönetimini sorumlu 

tutmaktadır. İlginç bir şekilde bu tez savaş sonunda Hürriyet ve İtilaf Fırkası tarafından İttihat ve 

Terakki düşmanlığı yapmak için kullanılmıştır. Savaşın bütün suçunun İttihatçılara yıkılmasının 

daha yumuşak bir barış antlaşmasına yol açacağı umulmuştur. Ancak bu politika başarılı 

olmamıştır.  

  

Kral konuşmada İngiltere ve müttefiklerinin savaş istemedikleri ancak karşı tarafın kışkırtmaları 

üzerine savaş çıktığı iddia edilmiştir. Bu iddia gerek İngiliz kamuoyunun savaşa desteğini 

sağlamak gerekse diğer devletleri İtilaf Devletleri safına çekmek için ortaya atılmıştır. İngilizlerin 

bu yönde propagandası, İngiliz donanmasının denizlere egemenliği ve Almanya’nın hataları 

nedeniyle savaş boyunca birçok devlet İtilaf Devletleri safına katılmıştır. Özellikle Amerika 

Birleşik Devletleri’nin savaşa girmesi İtilaf Devletleri’nin savaşı kazanmalarında kilit rol 

oynamıştır.  

  

Kral ayrıca İngiliz İmparatorluğu’nun Müslüman tebaasına ve İslam alemine mesaj vermeyi de 

unutmamıştır. Bu mesajda İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu ile savaşma niyetinde olmadığı 

ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun saldırısı sonucunda buna mecbur kaldığı ifade edilmiştir. Kral 

son olarak Müslüman tebaasından sadakat ve destek istemiştir. Bu propaganda ve İngiliz 

idaresinin aldığı önlemler, Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün çabalarına rağmen  bir Müslüman 

ayaklanmasının çıkmasına engel olmuştur. İngilizler bazı Arapları Osmanlı yönetimine karşı 

kullanmayı da başarmışlardır. 

 

2-Avam Kamarası’nda Yapılan Oturum 

Oturumu Sir Robert Price açmıştır. Konuşmasının başında Avam Kamarası adına krala yaptığı 

konuşma için teşekkür etmiştir. Sir Robert Price konuşmasına oturumdaki tek gündemin savaş 

olduğunu belirterek başlamış ve oturumun cephede savaşan İngiliz ordusundan sadece 100 mil 

uzakta yapıldığını vurgulayarak Avrupa’da savaşan İngiliz ordusunun cesaretini övmüştür. Kral 

ve ülkenin, kendilerinden üzerine düşeni yapmalarını beklediğini ve bunu yapacaklarını ifade 

etmiştir. Sonrasında ise Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa girişini değerlendirmiştir. Eski 

müttefiklerinin düşman cephesine katıldığını söyleyerek Türkiye’nin izlediği yolun yanlış 

yönlendirilme ve sefillik olduğunu iddia etmiştir. Yaşlı İngilizlerin eskiden Osmanlı 

İmparatorluğu’na besledikleri sevgiyi hatırlatmış ve İngiltere ile Fransa’nın Kırım Savaşı’nda 

Osmanlı İmparatorluğu’nu Rusya’ya karşı desteklediklerini belirtmiştir. Son yıllarda iyice 

zayıflayan ve artık bir Avrupa devleti olarak görülmeyen Osmanlı İmparatorluğu’na İngiltere’de 

hala sempati ile bakıldığını, onun çöküşünün Müslümanlar için büyük bir üzüntü olacağını ifade 

etmiştir. Sir Robert Price böylece Osmanlı İmparatorluğu’nu nankörlükle suçlamış ve 

İngiltere’nin Müslümanları düşündüğü mesajını vermiştir. Sir Robert Price konuşmasının 

devamında İngiltere’nin davasının haklı olduğunu ve müttefikleri ile birlikte savaşı zaferle 
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sonuçlandıracağını ifade ederek İngiliz kamuoyuna olumlu mesajlar vermiştir 

(https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address Erişim 

Tarihi; 02.03.2020). Böylece o da Kral gibi hem dünya kamuoyuna Alman karşıtı mesajlar 

vermiş hem de İslam dünyasına savaşın Osmanlı İmparatorluğu’nun hatasından kaynaklandığını 

ilan etmiştir. İngiltere savaş boyunca ısrarla bu noktaları vurgulamıştır. 

  

Sir Robert Price konuşmasının devamında medeniyetin ve tarihin kendilerinin haklılığını ilan 

edeceğini iddia etmiştir. Bu nedenden ötürü Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük kitlelerin 

İngilizleri desteklediğini ifade etmiştir (https://api.parliament.uk/historic-

hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address Erişim Tarihi; 02.03.2020). Burada 

İngilizlerin daha savaşın başından itibaren Amerika’ya yönelik propagandası göze çarpmaktadır. 

Bu çaba savaşın sonuna doğu meyvesini vermiş ve Amerika’nın savaşa girişi Almanya’nın 

sonunu getirmiştir.  

  

Sir Robert Price daha sonra Almanya’ya direnen Belçika ve savaşta önemli başarılar kazanan 

Fransa’ya teşekkür etmiştir. Rusya’nın ise savaşa hazırlanma hızını ve generallerinin stratejik 

yeteneklerini övmüştür. Japonya, Sırbistan ve Karadağ’a da gösterdikleri faydalar nedeniyle 

müteşekkir olduklarını ifade etmiştir. 

  

Konuşmasının sonunda Sir Robert Price iç kamuoyuna yönelik mesajlara geçerek üretime 

yaptıkları katkı dolayısıyla kadınlara, cesurca savaşan orduya ve donanmaya son olarak da 

katkılarından ötürü kolonilere teşekkür etmiştir. 

  

Sıradaki konuşmacı olan Middlebrook Kral’ın konuşmasına teşekkür etmiş ve meclisin 

hükümetin kararını desteklediğini ifade etmiştir. Ayrıca bütün kolonilerin bu kararın arkasında 

olduğunu ve İngiliz İmparatorluğu’ndaki Müslümanların yönetime sadık olduklarını özellikle 

vurgulamıştır (https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-

address Erişim Tarihi; 02.03.2020). Savaşın gelişimine baktığımızda gerçekten de İngilizlerin 

aldığı önlemler sonucunda Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya’nın bütün çabalarına rağmen 

Müslümanlar İngiliz karşıtı bir isyan çıkartmamışlardır. Middlebrook konuşmasının devamında 

donanmanın kıyıların güvenliğini sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini halkın da bu faaliyete 

büyük ölçüde destek verdiğini söylemiştir.  

  

Bir sonraki konuşmacı  olan Bonar Law konuşmasına muhalefet olarak hükümet kararına destek 

verdiklerini belirtmiş ve bütün ulusun hükümete destek olmasının önemini vurgulamıştır. 

Konuşmasının devamında savaşın yalnızca askeri çatışmalardan ibaret olmadığını asıl meselenin 

ekonomi olduğunu ifade etmiştir (https://api.parliament.uk/historic-

hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address Erişim Tarihi; 02.03.2020). Gerçekten de 

ekonomi her savaşta olduğu gibi Birinci Dünya Savaşı’nda da kritik rol oynamış önce ekonomik 

kriz içindeki Rusya savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. Almanya’da ordusunun yenilgisinden 

ziyade ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan meseleler yüzünden mağlubiyeti kabul etmek 

zorunda kalmıştır. Bir bakıma İngiltere savaşı ordusundan ziyade ekonomisiyle kazanmıştır.  

  

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
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Bonar Law’dan sonra Başbakan Asquith bir konuşma yapmıştır. Konuşmasına savaş ilanını 

destekleyen muhalefete teşekkür ederek başlamıştır. Başbakan daha sonra üç aydır devam eden 

savaştan pek çok şey öğrendiklerini ve tecrübe kazandıklarını ifade etmiştir. Konuşmasının 

devamında üç aylık savaş sonrasında zafere olan inançlarının arttığını geleceğe ümitle 

baktıklarını belirtmiştir (https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-

on-the-address Erişim Tarihi; 02.03.2020). Başbakanın bu kadar olumlu konuşmasında Marne 

Savaşı’nda müttefiklerin Alman ordusunu durdurmalarının büyük payı vardır. Ancak Osmanlı 

İmparatorluğu karşısında Gelibolu ve Kut yenilgileri İngiltere’nin mağlubiyetine yol açmasa da 

Asquith hükümetinin sonu olacaktır.  

  

Başbakan konuşmasının devamında İngiliz ordusunun cesaretini ve kahramanlığını övmüş ve 

Alman istilasına direnen Fransa ve Belçika’ya teşekkür etmiştir. Savaşın uzun sürebileceğini 

ancak büyük rezervlere sahip olan ve durumunu sürekli geliştiren İngiltere’nin sonunda kesin 

zafere ulaşacağını iddia etmiştir (https://api.parliament.uk/historic-

hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address Erişim Tarihi; 02.03.2020). Gerçekten de 

İngiltere savaş boyunca büyük miktarda savaş malzemesi üretmiş, çok sayıda asker toplamayı 

başarmış ve çok fazla para harcayarak savaş sonunda zafere ulaşmıştır. Zaferde ordu kadar İngiliz 

ekonomisinin de payı vardır. 

  

Asquith konuşmasında İngiltere’de bulunan yabancıların casusluk yapma ihtimali hakkında 

görüşünü belirtmiştir. Bu konunun ciddi bir sorun olduğunu ancak ülkede bulunan her düşman 

ülke uyruğunu gözetim altına almanın pek çok masum insana kötülük yapmak olacağını 

belirmiştir. Casusluk faaliyetlerinin engellenmesi için devletin elinden geleni yapacağını da 

vurgulamıştır(https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-

address Erişim Tarihi; 03.02.2020). Bu ifadeden İngiliz hükümetinin istihbaratın önemini 

gerçekten kavradığını görmekteyiz. Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz istihbaratının diğer 

istihbarat örgütlerine üstünlük kurmasında İngiliz yönetiminin verdiği destek ve ekonomik gücün 

büyük etkisi vardır.  

  

Başbakan konuşmasının devamında İngiltere’nin sadece kendi çıkarları için değil Avrupa 

medeniyeti, küçük ulusların hakları, özgürlük ve adalet için savaştığını iddia ederek dünya 

kamuoyunu kendilerini desteklemeye çağırmıştır(https://api.parliament.uk/historic-

hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address Erişim Tarihi; 02.03.2020). Böylece 

savaşın suçunu Almanya ve müttefiklerinin sırtına yüklemiştir.  

 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Rusya’ya saldırısı üzerine Rusya ve müttefikleri Osmanlı 

İmparatorluğu’na savaş ilan etmişlerdir. Hükümetin savaş kararı üzerine İngiliz Kralı bir 

konuşma yapmıştır. Kral bu konuşmada saldırgan tutumu nedeniyle savaşın sorumlusu olarak 

Almanya’nın peşine takılan Osmanlı yönetimini suçlamıştır. Kral ayrıca savaşın İslam alemine 

karşı değil sadece Hıristiyan bir devletle iş birliği içindeki Osmanlı İmparatorluğu ile sınırlı 

olduğunu özellikle vurgulamıştır. 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1914/nov/11/debate-on-the-address
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Kral V. George’un konuşmasının okunmasının ardından Avam Kamarası’nda hükümetin savaş 

ilanı hakkında bir oturum yapılmıştır. Tüm üyeler hükümetin savaş kararını doğru bularak 

desteklemişlerdir. Bu durum İngiliz kamuoyunun Osmanlı İmparatorluğu aleyhine ne kadar 

döndüğünü göstermektedir. Konuşmaların hepsinde Osmanlı İmparatorluğu’nun saldırganlığının 

savaşa sebep olduğu dile getirilmiştir. Osmanlı yönetiminin Alman etkisinde kalarak yanlış 

politikalarla devleti savaşa sürüklediğini ve bu durumun bedeli ödeyeceği belirtilmiştir. İngiliz 

politikasına uygun olarak konuşmacılar savaşın Osmanlı İmparatorluğu ile sınırlı olduğunu asla 

İslam dünyasını hedef almadığını vurgulamışlardır. Bu şekilde İslam alemine mesaj 

gönderilmiştir. Zaten İngiltere Müslümanları Osmanlı aleyhine kullanmayı planladığı için aksi 

bir tutum mümkün değildir. Konuşmacılardan bazıları Mısır ve Hindistan’da ciddi sorunlar 

çıkmayacağını iddia etmişler ve haklı çıkmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya’nın tüm 

çabalarına rağmen buralarda bir ayaklanma çıkmamıştır. 

  

Birinci Dünya Savaşı’nın suçu Almanya’ya yüklenmiş ve medeniyetin korunması için dünyanın 

kalanına ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri kamuoyuna mesaj gönderilmiştir. Daha sonra 

Amerika’nın savaşa girişinin zaferi getirdiği düşünüldüğünde bunun çok mantıklı bir hamle 

olduğu görülmektedir. 

  

Savaşın kazanılması için ekonomik boyutun önemi vurgulanmış ve bu yolda hareket edilmiştir. 

Rusya’nın ekonomik sorunlar nedeniyle ortaya çıkan bir devrimle savaştan çekilmek zorunda 

kalması ve yine Almanya’nın mağlup olmasında ekonominin büyük etkisinin olması göz önüne 

alındığında bu çok doğru bir karardır. 

  

Konuşmalarda istihbarat meselesi de gündeme gelmiştir. İngiliz hükümeti bu konuya diğer 

devletlerden daha çok önem verdiğini ifade etmiştir. Bunun neticesi de savaş sırasında açık 

şekilde görülmüştür. İngiliz istihbaratı Almanya’nın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun faaliyetlerine 

engel olmanın yanı sıra Şerif Hüseyin’i ve pek çok Arap aşiretini yanına çekmeyi başarmıştır. 

  

Konuşmalar hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse hükümetle muhalefetin savaş 

konusunda herhangi bir fikir ayrılığında olmadıkları, savaş sırasında izlenecek politika ve savaşın 

kaçınılmazlığı hakkında fikir birliğine vardıkları açıkça görülmektedir. Bu durum savaş ortamı 

nedeniyle normal karşılanmalıdır. 
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Abstract 

There is a deep connection between art and human life. Art is one of the most powerful 

disciplines that describes the culture, identity, values, ways of living, feelings of people-society. 

The fact that art is of age with human history also valid for art education. Because where there is 

art, in a sense there is art education. 

Art education functions as an important tool that produces the human resources they need to 

benefit from the cultural capital of countries and contributes to the development of the skills 

needed. Countries that want to have strong and sustainable creative sectors are beginning to 

understand more and more that these capital and resources are crucial to increasing the 

socioeconomic level of the country. 

Art education contributes to an educational model that integrates physical, intellectual and 

creative skills and makes it possible to establish dynamic and effective relationships between the 

fields of education, culture and art. Knowing the disciplines and practices of art is one of the most 

fundamental factors for the intellectual, academic, cultural, social and personal development of 

young people. For this reason, art and art education is an indispensable part of basic education. 

Art education is emerging as an important tool in developing these skills in the 21st century, when 

the need for creativity and cultural awareness is growing. The support and contribution of all 

actors working in the field is needed in order to develop an art education policy at national level 

and make this policy one of the priorities of culture and education. 

It is seen that the field of art education, which gains more importance every day in the world, is 

examined in the light of international research and good practices. In this study, the development 

of art education has been discussed and it has been tried to reveal which stages of art education in 

Turkey and Romania has taken its current form of practice. 

 

Keywords: Art, Art education, Art education curricula 
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Özet 

Sanat ile insan yaşamı arasında köklü bir bağ vardır. Sanat, insanın-toplumun kültürünü, 

kimliğini, değerlerini, yaşam şekillerini-yaşanmışlığını, duygularını anlatan en güçlü 

disiplinlerden biridir.  

Sanatın insanlık tarihi ile yaşıt oluşu, sanat eğitimi için de geçerlidir. Çünkü sanatın olduğu yerde 

bir anlamda sanat eğitimi de vardır. 

Sanat eğitimi, ülkelerin kültürel sermayelerinden fayda sağlamak için gerek duydukları insan 

kaynağını üreten ve ihtiyaç duyulan yeteneklerin gelişmesine katkıda bulunan önemli bir araç 

işlevi görmektedir. Güçlü ve sürdürülebilir yaratıcı sektörlere sahip olmak isteyen ülkeler, bu 

sermaye ve kaynakların ülkenin sosyoekonomik düzeyini artırmak için çok önemli olduğunu her 

geçen gün daha çok anlamaya başlamıştır.  

Sanat eğitimi, fiziksel, entelektüel ve yaratıcı becerileri bütünleştiren, eğitim, kültür ve sanat 

alanları arasında dinamik ve etkin ilişkiler kurulmasını mümkün kılan bir eğitim modeline katkı 

sunmaktadır. Sanat disiplinlerini ve uygulamalarını bilmek, gençlerin entelektüel, akademik, 

kültürel, sosyal ve kişisel gelişimi için en temel faktörlerden biridir. Bu nedenle sanat ve sanat 

eğitimi, temel eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır.  

Sanat eğitimi, yaratıcılık ve kültürel farkındalığa duyulan ihtiyacın giderek arttığı 21. yüzyılda bu 

becerileri geliştirme yolunda önemli bir aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Ulusal düzeyde bir sanat 

eğitimi politikası geliştirilmesi ve bu politikanın kültür ve eğitim alanlarının önceliklerinden biri 

haline getirilmesi için, alanda çalışan tüm aktörlerin desteği ve katkısına ihtiyaç vardır.  

Dünyada her gün daha fazla önem kazanan sanat eğitimi alanının, uluslararası araştırmalar ve iyi 

uygulamalar ışığında incelendiği görülmektedir. Bu çalışmada da sanat eğitiminin gelişimi ele 

alınmış ve Türkiye ve Romanya özelinde sanat eğitiminin hangi evrelerden geçtikten sonra 

günümüzdeki uygulama şeklini aldığı ortaya konmaya çalışılmıştır.    

  

Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat eğitimi, Sanat eğitimi müfredatları  

 

INTRODUCTION 

The arts are an integral part of the human experience. Throughout history, they have   empowered 

the transformation of individuals and societies by providing a place for people to revisit, reflect 

and respond. A strong arts education is foundational to developing creative, educated citizens. 

Art, science and technology are an important part of the social structure, as well as enabling 

communication in human relations, determining the nature of these relationships (Baynes, 1981: 

30). 

The fact that art is the same age as human history also applies to art education, because where art 

is, in a sense, there is art education. It can be considered in the context of art education in the 

tradition of master-apprentice in Renaissance art, bilateral speeches made by ancient thinkers, 

Socrates with the method of asking, or taught to his assistants by the masters who painted the 

tombs of the Pharaohs in Egypt. However, art education within the scope of general education is 

a phenomenon related to urban culture (Anonymous, 2020). 

Art education policy is crucial for the development and expansion of a country's creative and 

cultural capital. 21st century societies are in ever more need for innovative workforce that is more 
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creative and flexible and can adapt to different conditions. Art and arts education helps children, 

youth and all lifelong learners in acquiring the necessary skills that are required in 21st century 

conditions based on information economy (IFCA, 2014). One reason for this, as stated in Brecht 

(1977: 179), is that every person has an artist's side as well as the capacity to understand and 

enjoy art. 

Art education has an important place in education. It adopts an approach that handles the 

individual in all aspects, enables him to perceive life well and increases his aesthetic sensitivity 

and provides intellectual equipment. 

Art education is more than traditional, with its future-oriented dynamics, it is beyond the passive 

structure that classical education reflects on society. It educates people who develop ideas against 

social problems, produce values that are fit for purpose and are consistent. While examining the 

protection of traditional forms and content and similar dimensions, it prepares the possibility to 

transcend the traditional and create new ones, new artistic forms, new ideas. 

Art education is an original part of general education. This field has its own unique subject, 

methods and techniques, unlike other fields. Perhaps because of originality it is in a different 

place in the general education process than other areas. 

The literature reveals two main paradigms for research on the benefits of arts learning and arts 

participation: approaches that seek to identify the benefits of arts education in terms of non-arts 

outcomes (the “instrumentalist” approach); and approaches that explore in detail the practices and 

outcomes of arts learning in relation to the educational goals and values intrinsic to the particular 

arts discipline(s). Several large studies that foreground “instrumental” benefits provide evidence 

that students with higher levels of arts participation have greater educational achievement across 

a range of measures (Catterall, Chapleau and Iwanaga, 1999). 

Students explore the world through an artistic lens and are able to express ideas, opinions, beliefs, 

emotions and perspectives. Engaging in the creative process encourages thinking and problem 

solving skills vital to living in our rapidly changing world. The arts connect students with history, 

heritage and culture, fostering an understanding of the diverse values and perspectives of 

Aboriginal, Canadian and global societies (Mahgoub, 2015: 100).  

The arts have long been identified as highly demanding cognitive activities (Perkins, 1994). 

Recognizing this, recent research in arts education explores the cognitive development of 

students engaged in arts learning and attempts to unpack the cognitive processes employed and 

developed in creating, performing and responding to works of art. Research summarized in 

Critical Links, for example, identifies a range of cognitive capacities engaged in and nurtured by 

learning in the arts, including focused perception, elaboration, problem solving and elements of 

creative thinking including fluency, originality and abstractness of thought.  

Research can continue to examine how students develop these skills and their tendencies and 

tendencies to use them as they grapple with ideas, materials and meanings in art. 

The exceptional role of the arts in education and arguably in increasing school attractiveness, has 

been a proposition since the beginning of public schooling. In this respect the “Aesthetic Letters” 

of Friedrich Schiller from 1793 have been of particular significance and continue to feed the 

pedagogical discussion up to today. 

It was the Hamburg museum director Alfred Lichtwark who, at the beginning of the 1900s, 

organised three arts education congresses which prepared the ground for the discussions on the 
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contribution of the arts in school development that have continued throughout the 20th century 

(Bamford and Wimmer, 2012: 4). 

The fine arts curriculum comprises interrelated activities in making art and in looking at and 

responding to art. It presents a range of activities in perceiving, exploring, responding to and 

appreciating the visual world. Perceiving involves looking with awareness and understanding of 

the visual elements and their interplay in the environment and in art works. 

In addition to these, qualified art education and a curriculum prepared in parallel provide the 

ability to connect between subjects and experiences with different contents. The multifaceted 

development of the individual is also supported by the courses of different fields in art education 

curricula. The points that can be gained for the individual with the example fabric and fiber 

lesson in the curriculum are as follows: 

Fabric and fibre 

Fabric and fibre are adaptable and enjoyable media for creativity and are materials in which the 

individual can explore, invent and design at all levels. Their structures, textures, patterns and 

colours can inspire ideas and present opportunities for creative expression. They can also be used 

to reinforce understanding of colour and tone, shape, texture, pattern and rhythm. As the 

individual gains confidence in handling the materials, they can be used in more complex ways. 

Their use can also give the individual insights into traditional crafts and contemporary design, 

including fashion (Anonymous, 1999). 

Arts in education is most effective when integrated into other academic subjects in a process 

known as integrated arts learning.  

Arts-based instruction is unique in that it has been shown to not only directly a ect students’ 

academic success, but also indirectly does so by improving deeper learning skills (Workman, 

2017: 3). 

When we look at the aims of art education; 

• To enable the individual to explore, clarify and express ideas, feelings and experiences 

through a range of arts activities 

• To provide for aesthetic experiences and to develop aesthetic awareness in the visual arts, 

in design, music  

• To develop the individual’s awareness of, sensitivity to and enjoyment of visual, aural, 

tactile and spatial qualities in the environment 

• To enable the individual to develop natural abilities and potential, to acquire techniques, 

and to practise the skills necessary for creative expression and for joyful participation in 

different art forms 

• To enable the individual to see and to solve problems creatively through imaginative 

thinking and so encourage individuality and enterprise 

• To value the individual’s confidence and self-esteem through valuing self- expression 

• To foster a sense of excellence in and appreciation of the arts in local, regional, national 

and global contexts, both past and present 

• To foster a critical appreciation of the arts for personal fulfilment and enjoyment. 
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Today, European countries adopt art education as a common method of creating feelings. For this 

reason, in addition to political and economic studies, studies are carried out in art education for 

the unity of language and emotion, taking into account personal local and national characteristics. 

In this regard, art education is of great importance to individuals. Each society's culture, beliefs 

and ways of life are unique to itself. For this reason, these differences in cultures also have an 

effect on art education. Within each country's educational curriculum, art education includes 

different practices. The aim of this study is to determine the stage of development of art 

education in the context of Turkey and Romania. 

 

THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY 

The concept of art education emerged in Europe in the early 19th century. After half of the 19th 

century, it became influential in the large masses, especially in the countries that went first in the 

process of industrialization and became an important position within the general education 

system. 

Art in the Turks showed a structure that developed with the support of the palace as miniature, 

illumination and calligraphy arts shaped by religion. These arts, carried on with the master-

apprentice tradition, were included in the manuscript books. 

The necessity of art education emerged at the beginning of the 18th century when the Ottoman 

Empire turned to the west in order to strengthen its army. Miniature, which is a surface art, 

cannot take part in education as it cannot realistically reflect objects and nature. Within the scope 

of the westernization movement, the introduction of painting and perspective lessons into the 

program of military engineers schools (1847), giving importance to art in the periods of Third 

Selim, Second Mahmud, Abdülmecit and Abdülaziz can be specified as the first steps in this 

direction. 

Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisi (Academy of Fine Arts), the first institution that aims to train 

artists, was opened in Istanbul in 1883. In primary and secondary education, first Husn-ı Hat 

(beautiful writing) course, then painting, crafts and music lessons were introduced into programs 

at the end of the 19th century. In the field of teacher training, some positive developments were 

seen together with constitutional law (1908). 

Art education in the Republican period, the importance of raising modern people was taken into 

consideration and the Republic was founded on cultural foundations in a real sense. 

Art education areas that differ according to their goals can be grouped into four groups: 

• Art education within the scope of general education 

• Art education that educates art educators 

• Art education with the aim of educating artists 

• Art education within the scope of non-formal education 

Art education within the scope of general education is an educational field that aims to gain an 

aesthetic personality to the individual by using the laws and techniques of the arts. In the art 

education process, perception, knowledge, thinking, designing, interpreting, expressing and 

criticizing behaviors are acquired by using the language of the arts in line with aesthetic 

principles. In this field of education, the individual finds the opportunity to express himself / 

herself by having the opportunity to choose the most appropriate language from the unlimited art 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

174 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

universe such as painting, music, theatre, dance, poetry, story, sculpture, ceramics, photography, 

creative drama, film, video. 

When the self-structure of artistic creation action is examined, it is seen that it consists of three 

basic stages. These stages are also the basic stages of art education. Art classes in the education 

system should also be handled with this in mind. Art must exist in schools both as knowledge and 

as experience to achieve its own goals, as in other subject areas. While determining the aims of 

art education, the contribution of the core values of art to the artistic and cultural needs of the 

individual should be taken into consideration. From this perspective, the stages in the structure of 

art are valid for art classes. These; - The information phase, - The creative thinking phase, - The 

artistic expression stages. 

Art education comprehends the individual with all its mental, sensory, emotional, spiritual, social 

and physical characteristics with these three stages; While the individual experiencing these 

stages gains many important positive behaviors, he also develops an aesthetic personality. Art 

education is required for everyone at all ages and levels, it does not require special talent. It is a 

whole with human mind and feelings, with its subjectivity and objectivity, with its reality and 

vision. For the protection and development of this integrity, science courses (mathematics, 

science, history, language, etc.) and art classes (design, painting, music, theater, etc.) should be 

balanced in the education system (Anonymous, 2020). 

Arts education in Turkey falls under the scope of both formal and non-formal education. Fine 

Arts Education Departments (GSEB) in faculties of education are founded with the aim of 

educating art educators who have pedagogic training with aesthetic appreciation and talent, 

equipped in theory and practice and following and interpreting developments in contemporary 

art.  

One of the first Turkish art educators sent abroad to learn the methods of arts education in 

1910, İsmail Hakkı Baltacıoğlu opened the Art Teaching Course in the Academy of Fine Arts 

in 1927 and gave a lecture titled “Art Teaching Method”. A Fine Arts Regulation (Sanayi-i Nefise 

Talimatnamesi) was prepared with the contributions of İsmail Hakkı Tonguç and İsmail Hakkı 

Baltacıoğlu and a commission was founded for the establishment and advancement of fine arts 

education in Turkey.  

In 1926, Gazi Secondary Teacher's School (Gazi Educational Institute) was opened in Ankara. 

Primary, secondary and high school art education programs were revised; workshops and studios 

were set up. An art education department was opened in 1932 under the Gazi Education Institute. 

With the art education department, Gazi University not only trained art teachers for secondary 

education, but also raised talented and successful artists in Turkey (Altınkurt, 2005).  

Today, there are numerous fine arts education departments in education faculties operating within 

state universities and private universities in Turkey. Most of these schools have the status of a 

state university and a foundation university. Under the department of fine arts education there are 

the departments of painting education and music education. While it is aimed to train music 

teachers with music teacher education given in the departments of music education, the painting 

department also trains teachers in the field of visual arts. In addition to art education, psychology 

and pedagogy courses are included in these faculties. Master's and doctorate/arts qualification 

level education is also provided. 
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When the painting teaching undergraduate program is analyzed, it is seen that apart from the 

painting lesson, visual arts discipline has eight other areas consisting of “graphic design, 

sculpture, textile design, ceramics, traditional Turkish arts, original printing, industrial design, 

photography”. 

Fine Arts Faculties (GSF): Each one of the fine arts faculties, which increase in number by the 

day and aim to train the artists of the future, implements its own unique program and methods. 

While some prefer academic and conservative approaches as an adapted form of the master-

apprentice method, other faculties develop an interdisciplinary approach by using experimental 

methods with contemporary computer and media technologies.  

Even though its primary goal is to train artists FAF (GSF) is at the same time among the 

institutions that train art educators. FAF students who receive the Pedagogical Formation 

Certificate are entitled to become art teachers in related fields.  

Even though training art educators is the primary objective of DFAE (Department of Fine Arts 

Education) (GSEB), after receiving their Pedagogical Formation Certificate FAF and 

conservatory students can work as art educators in the relevant fields (IFCA, 2014).  

Non-formal education in Turkey is comprised of two parts, namely general and vocational-

technical. These parts are designed to complement one another. As of today non-formal education 

services are provided at organizations under MEB (Republic of Turkey Ministry of National 

Education) such as applied art schools for girls, advanced technical schools, community 

education centers, vocational training centers, technical training centers for adults, special 

education, private training centers and vocational courses.  

 

THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN ROMANIA 

The Romanian National School of Fine Arts was established on October 5, 1864 by the decree 

given by Prince Alexandru Ioan Cuza, and as a result of the steps taken by the painters Theodor 

Aman and Gheorghe Tattarescu. The school had operated with the departments of painting, 

sculpture, engraving, architecture, linear drawing, aesthetics, history of art and perspective. 

During this period, the school lasted 5 years. 

In 1904 the first Romanian School of Decorative Arts was established. Five yearts later, in 1909, 

Spiru Haret approved the Regulation for the internal administration of the School of Arts, which 

established the entrance exam, confirmed the detachment of the School of Architecture, 

approving a selection method until the end of year I. The duration of studies was 7 years in that 

period. 

Through the Higher Education Law of 1931, the Fine Arts schools in Romania were transformed 

into Academies of Fine Arts. The first rector was named Camil Ressu. 

In 1942 the Academy changed its title again in the Higher School of Arts in Bucharest and in 

1948, the Institute of Arts in Bucharest was established, having in its structure the Faculties of 

Theater and Music, Choreography and Fine Arts, Decorative Arts and Art History. 

Later in 1950, the "Nicolae Grigorescu" Institute of Fine Arts was founded and since 1990, the 

"Nicolae Grigorescu" Institute of Fine Arts has evolved under the title of Academy of Arts, 

currently the National University of Arts from Bucharest – Romania Capital City. 

As the only Bucharest institution of higher education in the field of visual arts, with a high 

national reputation, the University provides adequate training for future practitioners and 
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theorists, the essential premise of education being to connect to the requirements of current 

Romanian society and synchronize with trends and significant artistic currents of universal 

contemporary art. This availability for renewal takes into account the tradition of local art 

education, but characterized, from the beginning, by a European openness. 

The structure of the University is simble yet very efficient. The university has the following 

faculties: 

• Faculty of Fine Arts (FAP): Painting, Graphics, Sculpture, Dynamic Image and 

Photography, Art Pedagogy, Theory and Research. 

• Faculty of Decorative Arts and Design (FADD): Design, Fashion, Textile Design 

and Textile Arts, Mural Art, Ceramics-Glass-Metal, Scenography. 

• Faculty of Art History and Theory (FITA): Art History and Theory and 

Conservation and Restoration. 

Within the Romanian higher education reform, aiming at ensuring an institutional mobility of 

students at European level, the University introduced, since 1998, the European System of 

Transferable Credits (ECTS). Starting with the academic year 2005-2006, in accordance with the 

new norms established in the Romanian education, the long-term university studies are carried 

out for three years. By signing in Lisbon, in 1997, the European agreement for the recognition of 

diplomas, Romania has started a process in which the Ministry of Education and Research signs 

international conventions for the equivalence of certificates and diplomas. These aspects are 

applied to all Art University and Faculties from Romania. 

Romanian Art Education institutes also has a research center that coordinates fundamental and 

applied research at the University, according to national and international standards, with an 

emphasis on interdisciplinarity – which is highly encouraged: as an example, Visua Arts Master 

degree from Art Faculty, Ovidius University of Constanța (Visual Education in Study of 

Landscape and human Figure) is an interdisciplinary program which incorporate visual arts, art 

theory and also biology (an example of course is Bio-Art). 

Although the traditional programs with a high heritage and background continue to atract 

students (we talk here about Painting, Graphics, Sculpture), with the continue evolution of 

society and technology, the Design programs become more and more popular.  

We will present here case studies from two important Art Universities in Romania:  National 

University of Arts from Bucharest and University of Arts and Design from Cluj-Napoca. 

At National University of Arts from Bucharest, following the efforts of the professor Paul 

Bortnovschi, in 1969 was born, within the Faculty of Decorative Arts, the department of 

Aesthetics of Industrial Forms, which over the years will develop, according to social needs, to 

the current formula. 

The Design Department ensures the achievement of the professional level corresponding to a 

future career in industry, in design agencies or advertising graphics. The specialization is 

approached methodically, the properties of the materials and the processing techniques being 

experienced by the students by making models and prototypes; during the years of study they 

develop their research skills, synthesizing and applying knowledge in a holistic way, being 

capable of creativity and originality in communicating design ideas. The particular relationship of 

the object with the space, the user or the manufacturer is studied, so as to respond both to the 
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emotional and cultural parameters, as well as to the economic and technological factor; this study 

presupposes multidisciplinarity, a balance between humanistic, artistic and technical education. 

After 1990, the pedagogical approach has new goals and has critically re-evaluated its methods; 

in the foreground are groups of major problems: the analysis of the object and the graphic sign 

through techniques and methods of investigating the visual; the strategy of the design object 

(involving the comparative study of the visual culture and of the technical-economic area, in 

order to identify the specifics of the socio-cultural symbols and their rhetoric); optimizing the 

relationship between tradition and innovation, between artistic and technical-economic support, 

along with the choice of techniques, the study of variants and their adjustment to the imperative 

of cultural and technical emancipation. Consequently, the educational infrastructure was 

rehabilitated and completed, being possible the introduction of new disciplines, in order to make 

the pedagogical offer more flexible. 

Currently there are 3 main study routes: environmental design, graphic design and product 

design. The disciplines taught during the workshop hours of the department are grouped into 

three main categories: the fundamental discipline for ensuring a basic plastic training - the study 

referring, through techniques and methods, practical and theoretical, to the analysis and general 

understanding of visual phenomena; disciplines prior to specialization; disciplines that ensure the 

specialization on routes within the profession (creation of industrial and environmental product, 

visual communications), as well as the complementary disciplines for the two specialization 

routes. 

Main Disciplines: Specialized technologies for graphic design, Elements of descriptive geometry 

and technical drawing, Ergonomy, The basics of image construction, Specialized technologies for 

environmental design, Specialized practice, Modeling-layout, Personal project and portfolio 

presentation, Marketing, Management.  

The University of Art and Design in Cluj-Napoca includes two faculties: The Faculty of Fine 

Arts and the Faculty of Decorative Arts and Design and operates in accordance with the 

principles of the Bologna Declaration, developing an educational process divided into three 

cycles: bachelor, master and doctorate. 

The Design Department, similar to the other departments within UAD, is a functional unit that 

includes teachers with competencies in a well-defined field. The Design Department offers two 

study programs: 

• Design bachelor degree program 

• Master's degree program in Design 

The Design program offers students the opportunity to develop their potential as independent or 

integrated professional designers, in a multidisciplinary society and culture, in an atmosphere of 

innovation and creative research. At the same time, the program prepares specialists in the 

general field of design to be able to respond to the complex and constantly changing needs of 

contemporary society. The educational approach focuses on the formation of the skills of relating 

the artist with the technique, in order to achieve the creation of artistic, cultural and technical 

object at the same time, technologically feasible in series or as unique. 

Among the essential competencies obtained by the graduates of the study program are: 

• carrying out concrete design studies, oriented towards implementable projects, 

determined by real clients and existing imposed technologies 
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• realization of environmental structures, with multiple formal-functional joints, 

made on the basis of innovative concepts 

• making intersemiotic connections between design and other fields: visual arts, 

geology, mathematics, psychophysiology, environmental sciences 

• carrying out projects for the recovery of urban and rural areas, aesthetically 

compromised, degraded, through disharmonious exploitation, erosion of natural 

factors or complex causes 

• promoting the identity of a cultural, socio-institutional or industrial entity, by 

carrying out visual campaigns affiliated with an idea or a category of products 

• interferences and recoveries of the object arsenal from the formal-functional 

repertoire of the culture of the design object and the Romanian or world 

ethnography in order to sustain a contemporary discourse 

• theoretical research aiming at the theory of the specific design language, the 

culture of the design object 

 

 

CONCLUSION 

As Jose Antonio Abreu put it, " when art education gets to its rightful place in our society, crime 

and violence will be much decrease and we will have more motivation to achieve significant 

achievements. My struggle is a society struggle where art is not just about its aesthetic 

dimension. Art is a fundamental tool for the development of individuals and societies.” 

With this tool (through art education) every child and young person has the right to develop 

aesthetic sense, creativity and critical thinking ability. Access to art education is one of the 

fundamental elements of the right to access culture. 

Modern societies need educational and cultural strategies and policies in order to maintain their 

cultural and aesthetic values and identities in a way that improves cultural diversity and in this 

way to create peaceful and prosperous societies. At this point, actors involved in decision-making 

mechanisms related to art education play an important role in the development of quality and the 

creation of art education policies in line with their duties and competencies. 

In the globalizing world, the need for imagination, creativity, innovative workforce and 

cooperation is increasing in the transition from industrial society to information society. Art 

education is extremely important in terms of developing flexible and different ways of thinking, 

supporting emotional development and improving learning and skill-building through established 

collaborations. 

Today, countries where efforts to develop and become leaders are concentrated need people who 

see problems and produce solutions to them. Therefore, education programs are constantly 

updated. Art education comes to the forefront in the new process in terms of purpose and 

becomes an important component of general education. As stated, it is possible with art education 

to see the existing ones correctly, to perceive them correctly, to question the relations between 

them correctly, to establish meaningful relationships, to re-construct, to create an irreel whole 

alternative to the real one. 

As stated in the works of the Arts Education Partnership (2004: 31), 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

179 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

The recent advances in arts education research provide a solid base from which to further explore 

and assess learning and development in the arts. 

In this context, the development of Turkey and Romania arts education and made on the shape of 

today's applications in this study, the two countries also discussed they get their passing current 

art education models from which phases, and has an emphasized in highlight some points in this 

direction. 

Art education in Turkey, needs to change day by day, shows the renewed efforts to reach a 

contemporary art education. Likewise, Romanian art education is noted for its structure, which 

takes shape and develops according to the dynamics of the country. 

The development of art education in both countries and a better structure is desired and studied. 

The solution to this situation is primarily through education. Studies on art education, 

arrangements and changes in art education curricula, and any kind of effort on a model of art 

education appropriate to the evolving and changing world are important at this point. 

In this context, recent researches on art education should be reviewed and problems arising and 

solution suggestions should be examined. In the researches to be made in this field, it is necessary 

to increase the experimental applications towards art education methods and to evaluate them. 

Studies should be done to improve programs and content, increase the duration of courses and 

eliminate the necessary space and equipment requirements in the institutions providing art 

education. 

Our level of production in science, technology and art determines our level of development. 

Countries can develop with qualified, trained manpower. In this sense, education in general, art 

education in particular, should be made the main means of capturing the future and being a 

leading country. 

Culture and art are the indispensable component of a comprehensive educational program that 

will ensure the intellectual, academic, cultural, social and personal development of the individual. 

Every child and young person has the right to develop an aesthetic sense, creativity and the 

ability to think critically through art education. In this regard, all necessary work should be 

designed to serve it. 

In all levels of the formal education system and in the Departments of fine arts education in the 

faculties of education, in all departments of fine arts faculties, (such as fashion design, industrial 

product design, graphic design, painting, sculpture, textile design) curricula and practices should 

be brought into line with international standards, and the subject of art education should be a 

component of the general education reform.  

Equitable access to qualified arts education is a universal right and the subject of the concept of 

social justice. In this context, it is necessary to develop a systematic art education policy for the 

development and continuity of art education. This situation is a very important agenda item for 

art education in both Turkey and Romania. 

It is everyone's right to receive versatile, comprehensive and qualified education. The necessary 

conditions must be provided with the belief that art education and learning through art will create 

an egalitarian and qualified educational environment and educate well-equipped individuals. 

As it is known, the values brought by art do not bring other educational disciplines. At this point, 

the issue that needs to be emphasized is to consider art as an aim and to organize the education 
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processes correctly. This arrangement should be based on the cultural and artistic needs of the 

individual and society. 

All necessary steps should be taken and their importance should be understood in order to focus 

on art education with a deep-rooted history for both countries and to be in a parallel 

transformation with the developing-changing world. 
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Abstract 

The Covid-19 epidemic has caused a serious economic fluctuation in the World. One of the 

leading reasons behind this great impact is the lack of an evident authority concerned with the 

management of global economy. That has caused the already existing unemployment problem 

reaching to new critical levels. Covid-19 has also created a perception that, local governments 

will get stronger following the epidemic. However, almost all goverments in the World are 

currently dealing with the unemployment problem that has become more severe. Definitely, it 

seems that all governments have their own methods to deal with the growing unemployment 

issue triggered by Covid-19 epidemic. This paper argues that, passive methods to eliminate the 

unemployment problem through Covid-19 epidemic such as incentives, benefits, aids and 

unemployment insurance are not completely correct techniques. The reason is that, we believe 

such methods bring a great burden on national budgets and they are also temporary short-term 

solutions. This study puts forward that, active methods aimed at  the long-run should be 

implemented in order to solve the unemployment problem permanently. Also, efficiency based 

wage rise policies must be adopted for the welfare of economy, employees and employers. 

Absolutely, the Covid-19 epidemic has proved us that, healthy and safe working environments 

are a must for the employees. In fact, this factor is expected to become more important in the 

post-Covid-19 era. 

 

Keywords: Covid-19, Accounting, Finance, Economy, Unemployment 

 
INTRODUCTION 

During the Covid-19 epidemic process, it has been observed that the areas of global finance and 

global production are potentially contradictory. Increasing global production depends on financial 

stability as well as political stability. Today's global financial markets are unstable. The global 

financial system controls future production due to its ability to create credit. The probability of a 

financial crisis causing a crisis in the real economy (real sector) is much higher today than in the 

previous periods. The reason for this is that, the global financial sector is kept out of the political 

control of the governments, and the financial markets are not affected by even the strongest 

governments. Global financial markets are outside government regulations. Global finance 

partially operates without the regulations. All other governments, including G7 governments, do 

not have the power to regulate financial markets. Unlike the national economy, the management 

of the global economy is outside the political center. International institutions such as the World 

Bank, International Monetary Fund (IMF) and General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

formed during the period of the Bretton Woods system have been inadequate in the management 

of the global economy in recent years. Along with the economic fluctuations caused by the 
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Covid-19 outbreak, the political authority gap regarding the management of the global economy 

caused the unemployment problem in the world to increase and reach critical levels (Bretton 

Woods Project, 2019) 

The global leadership gap in the Covid-19 epidemic has convinced the governments of most 

countries that localization and consolidation of political power will be effective in preventing this 

crisis, thereby influencing the belief that local democracy will emerge from this crisis more 

strongly. The unemployment problem, which was on the agenda with the Covid-19 epidemic, 

forced states to intervene in the labor market through various employment policies, especially in 

order to find a solution to the unemployment problem. However, the employment policies of 

countries differ according to their goals. While countries seek solutions with passive employment 

policies towards those who lost their jobs as a result of the Covid-19 epidemic, they aim at 

preventing and limiting the post-epidemic unemployment in their countries. Other countries have 

aimed to compensate for the negative consequences of this situation with passive employment 

policies for the unemployment problem after the Covid-19 epidemic. These countries have taken 

measures to provide a certain economic security to the unemployed after the Covid 19 epidemic. 

These measures generally consist of unemployment insurance and unemployment benefits. 

However, today it has been observed that such passive employment policies actually do not 

contain measures preventing unemployment and they also impose huge burdens on the budget 

(U.S. Department of Labor, 2020). 

In the Covid-19 epidemic process, further complementary measures are needed, as 

unemployment benefits are increasing costs and they are insufficient to solve the unemployment 

problem. Accordingly, for those who are unemployed after the Covid-19 epidemic, compensatory 

policies should not be the priority to solve unemployment-related problems. It will be more 

appropriate to focus on active employment policies for lowering unemployment, if a 

concentration on elimating the unemployment completely is not possible. That should be 

included in the agenda for the welfare of stakeholders. The need for long-term thinking 

outweighs here. Therefore, it would be more appropriate to apply active and passive employment 

policies that complement each other to solve the unemployment problem after Covid-19 

(International Labor Organization - ILO, 2020). 

The wage policies followed by many governments prior to the Covid-19 epidemic varied 

depending on the current economic policies and the globalization process. For example, the low 

wage policy was advocated in the period until the 1929 economic crisis. With the low wage 

policy, classical economists have suggested that production costs will decrease, they can invest 

more with increasing profits, growth can be accelerated, economic stagnation and decline can be 

prevented, and unemployment will decrease (Organisation for Economic Co-operation and 

Development - OECD, 2007).  

In 1936, together with Keynes' General Theory, this situation was replaced by the high wage 

policy. It has been suggested that, the high wage policy will bring continuity and stability to the 

demand of products manufactured in the economy and will play an important role in ensuring full 

employment. In particular, in the 1950s and 1960s, when the growth rate was high and the total 

demand was alive, the high wage policy had found a wide area of application (Pencavel, 2015). 

After the Covid-19 epidemic, a wage policy based on the productivity wage increase relationship 

will have benefits not only for the general economy, but also for the employee and employer. 
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However, it is imperative to provide a healthy and safe working environment. Even if this means 

an additional cost, it is essential for efficiency. The reason is that, efficiency of the employees 

also depends on feeling safe. The productivity wage increase relationship plays an active role in 

increasing competitiveness and accelerates economic growth by enabling more efficient use of 

limited resources. Human capital as a component of the intellectual capital is very critical for 

organizations as well as managing human resources efficiently. Actually, this is widely accepted 

for decades now (Skinner, 1981). 

LITERATURE REVIEW 

There exists several papers in the literature, which focus on the unemployment impact of Covid-

19 epidemic. Based on one of these papers, the effect of Covid-19 epidemic on unemployment is 

enormous. Besides, the mental and physical stress about losing jobs causes suicides by the 

employees. This study also argues that, low level workers face a higher risk of unemployment 

compared to high level workers who earn more wages (Elliott, 2020). 

Another study emphasizes that, we are introduced to the Covid-19 epidemic recently in our lives. 

Because of this reason, some new and never experienced financial fraud have emerged. Thus, the 

impact of Covid-19 is stronger than expected. The mentioned study underlined the fact that, 

Covid-19 epidemic was not only creating health risks, but it was also creating financial risks. 

Various types of financial fraud tied to the Covid-19 epidemic was stated in this paper. 

Recommended solutions and measures were also discussed (Kızıl, 2020). 

Unemployment in the time of Covid-19 epidemic was the main idea of a research. This paper also 

attracted attention to the psychological aspects of Covid-19. According to the study, 

unemployment period through Covid-19 differs from previous unemployment periods with its 

unique structure. Loss of life is also observed besides loss of job. There is an inequality 

concerned with the effects of Covid-19, which are more evident on the low-income, poor and 

working class individuals. This paper also mentions the problem of unemployment among young 

people (Blustein et. al., 2020). 

Individuals and businesses are going through a difficult process in the Covid-19 era as mentioned 

in a paper. But, instead of accepting the process in question and putting it to a complete wait 

state, a proactive action plan is a must. Companies should firstly discuss the impact of the Covid-

19 epidemic on a macro and micro basis. Also, it would be wise for firms to review and evaluate 

their production processes and costs. Based on an accounting and finance viewpoint, it is the 

right move for businesses to always check their liquidity status during the epidemic. In particular, 

it is essential to have sufficient liquidity for the continuation of the activities. Low liquidity in the 

enterprise can be a big problem in salary and debt payments. If the liquidity is not at the desired 

level, companies should identify their idle fixed assets that are not used in production, which do 

not create efficiency and added value, and if necessary, dispose of them into liquid assets. 

Similarly, cash flow management and inventory planning should be done effectively. If the 

enterprises already have contracts with other businesses they do business with, but the counter-

enterprises must have difficulties making their payments due to the epidemic, this method can be 

used when barter is possible (Kızıl, 2020). 

Analyzing the impact of Covid-19 on unemployment especially in the United States, a paper 

underlined the fact that epidemic was destroying the job market in every state. According to the 

study, no event such as the Covid-19 was experienced before. It was indicated that more than 40 
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million Americans had also filed for unemployment benefits. This paper also predicts that, job 

losses because of Covid-19 will increase in the following periods (Chiwaya and Wu, 2020). 

Global impact of the Covid-19 was taken into consideration in a paper. According to the 

mentioned paper, by ensuring that people stay at home, the speed at which the virus spreads is 

attempted to be reduced. Workplaces and schools have been closed, and public transportation 

services have been reduced. On the one hand, this reduces the chances of the virus spreading and 

spreading, but on the other hand it causes the economy to stop and people to lose their jobs. This 

paper argues that, the economic and financial effects of Covid-19 epidemic will be more severe 

in the developing countries compared to developed countries (Başaran, 2020). 

The financial and economical reflections of Covid-19 on the young population was the main 

motivation of another paper. According to the study, the International Labor Organization (ILO) 

announced that 1 out of 6 young workers worldwide has become unemployed in the Covid-19 

epidemic. The United Nations (UN) agency warned that, this situation would be a major 

challenge for the younger generation in the long term unless action is taken to alleviate the crisis. 

Based on this paper, ILO also stated that, 305 million full-time jobs were lost due to the Covid-19 

crisis (Euro News, 2020. 

Covid-19 epidemic related financial and economic impacts were compared to the 1929 economic 

depression as well. It was mentioned that, due to Covid-19 epidemic in the World and despite 

their economic package announced by the government in Turkey, effects of Covid-19 are still 

easily visible. Since the Great Depression of 1929, the World has faced the greatest crisis 

according to this paper. The rapidly increasing number of unemployment was discussed as well 

(Şimşek, 2020). 

CONCLUSION  

Overall, despite the Covid-19 epidemic, today's efficiency-based wage policy can play a key role 

in ensuring economic stability as well as enhancing competitiveness. The reason is that, 

technological development continues exactly with a rapid face and all the factors that make up 

globalization remain the same in place. Therefore, this process, which seems to have changed, 

continues exactly. 

Therefore, low or high wage policies, which are not based on productivity, have started to be 

terminated, especially in developed countries. Efficiency and security must go hand in hand now. 

It is also necessary to add occupational health and safety factors to this formula. The additional 

cost of this will be worth the economic success. Otherwise, this process will be disrupted and will 

bring with it a global failure and economic collapse. 

Finally, taking the Covid-19 epidemic seriously, all occupational health and safety precautions 

should be taken and necessary actions must be observed with the principle of efficiency. It is not 

possible to predict what the next epidemic or disaster will bring. However, the lessons and 

precautions we will take from this disaster will definitely help us later. 
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Abstract 

The Covid-19 epidemic has affected the World tremendously, not only in the health manner, but 

also in the economical manner. Several authorities believe and argue that, economic affects of the 

Covid-19 epidemic is more severe than the economic depression of 1929. Definitely, all countries 

across the continents have taken different measures and actions in order to lower the negative 

health and economical impacts of the Covid-19 epidemic. However, the Covid-19 epidemic has 

shown us that, consuming behaviors of societies possess a great danger for the future. It is 

observed that, undeveloped and developing countries are still consumers, not producers. In others 

words, the Covid-19 epidemic reflected the mentioned reality to undeveloped and developing 

countries. Moreover, the Covid-19 epidemic has shown that, more and more people will get 

unemployed in the coming years. The reason is that, workforce required to provide goods and 

serviced demanded by the wealthy population will decrease. Besides, the cost saving pressure 

because of global competition, economic crises and Covid-19 epidemic will also trigger further 

unemployment. Furthermore, it is ironic that governments all over the World have preferred 

economic activities and boom instead of health while unemployment rates still go up. The Covid-

19 epidemic has also proved that, liqudity and keeping reserves are ciritically important for any 

business from an accounting and finance perspective. 

 

Keywords: Covid-19, Epidemic, Accounting, Finance, Globalization 

 

INTRODUCTION 

Globalization has several eye-catching dimensions. One of these dimemsions is definitely 

economy related. It will be wise to mention that, an important dimension of globalization is the 

effect created in consumption and production patterns in the world economy. People tend to have 

higher income and consume more. On the other hand, saving rates are falling worldwide. In short, 

this means more consumption and selling more goods. In a sense, this cycle enables the capitalist 

system to survive. In the Covid-19 epidemic process, we see that these consumption habits and 

indulgences of societies emerge as a major obstacle to protect against global crises caused by 

global epidemics. In addition, the threats posed by existing production patterns have become 

more evident. Governments' efforts to change people's consumption habits seem to be 

inconclusive. This shows that undeveloped and developing countries around the World have 

turned into societies which consume more, but do not produce enough. The Covid-19 epidemic 

confronted countries with this reality, especially during the crisis (Akman, 1999). 
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Today, the relationship between the central country and the peripheral country is established in 

two ways. The first is geography. In this sense, planning, research and development regarding 

production, decision about which goods to produce and selection of target markets are carried out 

in the central country. Only production takes place in the third world country. The second is 

functional separation. Here, the central country workforce produces at a certain rate in the 

neighboring country, and to a certain extent the workforce in the peripheral country operates in 

the production unit in the central country. The decisive factor in the second distinction is labor. 

The second distinction in the globalization process has been decisive in the relationship between 

the central and the peripheral country (Knox, Agnew and McCarthy, 2014). 

Developed countries go for capital and technology transfer in order to obtain cheaper workforce, 

cheaper raw materials, more suitable legal regulations and taxation system and conditions 

required to increase their competitiveness. The most important problems of developing countries 

are the lack of capital and technology. While low purchasing power and deficiencies in domestic 

savings and the foreign currency bottleneck prevent the development and increase of 

competitiveness of the domestic industry, flexible legislation, cheap labor and other favorable 

conditions according to the standards of developed countries provide a suitable environment for 

foreign capital (Metz et. al., 2000). 

The Covid-19  epidemic has shown us that, the weakest point of this newborn global system is 

that there are people who are skilled and talented in this relationship, but are not adequately 

valued and desirable. The problem is, in fact, extremely simple: More and more people are 

becoming unnecessary in the production of goods and services that mercenary customers around 

the world can buy. The pressure to cut costs caused by global competition threatens the vast 

majority of more than eight billion people expected to live on earth in the first quarter of the next 

century. They will not be neither producers nor buyers. Actually, it was argued decades ago that 

globalization was centered on cost saving and aimed at elimination product differentiation 

(Levitt, 1983). 

LITERATURE REVIEW 

Covid-19 epidemic is expressed as a threat to globalization in some specific resources. Based on 

this statement, the Covid-19 epidemic is a damaging factor towards globalization. The reason is 

that, it is believed post-Covid-19 period will be subject to concentration of manufacturing to 

particular locations and nation-states gaining more strenght as opposed to multinational 

organizations and corporations (Basbay, 2020). 

Parallel to this issue, another study warned that the Covid-19 pandemic will hurt globalization 

more. It was stated that, globalization will slow the flow of people, trade and capital. According 

to this study, globalization was already in trouble before the Covid-19, but the epidemic will 

make the problems of globalization more severe. It was also underlined that, impacts of the 

Covid-19 epidemic will not be short-term effects (The Economist, 2020).  

It is argued that, the crisis atmopshere caused by Covid-19 epidemic requires investors and other 

stakeholders to be armed with more quality financial information. There exists some critical areas 

which need special attention. Some of the examples are International Accounting Standards (IAS) 

10 Events After the Reporting Period, IAS 1 Presentation of Financial Statements, International 

Financial Reporting Standards (IFRS) 13 Fair Value Management, IFRS 9 Financial 
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Insturements, IAS 36 Impairment of Assets, IAS 16 Property, Plant and Equipment, IFRS 16 

Leases, and IAS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (IFAC, 2020). 

Covid-19 epidemic is a new concept in our daily lives. However, its impacts are deep and strong. 

A study focused on the financial fraud aspect of Covid-10 epidemic. The mentioned study 

indicated that, Covid-19 was not only a health concern, but it was also a financial concern. 

Several types of financial fraud related to the Covid-19 epidemic was mentioned in this paper. 

Suggested solutions and measures were also shared (Kızıl, 2020). 

Additionally, the difficulty of managing cash flows because of Covid-19 was the main theme of a 

study. This paper emphasized that, managing cash flows will be much more difficult in the 

coming days because of Covid-19 epidemic. Cash pressures on the firms will be much higher as 

well. Working capital constraints and potential liqudity challanges were other leading concerns in 

this study (PWC, 2020). 

Another paper related to Covid-19 epidemic concentrated on the post-Covid-19 era. According to 

this study, the agenda, discussions and exchange of ideas about Covid-19 continue at full speed. 

Meanwhile, both individuals and businesses are going through a difficult process. However, 

instead of accepting the process in question and putting it to a complete wait state, a proactive 

action plan is required. It is imperative that individuals and businesses analyze, interpret and 

manage the current epidemic issue and its effects from a visionary perspective. Making the right 

decisions for the moment and for the future will be critical and fate will be decisive. In this 

context, companies should firstly discuss the effects of the Covid-19 epidemic on a macro and 

micro basis. In other words, the general effects of the epidemic on the economy, sectoral effects 

and firm-specific effects should be determined separately. In addition, it would be correct for 

companies to review and evaluate their production processes and costs. Plus, businesses should 

review the incentives offered by the government with available financing resources, and take 

action by identifying ways to benefit. Based on an accounting and finance viewpoint, it is the 

right move for businesses to always check their liquidity status during the epidemic. In particular, 

it is essential to have sufficient liquidity for the continuation of the activities. Low liquidity in the 

enterprise can be a big problem in salary and debt payments. If the liquidity is not at the desired 

level, companies should identify their idle fixed assets that are not used in production, which do 

not create efficiency and added value, and if necessary, dispose of them into liquid assets. 

Similarly, cash flow management and inventory planning should be done effectively. If the 

enterprises already have contracts with other businesses they do business with, but the counter-

enterprises must have difficulties making their payments due to the epidemic, this method can be 

used when barter is possible (Kızıl, 2020). 

Covid-19 related accounting considerations take place in the literature as well. According to a 

study focusing on Covid-19 related accounting considerations, the epidemic has a negative 

impact on the financial condition and results of organizations. At this point, financial market 

volatility and erosion of market value, deteriorating credit, liquidity concerns, further increases in 

government intervention, increasing unemployment, broad declines in consumer discretionary 

spending, increasing inventory levels, reductions in production, layoffs and furloughs were stated 

as leading negative impacts (Deloitte, 2020). 

Similarly, another paper discussed the impact of Covid-19 on accounting and financial reporting. 

According to the paper, Covid-19 epidemic is causing volatility in the global capital markets. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/04/application-of-ifrs-16-in-the-light-of-the-covid-19-uncertainty
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/04/application-of-ifrs-16-in-the-light-of-the-covid-19-uncertainty
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Possible effects on disclosures and internal controls were mentioned as well. Besides, the effects 

on subsequent events, fair value measurement and financial asset impairment, leases, hedge 

accounting, revenue recognition, receipt of government assistance, modification/extinguishment 

of liabilities, SEC reporting, and insurance recoveries were mentioned in this paper 

(GrantThornton, 2020). 

CONCLUSION 

It is clear that there is a serious relationship among the Covid-19 epidemic, the economy and 

globalization. What has been expressed up to this point reminds in many respects the point where 

the world economy stopped at the end of the last century. Weakening and fragmentation in 

international political leadership, an acceleration in capital movements and globalization, 

technological revolution and severe international financial instability are observed. It is a "fin du 

siecle", that is, "end of century" mood, which results from this environment and believes that we 

are standing on the brink of a brand new era. Doesn't even making this determination show that 

things have remained unchanged or at least repetitive since the last century? To be honest, the 

point mentioned is extremely normal. Because, despite the history of the closing century full of 

striking events and dazzling as well as sometimes frightening transformations, the basic features 

of the society we live in are not different from those of the late 1900s. It is the reality that we live 

in a capitalist world economic system divided into states. The rules and even dynamics of the 

economy as well as political interaction have remained the same. Along with the global crisis, 

growth trends of companies and low inflation have been replaced by policies that prioritize the 

liveliness of economies. This leads to major conflicts arising from intense competition between 

free market economies and companies. In the absence of a global leadership, most countries seem 

to have preferred economic vitality in the dilemma of human life or economy. 

As it is emphasized here, we see that globalization is realized in a planned way with a series of 

central government interventions and the effects of international institutions. Therefore, 

globalization is also a political cultural process. Production relations (pure economic processes) 

cannot exist without reproductive relations (ideological, political and cultural processes). The 

determination of "economic globalization" can also be assumed as an effort to attribute this 

process to a natural feature independent of politics and ideology.  

Finally, taking the Covid-19 epidemic seriously, all occupational health and safety measures 

should be taken. Also, actions should be taken with the principle of efficiency in production. We 

cannot predict what the next epidemic or disaster will bring. However, the lessons and 

precautions we will take from this disaster will help us later. We have to pass this exam 

successfully. Because, even thinking about the opposite will be beyond the scariest scenarios. 
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Özet 

Turizm politik durumlara, doğal afetlere, krizlere ve hastalıklara son derece duyarlı bir yapıya 

sahiptir. Özellikle turistlerin tatil niyetleri ve davranışları bu dalgalanmalardan yoğun bir şekilde 

etkilenmektedir. Günümüzde insanlık bu felaketlerin belki de en geniş çaplı olanlarından biri ile 

karşı karşıya kalmış durumdadır. Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan Covid-19, tüm Dünya’yı 

etkilemiş ve pandemi olarak kabul edilmiştir. Günümüze kadar turizm sektörünün gelişmesinde 

çok önemli bir etken olarak görülen ulaşım teknolojilerindeki ilerlemeler Covid-19 süreciyle 

beraber negatif bir faaliyet olarak görülmeye başlamıştır. Çünkü salgının tüm Dünya’da hızlı bir 

şekilde yayılmasının en önemli nedenlerinden birinin küresel ulaşım ağı olduğu kabul 

edilmektedir. Bu nedenle, Covid-19’un görüldüğü ülkelerin neredeyse tamamı sınırlarını 

kapatmıştır. Buna ek olarak ulusal ve uluslararası olarak da vatandaşlarına seyahat yasakları 

getirmiştir. Bu durum Dünya’da turizm faaliyetlerinin durmasına neden olmuştur. Yapılan bu 

çalışmada da Covid-19’un turistlerin tatil niyetlerine ve tatil davranışlarına muhtemel etkilerinin 

incelenmesi araştırma amaç olarak belirlenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi 

yaklaşımları kullanılmıştır. Bu kapsamda literatürde yer alan çalışmalara dayandırılarak bir anket 

formu oluşturulup katılımcılara uygulanmıştır. İçinde bulunduğumuz süreç göz önüne alındığında 

basılı anket formu uygulamanın zorlukları da aşikardır. Bu nedenle anketler online olarak sosyal 

medya hesaplarında ve forum sitelerinde paylaşılmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’de yaşayan 

ve son 4 yıl içerisinde tatil faaliyetlerine katılmış yerel turistlerden oluşmaktadır. Bilinmeyen 

evrende örneklem büyüklüğü kıstaslarına göre en az 384 katılımcıya anket uygulanması 

gerekmektedir. Buradan hareketle, 496 katılımcıya anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda da 

hem turizm sektörüne hem de turizmde karar vericilere önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Turizm, Turist Davranışı, Türkiye 

 

 

GİRİŞ 

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 2020 yılının ilk 

aylarıyla birlikte tüm Dünya’yı etkisi altına almıştır. Bu etkiler ile birlikte de 2020 yılının Mart 

ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından (2020) “pandemi” diğer bir ifadeyle küresel bir salgın 

olarak kabul edilmiştir. Bunu izleyen süreçte Covid-19’un görüldüğü ülkelerde seyahat ve sokağa 

çıkma yasakları ilan edilmiştir. Bu durum Dünya genelinde ulaşımın neredeyse durmasına neden 

olmuştur. Ulaşımın durmasından en yoğun şekilde etkilenen sektörlerden biri ise turizm 

sektörüdür. Bilindiği üzere turizm, kırılgan yapısı gereği (Buckley, 2000) yaşanan politik 
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durumlara, doğal afetlere, krizlere ve hastalıklara son derece duyarlıdır (Sönmez, 1998; Blake ve 

Sinclair, 2003; Richter, 2003; Hall, 2010). Tarihin belki de en geniş ölçekli salgınlarından biri 

yaşanırken turizmin bu felaketten ne şekilde etkileneceğinin tespit edilmesi de büyük bir önem 

arz etmektedir. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda da genellikle ikincil veriler üzerinden Covid-

19’un turizm sektörüne ekonomik etkilerinin incelenmesi üzerine yoğunlaşılmaktadır. Acar 

(2020) tarafından Covid-19 sürecinde ülkelerin turizm sektörünü doğrudan etkileyebilecek 

hususlarda aldıkları kararlar ile ilgili bir doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda 

Covid-19’un turizm sektörüne ekonomik etkilerinin uzun süreçli olacağı ve turizmin Covid-19 

pandemisinden kalıcı hasarlar alacağı iddia edilmiştir. Covid-19 süreci hala devam etmekte 

olduğu için turizm ile alakalı yapılan araştırmalar genel olarak muhtemel ekonomik etkiler 

üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmalardan bir diğeri de Bahar ve Çelik İlal (2020) tarafından 

yürütülmüştür. Yapılan araştırmada Covid-19 pandemisinin turizme yönelik ekonomik etkileri 

kavramsal olarak ele alınmıştır. Araştırma sonucunda pandeminin turizm sektöründe talep 

şoklarına neden olduğu bu durumun da istihdam ve gelir kaybına dönüşeceği öngörülmüştür. 

Yaşanan pandemi sürecinin analiz yöntemlerinde ikincil veriler kullanıldığı gibi nitel araştırma 

yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalar da yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri de Demir, 

Günaydın ve Şen Demir (2020) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgınının 

Türkiye turizm sektörü üzerine etkilerinin belirlenmesi şeklinde ifade edilmektedir. Buradan 

hareketle, 32 katılımcı ile yaklaşık birer saatlik görüşmeler yapılmış ve betimsel analiz 

yöntemlerinden yararlanılarak bu görüşmeler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda özellikle 

rezervasyon ve erken ödeme iptali hususlarının turizm sektörünü sıkıntıya soktuğu belirlenmiştir 

Ayrıca turizm sektöründe kriz yönetimiyle alakalı kapsamlı planların olmamasının negatif 

etkilerinin sektöre büyük bir darbe vuracağı öngörülmüştür. 

Bu araştırmada Covid-19’un turistlerin tatil niyetlerine ve davranışlarına etkileri incelenmiştir. 

Her ne kadar Covid-19 süreci hala devam etse de turizm sektörünün bu süreçten nasıl 

etkileneceğine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu noktada da Covid-19 ile ilgili 

yapılan araştırmalar büyük önem arz etmektedir. Ayrıca araştırmada nicel araştırma 

yöntemlerinden kısmi en küçük kareler ile yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Bu durum 

hem araştırmanın önemini hem de özgün değerini oluşturmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Yapılan araştırmada nicel araştırma yöntemi yaklaşımları kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırma 

evreni belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan ve son 4 yıl içerisinde turizm 

faaliyetlerine katılmış yerli turistler oluşturmaktadır. Araştırmanın konusunu da oluşturan Covid-

19 sürecinin yanı sıra zaman ve maliyet açısından da evrende yer alan tüm yerli turistlere 

ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu neden örneklem belirlenmesine karar verilmiştir. Buradan 

hareketle, literatürde yer alan çalışmalardan yararlanarak hazırlanan anket formu online olarak 

sosyal medya hesaplarında ve forum sitelerinde paylaşılmıştır. Toplamda ise 496 katılımcıdan 

veri toplanmıştır.  

Araştırmada kullanılan anket formunun oluşturulmasında Ajzen (1991), Ajzen ve Driver (1992) 

ve Bagozzi (1992) tarafından yapılan araştırmalardan yararlanılmıştır. Planlı davranış teorisine 

dayanan bu ifadeler Covid-19 sürecini ölçebilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 18 

ifadeden oluşan 5’li Likert tipinde (1 Hiç Katılmıyorum – 5 Tamamen Katılıyorum) 
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derecelendirilmiş bir ölçek kullanılmıştır. Araştırma modelinde planlı davranış teorisine dayanan 

6 değişken bulunmaktadır. Model kapsamında oluşturulan araştırma hipotezleri ise aşağıdaki 

gibidir: 

H1: Tutumun (ATT) davranış (BEH) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Tutumun (ATT) niyet (INT) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: Davranışın (BEH) turist davranışı (TBH) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: Niyetin (INT) davranış (BEH) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H5: Algılanan davranış kontrolünün (PBC) niyet (INT) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H6: Algılanan davranış kontrolünün (PBC) davranış (BEH) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H7: Subjektif normun (SN) niyet (INT) üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın bu aşamasında önerilen modele ait kısmı en küçük kareler yapısal eşitlik 

modellemesi bulgularına yer verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle modelin geçerlilik ve 

güvenilirliği incelenmiştir. Devamında da analiz bulguları doğrultusunda araştırma hipotezleri 

değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Ayırt Edici Geçerlilik 
 ATT BEH INT PBC SN TBH 

ATT 0,859      

BEH 0,615 0,761     

INT -0,026 -0,101 0,874    

PBC 0,119 0,047 0,437 0,823   

SN 0,018 0,040 0,312 0,204 0,809  

TBH 0,249 0,396 0,004 -0,017 -0,001 0,931 

AVE 0,737 0,580 0,763 0,678 0,654 0,867 

 

Tablo 1 incelendiğinde modelin ayırt edici geçerliliğinin sağlanmış olduğu görülmektedir 

(Fornell ve Lacker, 1981; Yılmaz, Can ve Aras, 2019). 

 

Tablo 2. Güvenilirlik Bulguları 
 Cronbach’s Alpha Yapı Güvenirliği (CR) Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) 

ATT 0,822 0,894 0,737 

BEH 0,757 0,845 0,580 

INT 0,844 0,906 0,763 

PBC 0,779 0,863 0,678 

SN 0,754 0,848 0,654 

TBH 0,847 0,929 0,867 

 

Tablo 2’de araştırma modelinde yer alan değişkenlere yönelik güvenilirlik analizi bulguları yer 

almaktadır. Buna göre hesaplanan değerler literatüre uygundur (Hair, Anderson, Tatham ve 

Black, 1998). 
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Şekil 1. PLS-YEM Diyagramı 

Şekil 1 incelendiğinde, tutumda yaşanan 1 birimlik artışın niyette -0,08 birim azalışa, davranışta 

ise 0,61 birim artışa neden olduğu görülmektedir. Subjektif normda yaşanan 1 birimlik artışın 

niyette 0,23 birim artışa neden olduğu belirlenmiştir. Algılanan davranış kontrolünde yaşanan 1 

birimlik artışın niyette 0,40 birim davranışta ise 0,01 birim artış sağladığı görülmüştür. Niyette 

yaşanan 1 birimlik artış davranışı -0,09 birim azaltmaktadır. Son olarak da, davranışta yaşanan 1 

birimlik artış turist davranışında 0,40 birim artışa neden olmaktadır. 

Tablo 3. Standartlaştırılmış Parametre Tahminleri 
Hipotez İlişki Parametre t Değeri p Değeri 

H1 ATT → BEH 0,611 15,708 0,000 

H2 ATT  → INT -0,077 2,039 0,042 

H3 BEH  → TBH 0,396 11,876 0,000 

H4 INT  → BEH -0,092 2,208 0,028 

H5 PBC  → INT 0,399 9,799 0,000 

H6 PBC  → BEH 0,015 0,431 0,667 

H7 SN  → INT 0,232 5,107 0,000 

 

Tablo 3 incelendiğinde, H1’e göre tutum ve davranış arasındaki parametre tahmini 0,611 ve t 

değeri 15,703 olarak tespit edilmiştir. H1 desteklenmiştir (p<0,050). H2’ye göre tutum ve niyet 

arasındaki parametre tahmini -0,077 ve t değeri 2,039 olarak tespit edilmiştir. H2 desteklenmiştir 

(p<0,050). H3’e göre davranış ve turizm davranışı arasındaki parametre tahmini 0,396 ve t değeri 
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11,876 olarak tespit edilmiştir. H3 desteklenmiştir (p<0,050). H4’e göre niyet ve davranış 

arasındaki parametre tahmini -0,092 ve t değeri 2,208 olarak tespit edilmiştir. H4 desteklenmiştir 

(p<0,050). H5’e göre algılanan davranış kontrolü ve niyet arasındaki parametre tahmini 0,399 ve 

t değeri 9,799 olarak tespit edilmiştir. H5 desteklenmiştir (p<0,050). H6’ya göre algılanan 

davranış kontrolü ve davranış arasındaki parametre tahmini 0,015 ve t değeri 0,431 olarak tespit 

edilmiştir. H6 desteklenmemiştir (p>0,050). H7’e göre sübjektif norm ve niyet arasındaki 

parametre tahmini 0,232 ve t değeri 5,107 olarak tespit edilmiştir. H7 desteklenmiştir (p<0,050). 

 

TARTIŞMA 

Araştırmada kurulan model Planlı Davranış Teorisi’ne dayanmaktadır. Bu kapsamda 18 ifadeden 

oluşan bir ölçek formu kullanılmıştır. Toplanan verilere kısmi en küçük kareler ile yapısal eşitlik 

modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda kurulan model kabul edilmiş ve 

araştırma hipotezleri test edilmiştir.  

Araştırmada 496 katılımcıdan veri toplanmıştır. Bu katılımcıların 249’u kadınlardan (%50,2) 

247’si ise erkeklerden (%49,8) oluşmaktadır. Örneklemden verilerin toplanma aşamasında 

katılımcılara kontrol sorusu olarak son 4 yıl içerisinde tatile gidip gitmedikleri sorulmuştur. 

Analiz aşamasında ise sadece bu soruya olumlu şekilde cevap veren kişilerin doldurdukları 

anketler dikkate alınmıştır.  

Araştırma kapsamında katılımcıların turizm sektörüne yönelik gelecek beklentilerinin tespit 

edilmesi amacıyla bazı sorular yöneltilmiştir. Bunlardan biri gelecekteki tatil niyetlerine yönelik 

eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yöneltilen gelecekte ne şekilde tatil yapmayı düşündükleri ile 

ilgili sorudur. Buna göre katılımcıların %83’ü gelecekte daha bireysel tatiller yapmayı 

planlamaktadır. Kalan %17’lik katılımcı ise geçmiş alışkanlıklarına benzer şekilde tatiller 

planlamaya devam etmektedir. Bu durum Covid-19 süreci sonrasında turizm sektöründe radikal 

değişiklikler olabileceğine işaret etmesi açısından önemli bir bulgu olarak kabul edilmektedir. 

Buradan hareketle, turizm sektörüne yönelik karar vericilerin pandemi sonrası süreçle alakalı 

olarak kriz yönetimi planlarını hazırlaması gerekmektedir.  

 

 

 

SONUÇ 

Covid-19 süreci insanların doğa karşısında ne kadar aciz durumda kalabileceğini tekrardan 

kanıtlamış durumdadır. Bu kadar büyük ölçekli bir salgın Dünya’da neredeyse hayatın durmasına 

neden olmuştur. Kriz dönemlerinin içerisindeyken yapılan araştırmalar ile kriz sonrası dönem 

araştırmaları arasında da belirgin farklılıklar oluşabilmektedir. Bu araştırmada da aslında kriz 

dönemi sonrasında yapılacak araştırmalarla karşılaştırmalara imkân sağlanması temel bir amaç 

olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak bir 

araştırma yürütülmüştür. Yapılan araştırmanın temeli ise planlı davranış teorisine dayanmaktadır 

(Ajzen, 1991; Ajzen ve Driver, 1992;  Bagozzi, 1992).  

Araştırma kapsamında 7 adet hipotez oluşturulmuş ve kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik 

modellemesi ile bu hipotezler sınanmıştır. Yapılan analiz sonucunda H5 haricinde kurulan bütün 

hipotezler desteklenmiştir. Yapılan testlerde en güçlü ilişki ise H1 hipotezi kapsamından sınan 

tutum ve davranış değişkenleri arasında belirlenmiştir (0,611). Bu durum Covid-19’a yönelik 
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tutumların güçlü bir şekilde davranışa dönüştüğünün diğer bir ifadeyle insanların bu pandemi 

sürecine yönelik tedirgin olduklarını göstermektedir. Araştırma kapsamında covid-19 sürecine 

yönelik davranış ile turist davranışı arasında da pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir (0,396). 

Bu durum katılımcıların tatil davranışlarının da Covid-19 davranışlarıyla paralellik göstereceğine 

işaret etmektedir.  

Araştırma sonucunda belirlenen diğer bir önemli sonuç ise tutum ve niyet arasındadır. Buna göre 

covid-19’a yönelik tutum, katılımcıların tatil niyetlerini negatif yönde etkilemektedir (-0,077). 

Buradan hareketle, kullanılan analiz yöntemi farklı olmasına rağmen bu durumun literatürde yer 

alan çalışmalarla benzerlik gösterdiği görülmüştür (Acar, 2020; Bahar ve Çelik İlal, 2020; Demir, 

Günaydın ve Şen Demir, 2020). 
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BANKALARIN İÇSEL DERECELENDİRME UYGULAMALARINDA ASİMETRİK 

BİLGİ SORUNU: FİNANSAL OKURYAZARLIK İÇERİKLİ BİR MODEL ÖNERİSİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZBEK 

 

Özet 

Finansal piyasaları ve bireyleri etkileyen iki önemli konudur; belirsizlik ve bilgi eksikliği. 

Belirsizlik daha çok bankacılık sektörünü olumsuz etkilerken, bilgi eksikliği bireylerin hem 

yaşantılarına hem de yaşam kalitelerine olumsuz etki etmektedir. Nakit akışlarının gerçekleştiği, 

bu hangi tip piyasa olursa olsun mal ve ürün alım satımı yapılan her ticari alanda asimetrik bilgi 

problemi ile karşı karşıya kalmak mümkündür. Özellikle de bankacılık sektöründe genellikle fon 

talep edenlerin finansal durumları ile ilgili bilgilere ulaşılabilirken bu bilgilerin doğruluğu ile 

ilgili bir belirsizlik söz konusudur. Bu nedenle banka ve müşteriler arasında yaşanan bilgi 

asimetrisi probleminin dünyadaki son krizin nedenlerinden biri olduğu düşüncesi yabana 

atılmaması gerekir. 

Para piyasalarında verilen kredilerin geri dönüşlerine sadece kazanç yani faiz gözüyle 

bakılmaktadır. Kredi talebinde bulunan bireyin kullandığı krediyi ne amaçla aldığı, nerede 

kullanacağı çok fazla takip edilmemektedir. Dolayısıyla bu piyasalarda borç alan borç verene 

oranla daha fazla bilgiye sahiptir ve borç veren taraf borçlunun güvenirliliği hakkında bir 

belirsizlikle karşı kaşıya kalmaktadır. Kredi piyasalarında bankaların faaliyetlerini devam 

ettirebilmeleri için bilgiyi, kredi başvurularını değerlendirmede ve onların performanslarını 

izlemede, etkili bir biçimde toplamasına ve işlemesine bağlıdır. Bu açıdan bankaların müşteriler 

hakkında oluşturacakları bilgi kaynakları içerisinde, bireylerin finansal okuryazarlık durumlarıyla 

ilgili verilerin yer alması asimetrik bilgi sorununun giderilmesine, kredi tayınlaması ve ters seçim 

gibi bankacılık problemlerinin çözüm yolu olabilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Bankacılık, Asimetrik Bilgi Sorunu, Finansal Okuryazarlık, İçsel 

Derecelendirme  
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FROM THE ECONOMIC VIEW OF GEORGIA IMPORTANCE FOR TURKEY 

 

 

Səfərova Çinarə Qabil qızı 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

 

Summary 

One of Turkey's biggest interests in the region is economic. The Turkic Republics of the 

Caucasus and Central Asia, which emerged after the collapse of the USSR, have very rich energy 

and mineral resources. These valuable economic resources have gone beyond the reach of the 

Russians as Russia has lost power over these republics. Access to Turkey for oil and natural gas 

through Georgia without the Russian Federation alone will reduce Turkey's dependence on other 

sources, increase Turkey's geopolitical importance and provide financial access. 

This geography, where all kinds of cooperation and investment opportunities appear, is of 

strategic importance for Turkey in the economic sense. Trade openness with developed countries 

can be strengthened by developing economic relations with these countries, ie by reversing the 

economic losses in trade with other countries in this region. Despite the growing economic 

cooperation with the European Union, the customs union agreement, and close trade activities, it 

is impossible to overcome the trade deficit with developed Western countries for many years to 

come. The Turkic Republics of Central Asia and the Caucasus are a very important market for 

Turkish exports. For this reason, Turkey's first economic benefit is to focus on the Caucasus and 

Central Asia, and to develop economic relations in all areas. 

Turkey, which can develop strong economic ties with the Eurasian geography, will gain a 

significant advantage against the European Union. The EU, which has repeatedly removed all 

obstacles to Turkey's refusal to reveal a single membership calendar, will not be able to remain 

indifferent to a Turkey that is developing new economic cooperation and reconsidering its 

priorities, increasingly shifting its trade to Eurasia. In this sense, the Eurasian countries are a 

window of opportunity for Turkey. Provides various opportunities for new expansions. Moreover, 

because these countries have rich economic resources, they also have potential purchasing power. 

 

GÜRCÜSTANIN İQTİSADİ BAXIMDAN TÜRKİYƏ  ÜÇÜN  ƏHƏMİYYƏTİ 

 

Xülasə 

Türkiyənin bölgəyə yönəlik ən böyük mənfəətlərindən biri də iqtisadi mənfəətdir. SSRİ-nin 

dağılmasından sonra ortaya çıxan Qafqaz və Orta Asiya Türk Respublikaları çox zəngin enerji və 

mədən qaynaqlarına sahibdir.Bu dəyərli iqtisadi qaynaqlar Rusiyanın bu respublikalar üzərindəki 

hakimiyyətini itirməsi ilə rusların qənaəti xaricinə çıxmışdır. Neft və təbii qaz qaynaqlarının 

Rusiya Federasiyasının tək əli olmadan Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə çatması Türkiyənin digər 

qaynaqlara olan asılılığını azaldacaq, Türkiyənin geopolitik əhəmiyyətini artıracak və maliyyə 

girişi təmin edəcəkdir . 

Hər növ əməkdaşlıq və investisiya  imkanının ortaya çıxdığı bu çoğrafiya Türkiyə üçün iqtisadi 

mənada stratejik əhəmiyyətə malikdir. İnkişaf etmiş ölkələr ilə olan ticarət açığı bu ölkələr ilə 
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inkişaf edən  iqtisadi əlaqələr sayəsində, yəni digər ölkələrlə ticarətdə baş verən iqtisadi itkilərin 

bu coğrafiyada tərsinə çevrilməsi surəti ilə iqtisadi irəliləyişlər gücləndirilə bilər. Hər nə qədər 

Avropa Birliyi ilə artan iqtisadi əməkdaşlıq, gömrük birliyi razılaşması, sıx ticarət fəaliyyətləri 

olsa da, inkişaf etmiş Qərb ölkələri ilə  kommersiya çatışmazlığını daha uzun illər aradan 

qaldırmaq mümkün deyil. Mərkəzi Asiya Türk Cümhuriyyətləri və Qafqaz ölkələri Türkiyənin 

ixrac məhsulları üçün çox vacib bir bazardır. Bu səbəblə Türkiyənin birinci iqtisadi mənfəəti 

Qafqaz və Orta Asiya ölkələrə yönəlməsində, bütün sahələrdə iqtisadi münasibətlərini inkişaf 

etdirməsindədir. 

Avrasiya coğrafiyası ilə güclü iqtisadi əlaqələr inkişaf etdirə bilən  Türkiyənin Avropa Birliyinə 

qarşı əhəmiyyətli bir avantaj qazanacağı ortadadır. Davamlı  Türkiyənin hər cür maneələri aradan 

qaldıraraq, hətta bir üzvlük təqvimi aşkar etməkdən imtina edən AB özüylə olan ticarətini 

getdikcə Avrasiyaya yönəldən yeni iqtisadi əməkdaşlıq inkişaf etdirən  və prioritetlərini yenidən 

nəzərdən keçirən bir Türkiyəyə qarşı daha çox qeydsiz qala bilməyəcəkdir. Bu baxımdan 

Avrasiya ölkələri Türkiyə üçün sanki fürsətlər vitrinidir. Yeni ekspansiyalar üçün müxtəlif 

imkanlar var. Üstəlik bu ölkələrin zəngin iqtisadi qaynaqları olduğu üçün potensial alıcılıq 

qabiliyyətləri də var. 

 

GİRİŞ 

 Cənubi Qafqaz Anadolu coğrafiyasının təbii bir hissəsidir. Şərq və Qərb, Şimal və Cənub 

arasında keçid bölgəsi olma xüsusiyyətinə sahib olan Qafqazın, Türkiyə üçün xüsusi bir strateji 

əhəmiyyəti vardır. Bu səbəblə Türkiyənin strateji marağı Qafqaza qədər uzanır. Türkiyənin 

təhlükəsizliyi, iqtisadi gələcəyi və türk dünyasına yönəlik siyasəti baxımından Qafqaz həyati 

əhəmiyyət daşıyan bir əhəmiyyətə malikdir. Qafqaz iki dəniz arasında boyun rolunu oynayır. 

Xəzər dənizi, Don və Volqa çayları Qara dənizə bağlanır. Bu mövqeyi ilə Qafqaz Asiya ilə 

Avropa arasında bağlayıcı geostrateji körpüyə çevrilir. Bu  əlaqəni 21-ci əsrin müasir "İpək Yolu" 

kimi qiymətləndirmək mümkündür. 

Soyuq müharibədən sonra bölgənin strateji dəyəri daha çox artdı və Cənubi Qafqaz bütün 

Avrasiyada sabitliyin və firavanlığın təmin edilməsinin açarı olmuşdur. Avrasiya üçün bu 

əhəmiyyətdən əlavə Cənubi Qafqaz Türkiyənin təhlükəsizliyi üçün də xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Cənubi Qafqaz Türkiyənin Orta Asiyaya açılan qapısıdır. SSRİ dağılmamışdan əvvəl 

Rusiya və Türkiyənin sərhəd qonşuluğu  var idi. SSRİ-nin dağılmasından sonra Türkiyənin 

Rusiya ilə olan quru sərhədi da ortadan qalxmışdır. Türkiyənin yeni sərhəd qonşuları  olan 

Gürcüstan ilə 276 km, Ermənistan ilə 325 km və Azərbaycan ilə 18 km sərhədə malikdir.[3 s.10]. 

Türkiyənin Cənubi Qafqaz bölgəsi quru sərhəddinin ümumi uzunluğu 619 km-dir. 

Türkiyənin Gürcüstan və Azərbaycan ilə münasibətləri hər gün yüksələn istiqamətdə inkişaf 

etməkdədir. Digər sərhəd qonşusu Ermənistan əsilsiz soyqırım iddiası səbəbiylə düşmən 

münasibət saxlamaqdadır. Türkiyənin Ermənistan ilə olan əlaqələrinə təsir edən digər bir məsələ 

də Qarabağ məsələsidir. Bu problemlərlə əlaqədar olaraq Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətinin 

mərkəzində Azərbaycan və Gürcüstan yerləşir. Türkiyə hər üç ölkənin də müstəqilliklərini 

dəstəkləmiş və Cənubi Qafqaz ölkələrinin ərazi bütövlüyünü qoruyaraq bu ölkələrin inkişafını 

Türkiyənin və Qafqazın  təhlükəsizliyi üçün vacib görmüşdür. Həmçinin Türkiyənin bölgə 

ölkələri ilə siyasi və iqtisadi əlaqələrlə yanaşı etnik və  mədəni əlaqələri də mövcuddur. Bu 

əlaqələr bölgənin Türkiyənin xarici siyasətində və türk ictimai fikrində əhəmiyyətli bir yerə sahib 
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olmasına imkan verir. Eyni amillərə görə Cənubi Qafqaz RF və İran üçün oxşar mövqeyə 

malikdir. Bölgəyə heç bir sərhədi olmayan ABŞ və AB-də bölgəyə hakim olmaq uğrunda 

mübarizə aparmaqdadır. Bu səbəbdən Cənubi Qafqazda yaşanan hadisələr yalnız regional 

xarakter daşımaqla qalmır, həmçinin dünyanın gündəmində də yer alır. Rusiyanın Cənub 

Qafqazda hakimiyyətinin azalmasıyla Türkiyənin önünə çox vacib strateji imkanlar ortaya çıxdı. 

Türkiyə Gürcüstan və Azərbaycan üçün bütün imkanlarından istifadə etməyə başlamış və bu 

ölkələrə təsir edə bilmək üçün yeni yanaşmalar və yollar axtarmağa yönəlmişdi.[1,s.269-270.] 

  

1991-ci ildə Gürcüstan müstəqillik qazandıqdan sonra keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrinə güzəştli 

girişin qalxması, Moskvadan heç bir büdcə töhfəsi verilməməsi və bundan əlavə, Gürcüstanın 

bəzi bölgələrində vətəndaş müharibəsi iqtisadiyyatda qeyri-sabitliyi daha da artırmış və xüsusilə 

qısa müddətdə ölkəni iqtisadi cəhətdən ciddi bir şəkildə məcbur etmişdir. Bu dövrdə istehsal 70 

faiz, ixrac 90 faiz azalmışdır.   

Buna oxşar dəyişikliklər müstəqillik qazanan digər ölkələrdə də nə olduğunu söyləmək 

mümkündür.Ancaq Gürcüstan üçün əsl problem Gürcüstanın Sovetlər Birliyi dövründəki 

zənginliyi olmuşdur. Sovet İttifaqı dövründə ölkə kənd təsərrüfatı məhsulları, ağır sənaye 

məhsulları və enerji qaynaqları ixrac edir və böyük bir turizm mərkəzi idi. Ayrıldıqdan sonra ölkə 

daxili çəkişmələr və xarici müdaxilələrə məruz qaldığına görə böyük bir depressiyaya sürükləndi. 

Belə zamanda Gürcüstan iqtisadiyyatını, institusional və hüquqi bazarını iqtisadi sistemə 

uyğunlaşdırmaya çalışırdı. Bu proses son dərəcə çətin olmaqla bərabər dünya bazarlarına 

inteqrasiya olunmaq baxımından vacibdir. Müstəqillik qazandıqdan sonra uzun müddət 

keçməsinə baxmayaraq bazar mexanizmini necə tətbiq etməyi bilən insan, kapital amilinin 

kifayət olduğunu söyləmək mümkün deyildi. Ölkədə müstəqillik qazandıqdan sonra 1993-cü ildə 

iqtisadiyyatdakı struktur dəyişiklikləri prosesinə başlanıldı. Struktur dəyişiklik prosesi  bir 

proqram barədə razılığın olmaması səbəbindən kiçik miqyasda qalmış, 1995-ci ildə 

Şevardnadzenin gəlişi ilə ciddi olmuşdu. 1995-ci ildə BVF-nin dəstəyi ilə bir islahat proqramı 

başlandı.[5,s.7-23] Hələ köhnə planlaşdırma dövrünün təcrübələrinin davam etdiyi sahələr vardı. 

1995-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) ilə razılaşmanın tələb etdiyi kimi yaradılmış 

islahat proqramında bu sahədəki çatışmazlıqların aşkarlanması və aradan qaldırılması  seçimi 

edildi.[2, s. 43] 

Müstəqilliyi möhkəmlənmiş və dostluq münasibətləri qurulan Gürcüstan sayəsində Türkiyənin 

Qafqaz və Orta Asiya coğrafiyasına təqdim edə biləcək imkanları böyük nisbətdə artdı və yeni 

bazarlar meydana gəldi.  Türkiyə mövcud quru və dəmir yollarına yenilərinin əlavə edilməsi ilə 

Gürcüstan üzərindən "Türküstan" coğrafiyasına asanlıqla daxil ola biləcək çoxşaxəli 

münasibətlərə girmək fürsəti qazandı. Bu respublikalar üçün də əlaqə  Qərblə münasibətləri 

inkişaf etdirmək, Rusiyadan asılılığını azaltmaq və onların müstəqilliyini möhkəmləndirmək 

üçün çox vacibdir. Orta Asiya Türk Cümhuriyyətlərinin və Azərbaycanın neft və təbii sərvətləri, 

qaz ehtiyatları, enerji mənbələrini şaxələndirmək istəyən Qərb və Türkiyə üçün ayrı bir vacibdir.  

Cənubi Qafqaz Soyuq müharibədən sonra Avrasiyada qurulan enerji dəhlizlərinin kəsişməsində 

yerləşir. Bu enerji koridorlarının Türkiyə üzərindən Qərb bazarlarına çata bilməsi üçün Gürcüstan 

kilid ölkədir. Məlum tarix boyu, bəzən saysız-hesabsız böyük mübarizələrin şahidi olmuş, bəzən 

çox böyük köçlərə yol və ya sığınacaq verən Qafqaz, indi Orta Asiya və Xəzər hövzəsinin zəngin 

enerji qaynaqlarını qərbə aparacaq bir şah damarına bənzəyir.[8, s.98] 
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Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra Türkiyənin Azərbaycan və Gürcüstan ilə iqtisadi əlaqələri 

əhəmiyyət qazandı. Gürcüstan müstəqillik əldə etdikdən sonra  Türkiyənin Qafqaz ilə siyasi, 

iqtisadi və mədəni əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün güvənilən dostluq qapısının 

açılmasına səbəb olmuşdur.[7, s.198-200.] 

SSRİ-nin dağılması ilə Gürcüstan iqtisadiyyatı çökmüşdü. İqtisadi çöküşə səbəb olan əsas 

ünsürlər: digər respublikalarla edilən ticarətin pozulması, çox yüksək enerji qiymətləri və əsas 

idxal mallarının təmin edilməsində olan çətinlikdir. Gürcüstanın daxili siyasətində gedən 

problemlər  də iqtisadi vəziyyətini ağırlaşdırmışdır. 1988-ci ildə Sarp sərhəd qapısının açılması 

ilə "Çamadan Ticarəti" olaraq başlayan ticarət əlaqələri Gürcüstan müstəqillik qazandıqdan sonra 

da davam etdirilmişdi. Gürcüstanla diplomatik münasibətlərin başlamasından sonra Türkiyə 

yalnız Gürcüstana təkcə siyasi sahədə deyil, həm də iqtisadi və texnoloji sahələrdə böyük dəstək 

verdi. 30 iyul 1992-ci ildə imzalanmış iqtisadi və ticarət əlaqələrin hüquqi infrastrukturunu 

"Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq Sazişi" və 

 "İnvestisiyaların qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında saziş" təşkil edirdi. [9] Bu 

razılaşmalardan asılı olaraq iki ölkə arasındakı iqtisadi və ticarət əlaqələrini tənzimləmək və 

artırmaq üçün "Gürcüstan- Türkiyə Ortaq İqtisadi Komissiyası " qurulmuşdu. [11, s.91] 

1991-ci ildə Türkiyədən Gürcüstana elektrik enerjisi verərək ilk rəsmi iqtisadi münasibətlərə 

başlanılıbdır. Bir il sonra iki ölkə arasında ticarət əlaqələrini artıracaq investisiya və beynəlxalq 

daşımaları hədəfləyən səkkiz saziş və protokol imzalanmışdır.[1, s.228] 1993-cü ildə Türk 

Eximbank ilə Gürcüstan İdxal-İxrac Bankı arasında 50 milyon dollarlıq razılaşma ilə Gürcüstana 

kredit verilmişdir. [12]  

Türkiyə Gürcüstan arasında iqtisadi əlaqələr 1992-ci ildə 17,8 milyon dollarla başlamış sonrakı 

illərdə bu rəqəm daha da artmışdır. Türkiyə  Gürcüstanın ən çox ixrac etdiyi ölkələr arasında 

birinci, ən çox idxal etdiyi ölkələr arasında ikinci yerdədir.[4, s.14] Gürcüstan, əsasən Türkiyədən 

geyim, yemək, təmizlik ləvazimatları, kağız və karton idxal edir. Türkiyə  Gürcüstandan dəmir və 

polad, mineral yanacaq və metal filizləri idxal edir. Gürcüstanın istehsal etdiyi dəmir ərintiləri və 

tərkibində dəmir olan metal qırıntılarının hamısı Türkiyə tərəfindən idxal edilməkdədir.[10, s.27] 

1999-cu il 12 mart tarixli razılaşma ilə Türkiyə tərəfindən Gürcüstana toplam 50 milyon dollarlıq 

Eximbank krediti ayrılmış, verilən kreditin 25,7 milyon dolları istehlak malları üçün, 15,8 milyon 

dolları isə sərmayə malları üçün istifadə olunmuşdur. Türkiyə tərəfindən ayrılmış bu kreditin  

2002-2011-ci illər arasında 4 faiz dərəcəsi ilə 4 il ödənişsiz ümumi 13 il müddətinə nəzərdə 

tutulmuşdur. Türkiyə-Gürcüstan arasındakı iqtisadi əlaqələr sürətli bir şəkildə inkişaf etməkdədir. 

İki ölkə arasında ticarət həcmi 1992-ci ildən bəri artmasına baxmayaraq  2002-ci ildən sonra 

nəzərə çarpacaq dərəcədə böyüdü.1992-ci ildə 18 milyon dollar olan ticarət həcmi 2003-cü ildə 

500 milyon dollara yaxınlaşmışdır. [6,s 60] 2007-ci ilə qədər iki ölkə arasındakı ticarət həcmi 1 

milyard dollara çatmışdır. 2008-ci ildə  Ankara-Tbilisi arasında imzalanan Sərbəst ticarət 

müqaviləsindən sonra Türkiyənin sərmayələri gedərək artmış və ticarətin həcmi 1 milyard dolları 

keçmişdir. 2003-2013-ci illər arasında Türkiyə Gürcüstana 1 milyard dollara yaxın investisiya 

qoymuşdur. Türkiyənin sərmayələri 2012-ci ildə 8,9% artmışdı. Gürcüstanda 300-dən çox türk 

şirkəti; turizm, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və tikinti sektorlarında cəmlənmişdir.Türk şirkətlərinin 

Gürcüstanda həyata keçirdiyi müqavilə layihələrinin 600 milyon dollardan çox etdiyi müşahidə 

edilmişdir. Gürcüstanın Batumi bölgəsi Türk kapitalının yatırımları sayəsində inkişaf etmişdir. 
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2013-cü ildə Türkiyə-Gürcüstan arasındakı ticarətin həcmi 1,5 milyard dollara yüksəlmişdi. 

Türkiyə, Rusiyadan sonra Gürcüstanın ən əhəmiyyətli ticarət tərəfdaşıdır.  

Türkiyənin 1993-cü ildə Ermənistanla olan sərhədi bağlamaq və embarqo tətbiq etmək qərarı 

alması iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrə xələl gətirmişdi. Türkiyənin qərarı sonrasında çətin 

vəziyyətdə qalan Ermənistan iqtisadiyyatı regional layihələrdə iştirak etmək şansından məhrum 

olmaqla yanaşı, Rusiya, Gürcüstan ilə də asılılığa çevrilmişdir. Türkiyənin böyük ölçüdə 

Gürcüstan üzərindən reallaşdırdığı ticarət tekstil, ehtiyyat hissələri və tikinti məhsulları başda 

olmaq üzrə bir çox müxtəlif iş istiqamətlərində cəmləşmişdir. Sərhədlərin bağlı olmasına 

baxmayaraq tərəflər arasında 1993-cü ildə  4,5 milyon dollar olan ticarət həcmi 1997-ci ildə 30, 

2007-ci ildə 120 və və 2013-cü ildə isə 200 milyon dollara yüksəlmişdir.[6, s-60] 

İki ölkə arasındakı iqtisadi və ticarət əlaqələri də siyasi münasibətlərə uyğun olaraq müsbət bir 

tendensiyanı izləyir. Sərbəst Ticarət müqaviləsinin imzalanmasının təsiri ilə Türkiyə 2007-ci 

ildən etibarən Gürcüstanın ən böyük ticarət ortağı mövqeyinə yüksəlmişdir. Bu məzmunda 2010-

ci ildə ikitərəfli ticarət həcmi 1,104 milyard dollar olaraq reallaşmış, bu rəqəmlə Gürcüstanın 

ümumi xarici ticarətində Türkiyənin payı 16,5%-ə çatmışdır. Bundan əlavə, türkiyəli 

podratçıların Gürcüstanda həyata keçirdiyi layihələrin ümumi dəyəri 1 milyard dolları keçib. Son 

zamanlarda Türkiyə şirkətləri su elektrik stansiyalarının inşasında mühüm yer tutur. Digər 

tərəfdən, 1997-2010-cu illər arasında Türkiyədən Gürcüstana edilən investisiyaların ümumi 

dəyəri 682.3 milyon dollara çatmışdı. Son illər Türkiyə ilə Gürcüstan arasındakı sürətlə inkişaf 

edən münasibətlər vizaların ləğvi, pasportsuz keçidlərin başlanması və Batumi hava limanından 

ümumi şəkildə istifadə etməyə başlanılması iki ölkənin iqtisadiyyatlarını birləşdirdi. Bu müsbət 

meyl, yaxın illərdə türk və gürcü iş adamları arasında ticarət sərmayələrinin sürətlə artacağının 

göstəricisi idi. Məlum olduğu kimi, Türkiyə İqtisadiyyat Nazirliyinin həyata keçirdiyi investisiya 

təşviqi qanunvericiliyi çərçivəsində ölkədə qoyulan investisiyalar üçün əhəmiyyətli təşviq 

tədbirləri tətbiq olunur. Son illərdə dünyanın ən sürətli və sabit inkişaf edən iqtisadiyyatları 

arasında olan Türkiyə investisiya baxımından böyük imkanlar təklif edir. Bölgəyə sərmayə 

qoyacaq gürcü iş adamları; ƏDV-dən azad olma, gömrük vergisindən azad olma, vergi endirimi, 

pulsuz investisiya yerinin ayrılması, 6-7 illik sığorta mükafatı işəgötürənin pay dəstəyi, türk lirəsi 

kreditlərində 3-4 bal, xarici valyuta kreditlərində 1 bal faiz dəstəyi, ƏDV geri qaytarılması kimi 

heç bir ölkədə mövcud olmayan miqyasda stimullardan faydalana biləcəkdir.  

Türkiyənin 2019-cu ildə Gürcüstana etdiyi ixracat bir il əvvəlki ilə nisbətən 8% artım ilə 1,421 

milyon dollar olmuşdur. Gürcüstan 2019-cu ildə Türkiyənin ixracat etdiyi ölkələr sırasında 28-ci  

sırada yer alır. Həmin ildə Türkiyənin Gürcüstandan etdiyi idxalat bir il əvvəlki ilə nəzərən 8% 

azalaraq 216 milyon dollar olmuş və idxal etdiyi ölkələr arasında 67-ci sıraya düşmüşdü.  

2020-ci ilin ilk üç ayında Gürcüstana edilmiş ixracat keçən ilin eyni dövrünə görə 13% nisbətində 

artaraq 361 milyon dollar olmuş, idxalat isə eyni dövrə nəzərən 34%  artaraq 114 milyon dollar 

olmuşdur.[5, s.14] 

Gürcüstanda sahibi türk olan 2000 minə yaxın şirkət vardır. 2020-ci ilin    mart ayına olan 

məlumata görə, Türkiyədə Gürcüstan kapitalına məxsus olan 327 şirkət fəaliyyət göstərir. Bu 

günə qədər Gürcüstandakı Türk podratçı şirkətlər tərəfindən 4,8 milyard dollar dəyərində 258 

layihə həyata keçirmişlər. Türk şirkətlərinin Gürcüstanda həyata keçirdiyi layihələr arasında 

elektrik stansiyasının quraşdırılması 34% pay ilə birinci yeri tutur. Türkiyə, Azərbaycan və 

Gürcüstan ərazisindən keçən Trans Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri Layihəsi (TANAP) 2019-cu 
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il 1 iyul tarixinə kimi tamamlanmışdır.2006-cı ildə istifadəyə verilmiş Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 

kəməri ilə yanaşı, 30 oktyabr 2017-ci ildə açılan Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir yolu layihəsi üç 

ölkə arasında regional əməkdaşlığın konkret göstəricisini təşkil edir. Bu layihə nəqliyyat 

sahəsində Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında əməkdaşlığa töhfə verməkdən əlavə, həm 

də ticarətin artmasına kömək edəcəkdir.Layihənin 2034-cü ildə 3 milyon sərnişin və 17 milyon 

ton yük daşıyacağı gözlənilməktədir. 

21 noyabr 2007-ci il tarixində Türkiyə ilə Gürcüstan arasında Sərbəst Ticarət Sazişinin 

imzalanmasının ardınca Birgə İqtisadi Komissiya mexaniziminə əlavə olaraq 23 may 2017-ci ildə 

Tbilisidə keçirilən  YDSK II iclasının nəticəsində  Türkiyə-Gürcüstan Birgə İqtisadi və Ticarət 

Komitəsi (JETCO) qurulması ilə əlaqədar bəyannamə imzalandı.[5,s. 15] 

Əlbəttə ölkə rəhbərlərinin siyasi iradəsi və birgə səyləri nəticəsində Azərbaycan-Gürcüstan-

Türkiyə əlaqələri strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir. Bu gün ölkələr arasındakı 

regional əməkdaşlıq dünyada bir örnəkdir. 
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ŞEHİR HASTANESİ DESTEK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRMESİ 
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Dilek DİLBAZ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

 

Özet 

Dünya genelinde çoğu ülkede olduğu gibi, son yıllarda Türkiye büyük ölçekli kamu hastane 

inşaatlarının ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde Kamu Özel İşbirliklerine (KÖİ) 

başvurmuştur. Geleneksel tedarik yönteminde hastaneler özel sektörler tarafından inşa edilmekte, 

yatırım dönemi finansmanını ve işletme yönetimini Sağlık Bakanlığı yapmaktadır. Kamu Özel 

İşbirliği modelinde ise özel ortak hastane inşaatının tasarımını, yapımını, finansmanını ve 

sözleşme boyunca işletimini üstlenmektedir. Bu hizmetlerin karşılığında idare/devlet sözleşme 

dönemi boyunca özel ortağa hizmet bedeli ödemektedir. Bunlara ek olarak; kamu hastanelerinde 

destek hizmetler (temizlik, güvenlik, atık, çamaşır ve benzeri) ayrı ayrı verilmekte iken, şehir 

hastanelerinde bu hizmetler ek 14 olarak ele aldıkları bir genel şartname doğrultusunda 

verilmektedir. Ek 14 kapsamında destek hizmetler kavramı içerisinde hepsi entegre bir şekilde 

alınmaya çalışılmaktadır. Çünkü bu şartnamelerdeki öngörülen hizmet düzeyi koşullarına (SLA) 

standartlarına uymak için bu hizmetleri entegre bir şekilde vermek gerekmektedir. Entegre 

verilmesindeki en önemli etken daha kaliteli bir hizmet verilmesinin amaçlanmasıdır.  

Bu çalışmada; araştırma kapsamında belirlenen şehir hastanesinin aldıkları destek hizmetleri, 

destek hizmetlerinin dışarıdan alınmasında maliyetin etkisi, personel seçimi ve işleyiş 

biçimlerinin tespiti amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda belirlenen şehir hastanesinin 

destek hizmetlerini veren şirketin üst düzey yöneticisi ve ekibi ile grup mülakat yapılmıştır. 

Yapılan mülakatın analizi sonucunda; şehir hastanelerinde destek hizmetlerinin dışarıdan 

alınması ile daha kaliteli ve daha az maliyetli hizmet verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Şehir Hastaneleri, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ), Kamu Özel Ortaklığı (KÖO), 

Şehir Hastanelerinde Destek Hizmetleri, Entegre Sağlık Kampüsü, Servis Hizmet Standartları 

 

ANALYSING THE LIFE SUPPORT SERVICES IN CITY HOSPITALS 

 

Abstract 

Public-private sector cooperation has been made in building large scale public hospitals and in 

offering healthcare services in Turkey- as in many other countries in the World- in recent years. 

Hospitals are built by private sectors and investment is financed and enterprises are managed by 

the Ministry of Health in traditional method of provision. In public and private sector cooperation 

(PPSC), on the other hand, the private sector takes on designing, building, financing and running 

the hospital until the termination of the contract. The government/state pays its partner of private 

sector for its service in return. In addition to that, while life support services (services such as 

cleaning, security, waste, laundry and so on) are offered separately in public hospitals, they are 

offered in accordance with the general contract of conditions considered as Supplementary 14 in 

city hospitals. Efforts are made to consider all in the concept of life support services in 
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integration within the scope of Supplementary 14; because it is necessary to offer those services 

in integration so as to meet the SLA standards included in the contract of conditions. The most 

important factor in offering the services in integration is the purpose of offering better quality 

service.       

This paper aims to determine the life support services that the city hospitals chosen within the 

scope of this study receive, the effects of cost on receiving the services externally and the ways of 

staff selection and operation. The top manager of the company providing the life support services 

for the chosen city hospital and the manager’s team were interviewed in groups for the research 

purposes. It was concluded following the interviews that receiving those services externally 

resulted in offering better quality and lower cost services.  

 

Key Words: City Hospitals, Public and Private Sector Cooperation (PPSC), Public and Private 

Sector Partnership (PPSP), Life Support Services in City Hospitals, Integrated Health Campus, 

Service Standards 

 

     

GİRİŞ 

Public Private Partnerships olarak literatüre giren ve Türkçe yazında daha çok Kamu-Özel 

İşbirliği, Kamu-Özel Ortaklığı olarak da kullanılan bu üst başlık, 2000’lerin ortalarından itibaren 

Türkiye’nin önemli tartışma konularından biri haline gelmiş olup Yap-Devret, Yap-Kirala İşlet-

Devret, Yap-Devret-İşlet, Yap-İşlet-Devret, Yap-Sahiplen-İşlet-Devret, Yap-Sahiplen-Devret ve 

Yap-Sahiplen-Kiraya Ver- Devret yöntemlerini içermektedir (Akıllı, 2013). Kamu hizmetleri son 

yıllarda tüm dünyada hızlı bir değişim yaşamaktadır. Özellikle kamu hizmetlerine olan talebin 

hızla artmasına karşın kamu finansman kaynaklarının yetersizliği ile finansman sıkıntısı çeken 

hükümetler bu konuda yeni politikalar üretmeye başlamıştır (Goldman ve Mokuvos, 1991; 

Broadbent ve Laughlin, 2005; Hemming, 2006). 

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) anlaşmaya dayalı olacak şekilde, yatırım ve hizmetlerin maliyet ve 

risk getirilerinin özel sektör ve kamu arasında dengeli olacak şekilde paylaşılması yoluyla 

gerçekleştirilmesidir. Kamu hizmetinin üretiminin devamlılığı hususunda problemler yaşanması 

nedeniyle hizmet alanlarında yap-işlet, yap-kirala-devret, yap-işlet-devret gibi yöntemler 

kullanılarak kamu yatırımlarının özel sektör üzerinden gerçekleşmesine imkân sağlanmıştır. Alt 

yapı, ulaşım gibi farklı sektörlerde başlayan girişimler sağlık ve eğitim alanlarında da 

uygulanmaya başlamıştır. Sağlık diğer alanlardan daha farklı reformlar üzerinden gerçekleştirilen 

bir alan olmuştur. Sağlık sektöründe Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile iş yürütülmesi, 

oluşacak riskin paylaşılması Sağlık Bakanlığı’nın işlevsel ve yapısal dönüşümü açısından önemli 

bir girişimdir. Ancak destek hizmetlerde devlet hastaneleri taşeron hizmeti alırken, şehir 

hastaneleri taşeron hizmeti almamaktadır. Şehir hastanelerinde destek hizmetleri aldıkları şirketle 

aralarında çözüm ortaklığı ilişkisi şeklinde yürümektedir. Devlet hastanelerinde alınan destek 

hizmetlerinin denetlenmesi konusunda sorunlarla karşılaşılmaktaydı. Şehir hastanelerinde ise 

entegre olarak alınan destek hizmetleri ile denetleme ve kaliteli hizmet sunumu 

sağlanabilmektedir. Şehir hastaneleri destek hizmetleri modelinde ki temel amaç en ucuzu değil 

en nitelikli olanı seçmektedir. Bu model ile insan odaklı, hasta odaklı ve kalite odaklı hizmet 
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verilebilmektedir. Aynı zamanda minimum maliyet ile maksimum kalite ve hasta memnuniyeti 

sağlanabilmektedir. 

Hasta memnuniyeti ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi yakalamak adına yapılan girişimler 

hastanelerin işletme haline getirilmesi esasına dayanmaktadır. Sağlıkta maliyet etkin politikalar 

çerçevesinde hastanelerin gelir ve giderlerine göre bir performans doğrultusunda işletilmesi 

planlanmıştır. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamaları için Yüksek Planlama Kurulu’ndan izin 

verilen sektörlerden biri de sağlık olmuştur. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile 2012 yılında 

projelendirilen toplam on yedi milyar iki yüz milyon liralık entegre sağlık kampüsü yapılmasına 

ilişkin sözleşme imzalanmıştır. 

Bu çalışmada Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeline ve hizmet vermeye başlayan şehir 

hastanelerinde destek hizmet anlayışına yer verilmiştir. Türkiye' de sağlık sektöründe kamu özel 

işbirliği modeli uygulamaları teorik çerçevede incelenmiştir. Şehir Hastanelerinde ki destek 

hizmetleri ile ilgili mülakat çalışması yapılarak elde edilen bilgiler doğrultusunda 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ), hastane, otoyol, altyapı, enerji, savunmai hava alanı, okul ve sair 

alanlarda uygulanması mümkün olan kamu hizmetlerinin özel sektör katkısı ile 

gerçekleştirilebildiği geniş bir finansman alanını kapsamaktadır (Klijn ve Teisman, 2003; 

Bettignies ve Ross, 2004; Brown, 2005; Davis, 2005; Bangura ve Larbi (UNRISD), 2006).  

Tüm dünyada hükümetler sağlık sektöründe büyük yatırımlar yapma gereği ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Mevcut birçok hastane ve diğer sağlık tesisleri modern sağlık bakım hizmeti vermek 

için altyapı yetersizliği yaşamaktadır. Artan finansal ihtiyaçlarla başa çıkabilmek tüm dünya 

yönetimlerini sağlık sektörü için imtiyaz uygulamaları ile ilgilenmek zorunda bırakmıştır. 

İmtiyazlar İngiltere yönetim politikasında, Ulusal Sağlık Hizmetleri için sermaye programında 

merkez rol oynayan bir seçenek olmuştur (Bult-Spiering ve Dewulf, 2006). 

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelinde özel bir işletmenin bir kamu hastanesi inşa etmesi, sahip 

olması ve işletmesi söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte kamu hastanesinin özel yönetimi, 

özel işletmenin yeni bir kamu hastanesi kurması ve sonra tekrar hükümete kiralaması gibi 

uygulamalara da yer verilmektedir. Avustralya’da özel firmalar tarafından işletilen kamu 

hastanelerinde sermaye maliyetlerinin kamu sektöründeki 47 hastaneler ile kıyaslandığında %20 

daha düştüğü ve hükümet tarafından işletilen hastanelere göre klinik hizmetlerini daha ucuza 

sunduğu görülmüştür (Yescombe, 2007). 

Brezilya’da hükümet tarafından kurulan ve finanse edilen 12 yeni hastane yapılan sözleşmelerle 

özel işletmelere devredilmiştir. Hükümet bu uygulama ile hastanelerin verimliliğini ve kalitesini 

yükseltmeyi amaçlamıştır. Avrupa ülkelerinden ise, kamu-özel ortaklığına örnekler İsveç ve 

İngiltere’de görülmektedir. İsveç’te bir özel hizmet sunucusuna 240 yataklı bir kamu hastanesi 

kiraya verilmiş ve işletme maliyetlerinde %30 tasarruf sağlanmıştır. İngiltere’de son 20 yılda 

birçok kamu hastanesinin finansmanı, inşası ve yönetiminde Kamu Özel İşbirliği kullanılmıştır. 

Bu program altında çamaşırhane, güvenlik, temizlik, park ve yemek gibi tıbbi olmayan 

hizmetlerin sağlanması için özel firmalarla sözleşmeler yapılmıştır (Shaoul ve diğerleri, 2008). 

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli hasta bakım kalitesinin iyileştirilmesi ve maliyetlerin kontrol 

edilmesi için güçlü bir araç olmasına karşın, hükümetlerin sağlık hizmetlerine ulaşım, finansman, 

dikey ve yatay hastane birleşmeleri ile hastaneler arasındaki rekabet olgusuna dikkat etmesi 
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gerekmektedir. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kamu hastanelerinin klinik olmayan hizmetleri, klinik 

destek hizmetleri, spesifik klinik hizmetlerinin özel işletmelerden satın alınması şeklinde 

olabilmektedir (Bult- Spiering ve Dewulf, 2006). 

Türkiye’de sağlık sisteminde son dönemlerde gelişmeler görülmektedir. Yeni getirilen 

düzenlemeler konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmaktadır. Türkiye sosyal devlet olma ilkesi 

gereği toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak birincil görevidir. Bu ihtiyaçların başında sağlık 

hizmetleri de gelmektedir. Türkiye, genç nüfusa sahip bir ülke olarak bilinmektedir. Yaşam 

standartlarını yükseltmek amacıyla bireyler sağlık konusunun üzerinde önemle durmaktadır. Son 

dönemlerde sağlık sektöründe ki finansman sorunları nedeniyle Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) 

uygulaması üzerinde durulmaktadır. Hükümetler tarafından bazı temel hizmetleri sunabilmek için 

farklı yöntemler denenmiş ancak bu yöntemler genelde özelleştirme temelli olmuştur. Ancak son 

dönemlerde gelişen piyasa koşulları ve ekonomide canlılık, gelişen piyasalara paralel gelişen bir 

Türkiye’nin var olduğu düşünülürse, Türkiye’nin büyük projeler üretmesi gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Ülkenin finansman kaynaklarını değerlendirmek ve bu kaynakları başka yatırımlarda 

değerlendirmek adına sağlık hizmetlerinde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulaması üzerinde 

sıklıkla durulmuştur.  

Türkiye’de 1987 yılında çıkarılan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, sağlık 

hizmetlerin kalitesi, niteliği ve örgütlenmesi çerçevesinde atılan ilk ciddi adım olarak görülebilir. 

Daha sonra 1988 yılında Numune Hastanesi ile başlayan sağlık sektöründe dış finansman 

kaynaklarından faydalanma uygulamaları, 1999 Anayasa değişikliği sonrasında uygulama alanı 

bulmaya başlamıştır (Büber, 2010; Karasu, 2011). Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kapsamında 

Kamu Özel İşbirliği Model’inin (KÖİ) yöntemlerinden biri olan Yap-İşlet-Devret Modeli 2005 

yılında yapılan değişiklikle birlikte sağlık sistemi projelerinde de uygulanmaya başlamıştır. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hayata geçirilen sağlıkta reform niteliğinde 

düzenlemelerle birlikte klinik hizmetlerinin de hizmet ihaleleri yoluyla özel sektörden temin 

edilmesi yöntemi uygulamaya konulmaya başlanmıştır (Akdağ, 2010). Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunu Kapsamında; (1) Özel sektöre kira bedelinin ödenmesi karşılığında yeni sağlık tesisi 

yapımına başlanması, (2) Sağlık tesislerinin ve tesislere bağlı hizmet binalarının bakımı, onarımı 

ve restorasyonu ile ilgili işler ve işlemler, (3) Tıbbi destek hizmetlerinin özel sektör tarafından 

belirli bir bedel karşılığı sunulması, (4)Tıbbi hizmetler dışında kalan diğer kamu hizmet 

sunumlarının da gerçekleştirilmesi, (5) Sağlık tesislerindeki gerek duyulan tüm tıbbi 

ekipmanların hazırlanması konuları temel alınmıştır. Türkiye’de tıbbi hizmet uygulamaları Kamu 

Özel İşbirliği projeleri dışında bırakılmıştır. Tıbbi hizmetler bizzat devlet eliyle yürütülmek 

zorundadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında yayımlanan araştırma raporu sonucuna göre 

Türkiye’de tıbbi hizmetlerin %5,0’inin hizmet satın alımı yolu ile piyasadan sağlandığı 

belirtilmiştir (Akdağ, 2010). Son yıllarda uygulanan Sağlıkta Dönüşüm projesinde ve uluslararası 

kuruluşların Türk Sağlık Sistemi’ ne ilişkin yayımladıkları raporlarda Sağlık Bakanlığı’na bir rol 

biçmişlerdir. Bu rol; sağlıkta uygulanan politikaları ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını 

belirleyen ve denetimlerini sağlayan bir çeşit planlama- düzenleme ve denetleme görevidir 

(Sağlık Bakanlığı, 2003; TÜSİAD, 2005). Böylece devlet hem kendi mekanizmasında hem de 

özel sektör üzerindeki otoritesini arttırarak karar verici konumunda olacaktır. 

Entegre Sağlık Kampüsleri veya Şehir Hastaneleri Türkiye’de geçmişte yaşanmış sağlık 

problemlerinin çözüme kavuşturulması amacıyla Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) çok büyük 
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finansman kaynağı gerektiren projelerdir. Daha konforlu sağlık tesisleri ile hastalara daha kaliteli 

ve nitelikli hizmet sunmak bu modelin tercih edilmesinde temel amaçtır. Yatak sayılarının 

maksimum düzeye çıkarılması ve hasta yakınlarının/refakatçilerin rahat edebileceği 5 yıldızlı otel 

konforunda odalarda rahatlığın sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca Entegre Sağlık Kampüsleri 

bünyesinde ileri teknolojiye sahip laboratuvarlar, üst düzey araştırma merkezleri, sağlıkla ilgili 

teknoparklar ile teknolojik gelişmeler sektörü çok rahatlatacaktır. Entegre Sağlık Kampüslerinde 

inşa edilecek sosyal tesisler, medikal oteller, alışveriş merkezi gibi yapılar, hasta ve yakınlarının 

hizmetine sunulacaktır.  

Kampüslerin içerisinde bulunulacak acil ve yoğun bakım üniteleri, merkezi eczane ve depolar,  

eterli büyüklükte otopark ve peyzaj alanları gibi öğeler sağlık hizmetleri sunumunda hasta 

memnuniyetini maksimum düzeye çıkaracaktır (Yılmaz ve Karakaş, 2011). Kamu Özel İşbirliği 

(KÖİ) Modelinde özel sektör tasarım, finansman ve tesislerin inşasını yapacak, Devlet ise, sağlık 

hizmet sunucusu olacaktır. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) çerçevesinde ihalesi tamamlanmış olan 

Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü (3660 Yatak), Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü 

(3566 Yatak), Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü (1584 Yatak), İstanbul Başakşehir İkitelli 

Entegre Sağlık Kampüsü (2682 Yatak), Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesi (475 Yatak), 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Adana Şehir Hastanesi (1550 Yatak), Elazığ Sağlık Yerleşkesi 

(1040 Yatak), Gaziantep Sağlık Yerleşkesi (1875 Yatak), Manisa Sağlık Yerleşkesi (560 Yatak), 

Mersin Sağlık Yerleşkesi (1250 Yatak), İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi (2060 Yatak), Isparta 

Sağlık Yerleşkesi (755 Yatak), Kocaeli Sağlık Yerleşkesi (1180 Yatak), Konya Sağlık Yerleşkesi 

(838 Yatak), Bursa Şehir Hastanesi (1355 Yatak), Eskişehir Şehir Hastanesi (1081 Yatak) 

projeleri bulunmaktadır. Bu projelerden bazıları çeşitli tarihlerde tamamlanmış ve faaliyete 

geçmiştir.  

ARAŞTIRMANIN METHODOLOJİSİ 

Araştırmanın Önemi ve Amacı  

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli kapsamında gerçekleştirilen Şehir Hastaneleri sağlık 

problemlerinin çözüme kavuşturulması ve sağlık finansmanı açısından önem arz etmektedir. 

Model ile sağlık hizmetlerinde kalite ve modernliğin ön plana çıkarılması amaçlanmaktadır.  

Bu araştırmada; belirlenen şehir hastanesinin aldıkları destek hizmetleri, destek hizmetlerinin 

dışarıdan alınmasında maliyetin etkisi, personel seçimi ve işleyiş biçimlerinin tespiti 

amaçlanmıştır.  

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma nitel olarak planlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda belirlenen şehir hastanesinin 

destek hizmetlerini veren şirketin üst düzey yöneticisi ve ekibi ile grup mülakat yapılmıştır. Şehir 

Hastaneleri destek hizmetlerine yönelik sorular ilgili yazından yararlanarak hazırlanmıştır. 

Yöneltilen mülakat soruları şehir hastanelerinde ki destek hizmetlerinin işleyişi ile ilgilidir. 

Belirlenen şehir hastanesindeki destek hizmetlerinin işleyişi ve devlet hastanelerinden farkları ile 

bilgiler edinilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada “medikal olmayan destek hizmetler” kapsamında hizmet veren şirket yöneticileriyle 

yapılan mülakat çalışması gönüllülük esasına dayandırılmıştır. Bu nedenle sorularda objektiflik 

kriteri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Araştırma 2019 yılı Mart ayında 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme sonucu elde edilen veriler analiz edilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
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Görüşme sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiş ve bulgular ortaya konmuştur. Araştırma 

soruları ilgili kişiye yönlendirilmiş ve herhangi bir müdahale olmadan cevaplar kayıt edilmiştir. 

Elde edilen kayıtlar çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Şehir hastanelerinde destek hizmetleri algısı nasıldır? Sorusu katılımcının verdiği cevaplar 

doğrultusunda analiz yapılmıştır. 

Katılımcı şehir hastanelerinde Ek 14 kapsamında destek hizmetleri (PPP) denilen kavram 

içerisinde hepsinin entegre olarak çalıştığını, şartnamede öngörülen SLA standartlarına göre 

hizmeti entegre bir şekilde verilmesi gerektiğini, aksi halde takibinin zor olduğu belirtilmiştir. Bu 

şekilde hizmetlerin standartlaştırıldığını ifade edilmiştir. 

Şehir hastanelerindeki algının taşeron hizmeti algısının yanı sıra çözüm ortaklığı algısı 

olduğunu, devletin en ucuza bu hizmeti alıp denetleyemezken şehir hastanelerinde entegre bir 

şekilde kaliteli hizmet verilerek denetlemenin kolay olduğunu, en ucuzu değil en niteliklisinin 

seçildiğini ve bu şekilde insan odaklı ya da hasta odaklı hizmete odaklanıldığı belirtilmiştir. 

Şehir hastaneleri ek hizmetleri neden dışarıdan alma gereği hisseder? (Bu hizmetlerin dışarıdan 

sağlanmasını gerekli kılan nedenler nelerdir?) Şehir hastaneleri modelinde destek hizmetlerinin 

dışarıdan alınmasının nedenleri katılımcının verdiği cevaplar doğrultusunda derlenmiştir. 

Katılımcı şehir hastanelerinden önce kamu hastanelerinde de dışarıdan destek hizmet ihtiyacı 

olduğunu, neye ihtiyacı varsa devletin kendi aldığını, özel görevler sağlık dışında apayrı görevler 

olduğundan dışarıdan alınma gereği hissediliyordu.  

Şehir hastanelerinde işleyiş farkı devlet inşaat işlerini yatırımcıya destek hizmetlerini de kendisi 

sağlaması koşuluyla verdiğini, yatırımcı bina dâhil bütün destek hizmetlerini sağladığını ifade 

etmiştir. 

Şehir hastanelerine vermiş olduğunuz destek hizmet anlaşmanızın koşulları ve yönetim şekli 

nasıldır? İş birliğiniz ne şekilde işlemektedir? 

Katılımcı Şehir Hastanesi’nde tek hizmet verilmediğini, hatta tek tek hizmette verilmediğini, 

destek hizmetlerinin hiçbir hastanede tek tek yönetilebilir hizmetler olmadığını, bu hizmetlerin 

mutlaka entegre verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Hizmetlerin birbirinden etkileşerek yaratacağı sinerjiyi kullanabilirseniz bu sinerji hem hizmetin 

kalitesini hem de maliyetini düşürdüğünü, dolayısıyla bunların kazan kazan projeleri olduğunu, 

hasta, idare, devletin kazandığını, aracı olan kurumla beraber çalışanların da kazandığını, 

birçok kişiye ekmek kapısı olduğunu ifade etmiştir. Yapı genel olarak böyle olmakla birlikte 

verilen destek hizmetlerin birbirleriyle entegre durumda olduğunu, ne kadar çok destek hizmet 

bir arada verilirse sinerjiyi o kadar çok arttırdığını, maliyete ve verimliliğe etkisinin de aynı 

oranda arttığını, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 8 birimde destek hizmet verildiğini, başka 

bir hastanede ise 15 birimde destek hizmet sağlandığını belirtmiştir. 

Destek hizmetlerin dışarıdan alınmasında maliyetin etkisi var mıdır? Avantajları dezavantajları 

ve önemli hususları nelerdir? 

Katılımcı şehir hastanesinde hizmetlerin dışarıdan alınmasında maliyet etkisini şu şekilde 

açıklamıştır. Maliyeti minimize ederken kalite ve verimliliği arttırdığını, ancak sadece maliyet 

odaklı olmadığını, sadece maliyet odaklı olmuş olsa şuan kalite diye bir şeyin söz konusu 

olmayacağını, çünkü personel sayısından, malzemeden tasarruf kaliteden tasarrufa neden 

olacağını belirtmiştir. 
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Kaliteden tasarruf maliyeti düşük olsa da uzun dönemde daha pahalıya gelebilmektedir. Bunların 

yerine, optimum insan, optimum malzeme ve yine aynı şekilde maksimum hizmet kalitesi 

sağladıkları ifade edilmiştir. 

Tarafınızdan alınan destek hizmetler nelerdir? Bu hizmetlerin işleyişi nasıldır?  

Katılımcı şehir hastanelerinde P1 ve P2 adı altında hizmet verildiğini, P2 Hizmetlerin; HYRTT 

ve Yardım Masası Hizmetleri, Temizlik ve Oda Destek Hizmetleri, Güvenlik Hizmeti, Catering 

Hizmeti, Pest Kontrol (İlaçlama) Hizmeti, Otopark Yönetimi Hizmeti, Atık Yönetimi Hizmeti, 

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmeti, Bina ve Arazi Hizmetleri, Olağanüstü Bakım ve Onarım 

Hizmetleri, Ortak Hizmetler (Teknik Destek), Mefruşat Hizmetleri, Yer ve Bahçe Bakım 

Hizmetleri, Diğer Tıbbi Destek Hizmetleri. Bunlar medikal olmayan destek hizmetlerdir. P1; 

Bina ve arazi hizmetleri, yer bahçe ve bakım hizmetleri, mefruşat hizmetleri, teknik destek 

hizmetler gibi hizmetler olduğu ifade edilmiştir. 

Personel seçimi nasıldır, hangi yöntemlerle yapılmaktadır? 

Katılımcı personel seçerken görev tanımları yapılıp, görev unvanları belirlendiği, işin 

gerektirdiği nitelikler yaş, eğitim, cinsiyeti kriterine göre uyum aşamasından sonra seviye tespit 

sınavı yapıldığı, işe giriş sonrasında eğitim sürecinin başladığı, 15 gün sınıf eğitimi sonrası 15 

günde oryantasyon eğitimi verildiğini belirtmiştir. 

Çalışanların hasta sirkülasyonunu bilmek zorunda olduğunu, hastanın gerekli bölümlere doğru 

bir şekilde yönlendirerek işlemlerinin sıkıntısız halledilmesinin gerektiği, bu yüzden her türlü 

eğitime önem verildiği ifade edilmiştir. 

Şehir hastaneleri ve devlet hastanelerinin destek hizmet algısı arasındaki ilişki ne yöndedir? 

İşleyiş biçimler arasında benzerlik var mıdır? (Nasıldı? Nasıl oldu? ) 

Katılımcı Devlet KİK’e göre dışarıdan mal ve hizmeti tedarik ettiğini belirtmiştir. Orda da belirli 

marjlar ve ihale şartları belirlenir. Şartları bulunduran yer ile anlaşma sağlanır. KİK’nun temeli 

en düşük fiyatı vereni tercih etmektir. Dolayısıyla en düşük fiyatı verende bir şeyler eksiktir. 

Kalite eksiktir. Ürün, makine, personel kaliteleri düşecektir.  

Kurumlarda en aşağı ayda 3 ya da 4 kez eğitim verilmesi gerektiğini, taşeron olarak hizmet 

verildiğinde bu eğitimlerin verilmesinin zor olduğunu, kurumlar için bu eğitimlerin ciddi bir 

maliyet olduğunu belirtmiştir. Burada ki amacın personelin niteliğini sürekli yükseltmek, 

personelin eksiğine göre yönlendirmeler yapmak olduğunu, bu yüzden çözüm ortakları olduğunu, 

taşeron hizmeti vermediklerini, taşeronlarda temel amacın kar elde etmek olduğunu, kendilerinde 

ise kalite odaklılığın öncelik olduğu ifade edilmiştir. 

Şehir Hastanelerinin kuruluş amacı vatandaşın özel hastane gibi hizmet alması ancak özel hastane 

gibi ücret ödememesi için yapılan hastaneler midir? 

Katılımcı şehir hastanelerinde ki destek hizmetleri ile hizmet alıcılara ulaşılabilir, kaliteli ve hızlı 

sağlık hizmeti almalarının sağlanmasının hedeflendiğini belirtmiştir. Dolayısıyla şehir 

hastaneleri bu anlamda devlet hastanelerinden çok daha ileride ve ücretsiz olması devlet 

hastaneleri seviyelerinde hizmet vermesi artısı olmaktadır şeklinde ifade etmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Şehir hastaneleri medikal olmayan destek hizmetlerin dışarıdan alındığı, hizmetlerin dışarıdan 

alınmasını cazip kılan başlıca nedenlerin olduğu, kamu kurumlarının sağlık hizmetleri dışındaki 

destek hizmetleri yürütecek ağa sahip olmaması bu nedenlerden en önemlisi olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Devlet Hastanelerinde de destek hizmetler sağlık dışında apayrı bir hizmet olduğundan dolayı 

dışarıdan alınma gereği hissedildiği ve bu hizmetlerin taşeronlarla yürütüldüğü anlaşılıştır. Şehir 

hastanelerinde ise, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ile inşaat projelerini yürüten yatırımcı yanında 

destek hizmetlerin de sağlanması koşuluyla proje sorumlusu olabildiği, yatırımcı bu koşulla 

inşaat işleri dahil destek hizmetleri de sağladığı, destek hizmetler entegre hizmeti veren 

işletmelerle yürütüldüğü, şartnamede öngörülen standartlara uyularak hizmetler verildiği ifade 

edilmiştir. 

Destek hizmetlerin tek tek olarak yönetilebilir hizmetler olmadığı, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Ek 

14 kapsamında destek hizmetlerin hepsi entegre şeklinde alınmaya çalışıldığı, bu hizmetlerin 

mutlaka entegre olarak verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Hizmetlerin birbirleriyle 

etkileşim içine girerek yaratacağı sinerji hem hizmetin kalitesini arttırdığı hem de maliyetini 

düşürdüğü, dolayısıyla bu tür projelerin kazan kazan projeleri olduğu anlaşılmıştır. 

Şehir hastanelerinde P1 ve P2 adı altında destek hizmetler verildiği, medikal olmayan destek 

hizmetler (P2) de: HYRTT ve Yardım Masası Hizmetleri, Temizlik ve Oda Destek Hizmetleri, 

Güvenlik Hizmeti, Catering Hizmeti, Pest Kontrol (İlaçlama) Hizmeti, Otopark Yönetimi 

Hizmeti, Atık Yönetimi Hizmeti, Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmeti, Bina ve Arazi Hizmetleri, 

Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmetleri, Ortak Hizmetler (Teknik Destek), Mefruşat Hizmetleri, 

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri olmak üzere 14 destek hizmeti içerdiği görülmüştür.  

Yapılan görüşme sonucunda; destek hizmetlerinin dışarıdan alınmasında maliyet minimize 

edilirken kalite ve verimliliğin maksimize edildiği anlaşılmıştır. Fakat tek başına maliyet odaklı 

olmanın kaliteyi maksimize edemeyeceği, çünkü maliyet odaklılık personel sayısından, 

malzemeden, kaliteden tasarruf etmeye sebep olacağı sonucuna varılmıştır. Kaliteden tasarruf 

maliyeti düşürse bile uzun dönemde daha pahalıya geleceği, bunların yerine optimum insan, 

optimum malzeme ile maksimum hizmet kalitesi sağlanabilmesin gerektiği vurgulanmıştır. 

Şehir Hastanelerinde destek hizmetlerde aracı olan kurum personel seçmeden önce görev 

tanımlarını ve görev unvanlarını belirleyerek, işin gerektirdiği nitelikler, yaş, eğitim, cinsiyet 

kriterlerine göre uyum aşamasından geçirdikten sonra sınava tabi tutulduğu, işe alınma 

aşamasından sonra eğitim sürecinin başladığı, başlangıçta 15 gün sınıf eğitimi ve 15 gün 

oryantasyon eğitimi verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modelinin, özel kesimdeki sermayenin hastane gibi topluma faydalı 

yatırımlara dönüştürülmesine; daha hızlı, etkili ve kaliteli kamu hizmeti sunumunun 

sağlanmasına faydalarının olabileceği öngörülmektedir. Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) Model’i 

kapsamında topluma, sağlık hizmetleri daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde verilecektir. 

Kişilerin sağlık taleplerine hızla cevap verilecektir. Özel sektörün tecrübeleri ve yaratıcılığı, 

dinamik bir yapıda olması, yani finansman ve/veya etkinlik aracı olarak kamunun özel teşebbüsle 

ortaklığı millet için arzulanan kalitede tesislerin inşa edilmesi ve sağlık hizmetlerinin sunumu 

için büyük önem arz etmektedir. 

Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) hasta bakım kalitesinin iyileştirilmesi ve maliyetlerin kontrol 

edilmesi için güçlü bir araç olmasına karşın, hükümetlerin sağlık hizmetlerine ulaşım, finansman, 

dikey ve yatay hastane birleşmeleri ile hastaneler arasındaki rekabet olgusuna dikkat etmesi 

gerekmektedir ( Bult-Spiering ve Dewulf, 2006; Yescombe, 2007). 

Kamu Özel Ortaklığı konusunda en önemli konulardan olan hizmetlerin uzmanlaşmaya dayalı 

olarak yapılması, devlet ve özel sektör arasında tecrübe paylaşımını da sağlayacaktır. Sağlık 
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sektöründeki gelişmeler Kamu Özel Ortaklığı kapsamında daha detaylı incelenip takip 

edilmelidir. Vatandaşa Kamu Özel Ortaklığı hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılması 

gerekmektedir. Gerekirse Kamu Spotu hazırlanıp, yayınlanmalıdır. 

Halkın da bilinçli bir biçimde aldığı ve alacağı sağlık hizmetlerinde; etkinlik, verimlilik, kolay 

ulaşılabilirlik, ileri teknoloji, eğitimli sağlık personeli, yeni sağlık tesisleri, konforlu hasta 

yatakları vb. kriterleri geçmişe göre artık daha fazla dikkate alındığı unutulmamalıdır. 

Bu ortaklık sayesinde; ekonomi piyasasında özel sektörün elinde bulunan ancak piyasada 

kullanılmayan atıl vaziyetteki sermaye, sosyal devlet anlayışının temel göstergelerinden biri olan 

sağlık hizmetleri gibi yatırımlara dönüştürülecektir. Daha hızlı, etkili, kaliteli ve kolay ulaşılabilir 

bir kamu hizmeti sunumunun sağlanması, kamunun finansman sıkıntısının çözülmesi noktasında 

faydaları olacağı önerilmektedir. 
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Özet 

Robotik sistemlerin 21. yüzyılın ilk yarısında cerrahi alanlarda kullanıma girmesi çok önemli bir 

teknolojik gelişim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür sistemlerin geliştirilmesine ilk olarak 

1970’li yıllarda uzayda rahatsızlanabilecek bir astronotu uzaktan kumanda tedavi edilebileceği 

düşüncesi NASA öncülüğünde başlanmıştır. Bu düşünceden yola çıkarak ilk olarak 1997 yılında 

Da Vinci Robotik Sistemin prototipi ortaya çıkartılmış ve 2000 yılında da Amerikan Gıda ve İlaç 

Dairesi’nden (U.S. Food and Drug Administration_FDA) onayı alınmıştır. Robotik Cerrahi 

üroloji (mesane kanseri prostat kanseri, böbrek kanseri ve idrar yolu darlıkları tedavisinde), kalp 

cerrahisi (kalp kapağı ve bypass cerrahisinde), kadın hastalıkları (rahim kanserleri, rahim 

sarkması) ve genel cerrahi alanı gibi (kalın bağırsak cerrahisi ve şişmanlık cerrahisi) birçok 

alanda kullanılmaktadır. 

Bu araştırmada katılımcıların robotik cerrahi hakkında ki bilgi düzeyleri ile bakış açılarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda çalışmaya katılan kişilerin 

robotik cerrahi yöntemi ile ilgili görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada iki bölümden 

oluşan anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde demografik özellikler, ikinci bölümde ise 

robotik cerrahi yöntemi hakkında sorular yer almaktadır. Araştırma 50 kişi ile yüz yüze 

yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiki program ile değerlendirilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde frekans, ortalama ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Katılımcıların 

%77,1’i robotik cerrahi yöntemini bildiklerini ifade etmiştir. Analiz sonucunda; robotik cerrahi 

yönteminin kullanılmasına izin verilmesi ile doktorun robotik cerrahi yönteminin başarısını 

etkilemesi arasında pozitif orta düzeyde korelasyon (0,421) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Robotik Cerrahi, Sağlık, Da Vinci, Doktor, Teknoloji 

 

ANALYSING ROBOTIC SURGERY IN HEALTHCARE SERVICES  

 

Abstract 

The use of robotic systems in surgical areas beginning with the 21st century emerges as a very 

important technological development. Developing such systems first started in the 1970s under 

the guidance of NASA with the thoughts that an astronaut who feels ill could be cured through 

remote control. Based on this thought, Da Vinci Robotic system prototype was first generated in 

1997, and the approval was received from the U.S, Food and Drug Administration (FDA) in 

2000. Robotic surgery is used in several areas such as urology (bladder cancer, prostate cancer, 

kidney cancer and in the treatment urinary tract), heart surgery (cardiac valve surgery and bypass 

surgery), gynaecological diseases (uterine cancer, uterine prolapse) and general surgery.  
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This study aims to evaluate participants’ levels of knowledge about robotic surgery and their 

perspectives. In accordance with its purpose, the paper makes efforts to identify the participants’ 

views on the method of robotic surgery. A two-part questionnaire was given to the participants in 

the study. Part One was about participants’ demographic properties and Part Two contained 

questions on the method of robotic surgery. The interviews were conducted face-to-face with 50 

participants. The data collected thus were analysed on a statistical programme. Frequencies, mean 

and correlation analysis were used in analysing the data. 77.1% of the participants stated that they 

knew of robotic surgery. Following the analyses, it was concluded that there were positive and 

medium level correlations (0.421) between permitting doctors to use the method of robotic 

surgery and the success of the method.  

 

Key Words: Robotic Surgery, Health, Dan Vinci, Doctor, Technology 

 

GİRİŞ 

21. yüzyılın ilk yarısında, robotik sistemlerin cerrahi alanlarda kullanıma girmesi heyecan verici 

ve çok önemli bir teknolojik gelişim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür sistemlerin 

geliştirilmesine ilk olarak 1970’li yıllarda NASA öncülüğünde başlanmış, uzayda 

rahatsızlanabilecek bir astronotu uzaktan kumanda ile uzayda tedavi edilebileceği düşüncesi ile 

başlanmıştır. Bu düşünceden yola çıkarak ilk olarak 1997 yılında da Vinci robotik sistemin 

prototipi ortaya çıkartılmış ve 2000 yılında da Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı 

alınmıştır. 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde birçok alanda kullanılan robotik sistemlerin cerrahi alanlarda 

kullanıma başlanılması ile dünyada üroloji, göğüs, kalp damar, ortopedi, kulak burun boğaz, 

jinekoloji, plastik ve genel cerrahi girişimlerde robotik sistemler ile çok sayıda ameliyat 

gerçekleştirilmektedir. Robotik cerrahi, hekimin bir robot aracılığıyla hastada gerçekleştirdiği 

cerrahi girişimler olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntem, son dönemlerde tıp bilimine yeni ufuklar 

açan ve hekimlerin hızla artan sayıda farklı cerrahi girişimler için yararlandığı yeni bir 

teknolojidir (Palep, 2009). 

Robot terimi 1921'de Karel Capek tarafından yazılan “Rossum’un Evrensel Robotları” oyununda 

ilk kez bahsedilmiştir. Zorla çalıştırma ve angarya anlamına gelen Çek ‘’Robota’’ teriminden 

türetilmiştir, anlamı o zamandan beri gelişmiştir ve artık sabit veya değiştirilebilir bir programa 

göre belirli görevleri otomatik olarak gerçekleştirebilen bir teknolojik sistem olarak 

tanımlanabilir. Kelimenin tam anlamıyla, şu anda cerrahide kullanılan robotik sistemler aslında 

robotlar değil, cihaz taşıma sistemleridir. Bu gibi görevleri uzaktan gerçekleştirebilen sistemlere 

telemanipülatörler denir. Bunlar, görevleri otomatik olarak yapmayan, ancak cerrahın ses veya el 

komutlarına uyan master-slave sistemleridir (Pugin ve diğerleri, 2011). 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Robotların cerrahi alana 20 yıldan daha uzun bir süre önce girdi, ilk önce nöroşirürji ve ortopedi 

gibi sabit anatomik işaretlere sahip cerrahi disiplinler için kullanıldı. Dünya’da cerrahi alanında 

kullanılan ilk Robotik sistem 1985 yılında Unimation (Westinghouse Electric) tarafından 

geliştirilen Programmable Universal Machine for Assembly (PUMA)-560 robotu ile beyin 

cerrahisi biyopsisi ameliyatı gerçekleştirilmiştir (Aygın ve diğerleri, 2009). Bunun hemen 

ardından 1989’da MİCT’ler ile ilk laparoskopik kolesistektomi, 1990’ların başında NASA ve 
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Stanford Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği telemanipulatörler ile  el cerrahisi, 1992’de ise 

ROBODOC (Integrated Surgical Systems Inc.) ile ortopedik girişimler gerçekleştirilmiştir 

(Wedmid ve diğerleri, 2011; Pugin ve diğerleri, 2011). 

Günümüze kadar gelişen teknoloji ile tasarlanan bu robotların boyutları küçültülmüş, 

fonksiyonları artırılmıştır. Bu bağlamda modern robotik sistemler üç kategoride incelenmektedir: 

Aktif sistemler, semiaktif sistemler ve master-slave sistemler (Schneider ve Troccaz, 2001). Aktif 

sistemler yapay zekaları ile cerrahın kontrolü altında prosedürleri gerçekleştirmeye olanak 

sağlamaktadır. Robodoc, Probot ve PAKY bu grubun modern örneklerini teşkil etmektedirler. 

Semiaktif sistemler ise otomatik ve manuel olarak yönetilen komponentleri içermektedir. Aktif 

ve semiaktif sistemlerde robotun kendisine ait bir otonomisi bulunmaktadır ancak bunun aksine 

günümüzde en çok uygulama alanı bulmuş olan master-slave sistemlerde bütün yönetim cerrahın 

kendisinde bulunmaktadır ve uzaktan bir kumanda konsolu aracılığı ile robotu yönetebilmektedir. 

Bu tür sistemlerin geliştirilmesinin çıkış noktası uzayda rahatsızlanabilecek bir astronotun 

uzaktan kumanda ile uzayda tedavi edilebileceği düşüncesidir. Aesop, Zeus ve en yaygın olarak 

kullanılan Vinci robotik cerrahi sistemi master-slave sistemlerin modern örneklerini teşkil 

etmektedirler (Kural ve Atuğ, 2010). 

Üç boyutlu, büyütülmüş, yüksek çözünürlüklü görüntü eşliğinde çalışma olanağı veren Da Vinci 

adlı robot 1999 da üretilerek cerrahi girişimlerde kullanılmaya başlanmıştır (Palep, 2009). Da 

Vinci sistem temel olarak üç ana parçadan oluşur. Bunlar; (1) Robotik cerrah konsolü, (2) 

Robotik kollar, (3) Çok gelişmiş robotik bir kuledir (Aygın ve diğerleri, 2009). 

Cerrahın bulunduğu konsol ile üç boyutlu ve robotik kolların hareketlerinin yönetildi kumanda 

sahası arasında 3 kalın kablo ile iletişimi sağlanarak yapılan işlemler en doğala yakın şekilde 

kollara aktarılır. Cerrah konsole ergonomik pozisyonda oturarak her iki elinin baş ve işaret 

parmaklarını kullanarak master denilen sisteme geçirir ve robotik kollara monte edilmiş aletleri 

idare eder.  Sistem, içinde 2 adet 5 mm’lik teleskop bulunmaktadır ve iki ışık kaynağı 

kullanılmaktadır. İki teleskop tıpkı cerrahın sağ ve sol gözü gibi vazife görür ve tüm bunlar 3 

boyutlu görüntü sunar. Cerrah konsole alnını dayayarak binoküler sistemden geniş CRT ekrandan 

operasyon sahasının üç boyutlu görüntüsünü izler (Yıldırım, 2009). 

Minimal invazif işlemlerde robotik cerrahi yönteminin bu kadar geniş alanda kullanılması ve tıp 

dünyasında kabul görmesinin nedeni birçok avantajının bulunmasıdır. Bunlardan ilki cerrahlara 

ergonomik koşullar altında 3 boyutlu görüntü imkanı sunmasıdır. Robotik cerrahi yöntemler 

standart laparoskopik ekipmanların sunduğu dört dereceli bir hareket kolaylığının aksine yedi 

dereceye kadar hareket esnekliği sağlamaktadır (Kural ve Atuğ, 2010). Ayrıca işlem süresinin 

uzamasıyla eldeki tremor oluşumundan kaynaklı titreşimler filtrasyon sayesinde araca 

gönderilmeden yok edilmektedir (Kavaklı ve diğerleri, 2016). Bu bağlamda robotik cerrahi 

yöntemlerin cerrahi işlemlerde devamlılık avantajı sağladığı söylenebilir.  Açık olarak yapılan 

ameliyatlarda dahi cerrahi insizyon alanının derin ve dar olduğu vital organlar ve mediastinal 

bölgedeki eksizyonlarda, hareket kontrolü yüksek bu araçlar aracılığı ile erişim imkânı sağlaması 

açısından diğer yaklaşımlar ile kıyaslandığında etkin bir yöntemdir. Hastalarda ağrı, kanama ve 

enfeksiyon gibi komplikasyon oranlarının çok az gözlenmesi ve buna bağlı olarak toraks tüpünün 

daha kısa sürede çekilmesine olanak sunmaktadır. Böylece erken ameliyat sonrası dönemde 

ayağa kalkma ve hastanede kalış süresi kısalmaktadır (Kavaklı ve diğerleri, 2016; Keijzers ve 

diğerleri, 2015). Ayrıca kemoterapiye erken dönemde başlanabilmesine imkân sunmakta ve 
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kozmetik açıdan sonuçların daha iyi olması ve hastayı rahatsız etmemesi bir diğer alternatifleri 

arasında sıralanmaktadır (Aygın ve diğerleri, 2009). 

Robotik cerrahi yöntemlerin birçok avantajına karşın potansiyel dezavantajları da bulunmaktadır. 

Geleneksel yöntemlerin aksine robotik cerrahi yöntemlerde taktil uyarının bulunmaması 

cerrahların parmaklarında direkt olarak doku hissinden yoksun olarak çalışmalarına yol 

açmaktadır. Bu nedenle cerrah görüntüye göre kafasında doku gerginliğini canlandırmak zorunda 

kalmaktadır. Böylece tecrübe eksikliği olan operasyonlarda komplikasyon açık hale gelmektedir 

(Nezhat ve diğerleri, 2006). Ayrıca robotik sistemde kullanılan portların kalibresinin daha büyük 

olmasından dolayı geleneksel yöntemlerde istenilen sayıda trokar uygulanabilmekte iken da 

Vinci sisteminde 2-3 trokar ve aksesuar bir port uygulamak; ve cerraha destek olacak asistan 

gerekmektedir. Bir diğer dezavantaj ise robotik kolların hasta üzerinde tanıma, idare edebilme ve 

uygulayabilmenin özellikle ilk operasyonlarda ciddi bir sorun teşkil etmesidir. Cerrahi sistemi 

uygulama deneyimi kazanma, uygun bir şekilde manipüle edebilme ve başarılı biçimde 

sonlandırılabilmesi için gerekli olan prosedür sayısının 10 olduğu tespit edilmiştir (Nezhat ve 

Yıldırım, 2008). Ayrıca mevcut sistemlerin büyük ve hantal kütlesi olması nedeniyle geleneksel 

sistemlere göre düzenlenmiş operasyon odalarında daralma meydana gelebilmektedir (Palep, 

2009).  Sistemi dikkatli hareket ettirmek gerekir.  Maliyet artışı, sağlık profesyonellerinde 

deneyim ve bilgi eksikliği diğer dezavantajları oluşturmaktadır (Yıldırım, 2009). Fischer ve 

Hoffman (2010) yaptıkları araştırmada sağlıklı bireylerin, ameliyat sonrası dönemdeki hastaların 

ve cerrahların robotik cerrahi algılarına yönelik yaptıkları çalışmalarında, her üç grubun hastanın 

iyileşme süresi, ameliyat süresi ve cerrahların robotik cerrahiyi öğrenme durumları arasında 

algılanan farklılıklar olduğunu tespit etmiştir. 

Dünya’da ilk robotlarla cerrahi uygulaması 1985 yılında yapılmıştır (Lanfranco ve diğerleri, 

2004; Avcı ve Avtan, 2007; Çelik, 2011; Walters ve Eley, 2011).   Türkiye'de robotik cerrahi, ilk 

olarak 2003 yılında baypas cerrahisinde, 2005 yılında ise üroloji ameliyatları için Florence 

Nightingale Hastanesi'nde uygulanmıştır (Karamanoğlu ve Korkmaz, 2013).Günümüzde robotik 

cerrahi tekniği dünya genelinde üroloji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, beyin cerrahisi, kalp 

damar cerrahisi, ortopedik cerrahi, plastik cerrahi, kulak burun boğaz cerrahisi ve jinekoloji 

ameliyatlarında kullanılmaktadır (Francis, 2008; Çelik, 2011; Karamnaoğlu ve Korkmaz, 2013). 

Günümüzde Dünya genelinde yüzbinlerce ameliyat robotik cerrahi tekniği ile yapılmaktadır. 

Literatürde kişilerin robotik cerrahi bilgi düzeylerini, tercihlerini ve üstünlüklerini ölçen çeşitli 

çalışmalar bulunmaktadır (Fisher ve Hoffman, 2010; Sutherland ve Fisher, 2011; Markar ve 

diğerleri, 2012; Yavuz ve diğerleri, 2013; Alcan ve diğerleri, 2019). 

ARAŞTIRMANIN METHODOLOJİSİ 

Araştırmanın Önemi ve Amacı  

Bilgisayar ve Bilgi Teknolojilerindeki gelişmelere ve yeniliklere paralel olarak dünyada robotik 

cerrahi uygulamaları hızla artmaktadır. Kişilerin hızlı gelişim gösteren robotik cerrahi hakkında 

görüş ve tercihlerinin belirlenmesi sağlık sektöründe konu hakkında gelecekteki planlamaların 

yapılması açısından önemli hale gelmektedir. 

Bu araştırmada katılımcıların robotik cerrahi hakkında ki bilgi düzeyleri ile bakış açılarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda çalışmaya katılan kişilerin 

robotik cerrahi yöntemi ile ilgili görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Araştırmanın Yöntemi 
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Çalışmada iki bölümden oluşan litaratürden yararlanılarak oluşturulmuş anket uygulanmıştır. 

Anketin birinci bölümünde demografik özellikler, ikinci bölümde ise robotik cerrahi yöntemi 

hakkında 20 soru yer almaktadır.  İkinci bölümde yer alan sorular katılımcıların robotik cerrahi 

hakkındaki görüşlerini ölçmeye yönelik değişkenlerden oluşturulmuştur. Bu bölümde yer alan 

sorular 5’li likert ölçeğinde hazırlanmıştır (1: Hiç Katılmıyorum 5: Tamamen Katılıyorum). 

Araştırma 49 kişi ile yüz yüze yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiki program ile 

değerlendirilmiştir. Araştırma 2018 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde frekans, ortalama ve korelasyon analizi kullanılmıştır.  

Araştırmanın hipotezi; H1: Robotik cerrahi yöntemi kullanılmasına izin verme ile doktorun 

başarısının robotik cerrahi yönteminin başarısını etkileme arasında anlamlı bir ilişki vardır 

şeklinde belirlenmiştir. 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırma da uygulanan anketin güvenirliği ölçmek amacı ile Cronbach’s Alpha Testi yapılmıştır. 

Yapılan test sonucunda; Cronbach's Alpha Katsayısı 0,808 olarak tespit edilmiştir. Anketin 

güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

Araştırmaya katılanların %40,4’ü kadın, %59,6’sı erkektir. Katılımcıların %43,5’i 36-45, %39,1’i 

26-35, %13,0’ü 46 yaş ve üzeri, %4,4’ü ise 18-25 yaş aralığındadır. Ankete cevap verenlerin 

%41,7’si üniversite mezunudur. 

Tablo 1: Katılımcıların Robotik Cerrahi Hakkındaki Görüşleri 

Sorular Evet 

(%) 

Hayır 

(%) 

Robotik Cerrahi Hakkında Bilgim Vardır. 77,1 22,9 

Doktorun başarısının Robotik Cerrahi Yönteminin Başarısını Etkileyeceğini Düşünüyorum. 61,2 38,8 

Robotik Cerrahi Yönteminin Türkiye'de Yaygınlaşacağını Düşünüyorum. 69,4 30,6 

Robotik Cerrahi Maliyetinin Yüksek Olduğunu Düşünüyorum. 61,7 38,3 

Robotik Cerrahi Yönteminde Doktorların Uzmanlaşmasının Laparoskopiye Göre Daha Kolay 

Olacağını Düşünüyorum. 

50,1 49,9 

Robotik Cerrahi Yönteminin Ameliyat Sonrası Hastaların İyileştirme Sürecini Kısaltacağını 

Düşünüyorum. 

65,3 34,7 

Laparoskopi Yönteminin Robotik Cerrahi Yöntemine Oranla Daha Başarılı Olduğunu 

Düşünüyorum. 

36,7 63,3 

Robotik Cerrahi Yönteminin Karmaşık ve Zor Olduğunu Düşünüyorum. 49,0 51,0 

Katılımcıların %77,1’i robotik cerrahi yöntemini duyduklarını belirtmiştir. Doktorun başarısının 

Robotik Cerrahi yönteminin başarısını etkileyeceğini düşünenlerin oranı %61,2’dir. Robotik 

Cerrahi Yönteminin Türkiye'de yaygınlaşacağını düşünenlerin oranı %69,4’dür. Robotik Cerrahi 

eğitimlerinin maliyetinin yüksek olduğunu düşünenlerin oranı %61,7’dir. Robotik Cerrahi 

Yönteminde doktorların uzmanlaşmasının laparoskopiye göre daha kolay olacağını düşünenlerin 

oranı %50,1’dir. Robotik Cerrahi Yönteminin; ameliyat sonrası hastaların iyileştirme sürecini 

kısaltacağını düşünenlerin oranı %65,3’dür. Laparoskopi Yönteminin Robotik Cerrahi 

Yöntemine oranla daha başarılı olduğunu düşünenlerin oranı %36,7’dir. Robotik Cerrahi 

Yönteminin karmaşık ve zor olduğunu düşünenlerin oranı %49,0’dur. Sonuçlara göre; 

katılımcıların büyük çoğunluğunun robotik cerrahi hakkında bilgisi bulunmakta ve Türkiye’de 

yaygınlaşacağını düşünmektedirler. Markar ve diğerleri (2012) tarafından yapılan bir araştırmada 

çalışmada katılımcıların %75,0’inin robotik cerrahi hakkında bilgilerinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Araştırma Hipotezinin Test Edilmesi 

Araştırmanın hipotezi; robotik cerrahi yöntemi kullanılmasına izin verme ile doktorun başarısının 

robotik cerrahi yönteminin başarısını etkileme arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı şeklinde 

belirlenmişti. Belirlenen hipotezi test etmek amacı ile Pearson Korelasyın Analizi uygulanmıştır. 

Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişen değerler almaktadır. Korelasyon katsayısı r harfi 

ile gösterilir. Bu katsayı +1 değerine yakın ise iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki, -1 

değerine yakın ise iki değişken arasında negatif yönlü bir ilişki söz konusu olmaktadır. 

Korelasyon katsayısı (r) 0-0,3 arasında değerler alıyorsa zayıf, 0,3-0,7 arasında değerler alıyorsa 

orta, 0,7-1 arasında değerler alıyorsa ilişkinin kuvvetli olduğu yorumu yapılmaktadır (Gürbüz ve 

Şahin, 2016). 

Tablo 2: Tablo 1: Robotik Cerrahi Yöntemi Kullanılmasına İzin Verme İle Doktorun 

Başarısının Robotik Cerrahi Yönteminin Başarısını Etkileme Arasında ki İlişki 

DEĞİŞKENLER  Doktorun başarısının Robotik 

Cerrahi yönteminin başarısını 

etkileyeceğini düşünüyorum. 

Ameliyatınızda Robotik 

Cerrahi yöntemi 

kullanılmasına izin 

verirdim. 

Doktorun başarısının Robotik 

Cerrahi yönteminin başarısını 

etkileyeceğini düşünüyorum. 

r 1 0,421 

p  0,003 

n 49 49 

Ameliyatınızda Robotik Cerrahi 

yöntemi kullanılmasına izin verirdim. 

r 0,421 1 

p 0,003  

n 49 49 

                   p ˂0,001 

Analiz sonucunda “Ameliyatınızda Robotik Cerrahi yöntemi kullanılmasına izin verme ile 

“Doktorun başarısının Robotik Cerrahi yönteminin başarısını etkileyeceğini düşünme” arasında 

pozitif orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (0,421). Hipotezimiz kabul 

edilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Robotik cerrahi birçok branşta uygulanması ile farklı bir açı sunmaktadır. Hızla küreselleşen 

dünyada özellikle tele-cerrahi gelecek yıllarda daha fazla gündeme gelecektir. Özellikle 2019 

Aralık ayında Çin’de görülmeye başlayan, 2020 yılında ise tüm Dünya’da görülen ve Dünya 

Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak açıkladığı Covid-19 salgını ile robotik cerrahin önemi daha 

net anlaşılabilecektir 

Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların büyük çoğunluğunun robotik cerrahi yöntemini 

bildiklerini ifade etmişlerdir (%77,1). Ayrıca doktorun başarısının robotik cerrahi yönteminde 

önemli olduğunu ve robotik cerrahi yönteminin Türkiye'de yaygınlaşacağını düşünmektedirler. 

Araştırmaya katılanlar Laparoskopi Yönteminin Robotik Cerrahi Yöntemine oranla daha başarılı 

olmadığını düşünmektedirler. Robotik Cerrahi Yönteminin karmaşık ve zor olduğunu 

düşünenlerin oranı %49,0’dur. 

Alcan ve diğerleri (2019) tarafından yapılan “Hemşirelerin Robotik Cerrahi Konusundaki 

Görüşleri” adlı çalışmada katılımcıların %90,6’sının robotik cerrahiyi duyduklarını 

belirtmişlerdir. Yavuz ve diğerleri (2013) tarafından yapılan “Toplumun Robotik Cerrahi 

Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi” isimli çalışmada ise, katılımcıların %47,6’sının 
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robotik cerrahi yöntemini duyduklarını ifade ettikleri görülmüştür. Yıllar ilerledikçe ve robotik 

cerrahi yaygınlaştıkça toplumun robotik cerrahi hakkındaki bilgi düzeyleri artış göstermektedir.  

Yaptığımız araştırma sonucunda; katılımcıların %65,3’ü robotik cerrahi yönteminin ameliyat 

sonrası hastaların iyileştirme sürecini kısaltacağını, %61,7’si de maliyetinin yüksek olduğunu 

ifade etmişlerdir. Sutherland tarafından yapılan bir araştırmada katılımcıların %67,1’inin robotik 

cerrahinin iyileşme süresini kısalttığını düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca yazarlar iyileşme 

zamanı ve başarı oranının, hastanın robotik ameliyat geçirme kararını etkileyen en önemli 

faktörler olduğunu, hastaların robotik cerrahi yöntemi ile ameliyat olmalarını etkileyen 

değişkenlerin sırasıyla iyileşme süresi, başarı oranı, teknolojik gelişme olması, ameliyat süresi, 

yara izi ve maliyet olduğunu tespit etmişlerdir (Sutherland, 2011). 

Araştırmada; doktorun başarısının robotik cerrahi yönteminin başarısını etkileyeceğini 

düşünenlerin oranı %61,2 olarak tespit edilmiştir. Fischer ve Hofmann’ın (2010) robotik cerrahi 

ile yaptıkları çalışmada; bir cerrahın robotik cerrahi uygulama konusunda deneyim kazanması 

için ortalama 20-30 ameliyat yapmış olması gerektiğini belirtmişlerdir. Yavuz ve diğerleri (2013) 

tarafından yapılan çalışmada ise, katılımcıların %80,7’sinin ameliyat öncesinde ya da sonrasında 

doktorunu görememesi durumunda kendisinin rahatsız olacaklarını ifade etmişlerdir. 

Araştırma sonuçlarına göre robotik cerrahi yönteminin ileri ki dönemlerde daha da 

yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Yaygınlaşma ile birlikte toplumun robotik cerrahi hakkında ki 

bilgi düzeyi de artacaktır. Teknolojik ve sağlık sektöründeki ilerlemelere bağlı olarak robotik 

cerrahi yöntemi yakından takip edilmelidir. Geliştirilmesi açısından Ar-Ge çalışmaları 

yapılmalıdır. Robotik cerrahi yönteminde doktorların alanları ile ilgili uzmanlaşmaları 

sağlanmalıdır. Bu yöntemin daha geniş alanlarda uygulanması için gerekli araştırmalar ve 

çalışmalar yapılmalıdır. Robotik cerrahi yönteminin tüm hastaneler de uygulanması için gerekli 

altyapı çalışmaları yapılmalıdır. 
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Abstract 

This study aimed to analyze the functioning and non-functioning distractors in physics multiple 

choice question. Quantitative research design, a test analysis and distractor analysis procedures 

were followed. For this study, multiple choice test items of Grade 11 physics subject were chosen 

to be analyzed. The test takers were 300 Grade 11 students (male= 150, female= 150) from three 

selected Basic Education High Schools in Mandalay, Myanmar. A teacher-made physics 

achievement test was mainly used. There were 50 multiple choice test items and each item had 

three alternatives. Based on the results, it was found that some distractors were chosen by lower 

than 5% of students, for example, distractor B of item 2 (4.44%), distractor C of item 4 (3.33%), 

etc. It was not found any inefficient distractors among items. The number of items which consists 

of two functioning distractors is 43 items and that of one functioning distractor is 7 items among 

50 items. On the other hand, among 100 distractors for the whole test, 93 distractors or 93% are 

functioning distractors. Therefore, it can be said that this test is comprised of functioning 

distractors. There were also significant correlations between difficulty index and number of non-

functioning distractors, between difficulty index and number of functioning distractors and 

between difficulty index and distractor efficiency at 0.001 levels. Therefore, it can be concluded 

that the higher the distractor efficiency of items are, the more the item difficulty indexes 

approach to difficult. 

 

Keywords: distractor, functioning distractor, non functioning distractor 

 
 

INTRODUCTION 

In any educational resourcefulness, tests are essential tools. Achievement testing plays an obvious role in 

every type of instructional programs. An achievement test is a systematic procedure for determining the 

amount a student has learned. As with teaching, the main purpose of testing is to improve learning, and 

within this large context there are a finite number of specific contributions it can make. It is also most 

widely used method of assessing pupil’s achievement, and it is an indispensable procedure in 

individualized and programmed instruction. Teachers at all levels of education prepare and administer 

many formal teacher-made tests during the school year. Therefore, the systematic and reliable principles 

of test construction, test administration and analyses, and reporting are very indispensible. 

Although there are many types of test items, the multiple-choice items are the most generally useful 

formats for measuring complex achievement. Multiple choice questions (MCQs) are widely used as an 

assessment of students’ knowledge and skills. There are two major types of multiple-choice tests. The 

first one is criterion-referenced tests (CRTs). Its goal is usually to make a decision about whether or not 
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an individual can exhibit his mastery in an area of content and competencies. The second is norm-

referenced tests (NRTs) in which the goal is usually to rank the entire set of individuals in order to make 

comparisons of their performances relative to one another. A MCQ is composed of a stem and several 

options. The correct option is called as the key while the incorrect alternatives are called as the distracter 

(Kehoe, 2008). Distractors are the incorrect alternatives or options. Each distractor is often based on a 

common misconception about the correct answer. 

Once the test consists of multiple choice items, the performance of distractors must also be considered, 

implausible options lengthen the duration of the test without improving the accuracy of the assessments 

(DiBattista & Kurzawa, 2011). The quality of the distractor can be evaluated by frequency of selection 

and discrimination. A distractor can be defined as functional when it is intended to be plausible for those 

students with low achievement. 

Therefore, distractor analysis is an important component of item analysis. It helps in the design and 

construction of items with functional effective distractors which are valid for future use and development 

of proper question banks. An essential characteristic of distractors is that all options shall present 

plausible answers and if possible none shall be incorrect (Saudi Commission for Health Specialties, 

2019). The key to good quality MCQ is based on the availability of good distractors as it is able to 

discriminate between the informed and uninformed student (Quaigrain & Arhin, 2017). 

Any item contains a stem and two, three, four or five options; including one correct (key) and other 

incorrect alternatives or distractors. Functioning distractor (FD) means that the frequency of this 

distractor choice is >5% of students; in other words, functional or effective distractors are those selected 

by 5% or more participants. In four option items, if the item contains three, two, one, or nil NFDs, its 

distractor efficiency (DE) would be 0, 33.3%, 66.6% and 100% respectively. In five option items, if the 

item contains four, three, two, one, or nil NFDs, its distractor efficiency (DE) would be 0%, 25%, 50%, 

75% or 100% respectively. In three option items, if the item contains two, one, or nil NFDs, its distractor 

efficiency (DE) would be 0%, 50%, or 100% respectively (Abdulghani & Ahmad, 2014; Tarran & Ware, 

2008). 

Despite the fact that preparation of a good item with effective distracter is very much essential to 

produce a valid MCQ hardly any attempt has been devoted carefully to examine the contents of a test. 

Many studies have been conducted on the quality of MCQs and item-writing flaws (Singh, Kariwal, 

Gupta & Shrotriya, 2014). Similarly, there are many studies conducted on the item analysis of MCQs in 

Myanmar. However, studies about the distractor analysis of MCQs are scarce. Therefore, this study was 

done with an objective to evaluate the MCQs or items for assessment of the functional and non-

functional distracter and also their distracter efficiency to assess how 'ideal questions' can be affected by 

nonfunctioning distractor. 

Purpose of the Study: The main aim of the study is to investigate the functioning and non-functioning 

distractors in Grade 11 physics multiple choice question. Specific objectives are: 

1. To assess the frequency of functioning and non-functioning distractors in Grade 11 physics multiple-

choice question. 

2. To find out the distractor efficiency of each item. 

3. To examine the relationship between the distractors efficiency per item and item difficulty. 
 

MATERIALS AND METHODS 

Samples: For this study, multiple choice test items of Grade 11 physics subject were chosen to be 

analyzed. There were 50 multiple choice items in this analysis. The test takers were 300 Grade 11 
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students (male= 150, female= 150) from three selected Basic Education High Schools in Mandalay, 

Myanmar.  

Research Method: In this study, quantitative research design was mainly used. The item analysis and 

distractor analysis procedures were followed.  

Research Instrument: A teacher-made physics achievement test was mainly used. It was just a 

multiple-choice test. There were 50 multiple choices test items and each item had three alternatives. 

They were taken from chapter 1 to 7 in Grade 11 physics. The internal consistency was 𝛼= 0.78. 

Procedure: Firstly, some reference books and research papers about item analysis and distractor analysis 

were read. Then, a multiple-choice test of Grade 11 physics subject was chosen to be analyzed. The 

distractor analysis was conducted as follows: 

(1) selecting number of incorrect answers which are chosen below 5% of students for each item 

(2) comparing numbers of non functioning distractors and functioning distractors for each item 

(3) calculating distractor efficiency for each item 

(4) finding out difficulty index of each item 

(5) calculating correlation coefficient between number of non functioning distractors and difficulty 

indexes 

 

RESULTS 

Comparisons of Percentages of Students Who Chose the Distractors of Each Item 

To compare the percentages of students who chose the distractors of each items, frequency and 

percentage of students with respect to each distractor was calculated. The percentage results are shown in 

Table 1. 

Table 1. Percentages of Students Who Chose the Distractors of Each Item 

Items Distractors 
Percentage of 

Students 
 Items Distractors 

Percentage of 

Students 

Item 1 
A 52.22  

Item 26 
B 22.22 

C 11.11  C 25.56 

Item 2 
A 6.66  

Item 27 
A 14.44 

B 4.44  C 50 

Item 3 
B 26.67  

Item 28 
B 61.11 

C 21.11  C 21.11 

Item 4 
A 30  

Item 29 
A 17.78 

C 3.33  C 21.11 

Item 5 
B 21.11  

Item 30 
B 37.78 

C 10  C 37.78 

Item 6 
A 33.33  

Item31 
A 37.78 

C 10  B 35.56 

Item 7 
A 44.44  

Item 32 
A 32.22 

C 26.67  C 16.67 
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Items Distractors 
Percentage of 

Students 
 Items Distractors 

Percentage of 

Students 

Item 8 
B 42.22  

Item 33 
B 15.56 

C 24.44  C 8.89 

Item 9 
A 37.78  

Item 34 
B 6.67 

C 24.44  C 3.33 

Item 10 
B 22.22  

Item 35 
A 20 

C 22.22  C 54.44 

Item 11 
A 32.22  

Item 36 
A 16.67 

C 34.44  C 36.67 

Item 12 
B 32.22  

Item 37 
A 24.44 

C 14.44  C 38.89 

Item 13 
A 56.67  

Item 38 
A 23.33 

C 21.11  B 2.22 

Item 14 
B 27.78  

Item 39 
A 35.56 

C 14.44  B 28.89 

Item 15 
B 4.44  

Item 40 
A 25.56 

C 27.78  C 11.11 

Item 16 
A 33.33  

Item 41 
A 10 

C 1.11  B 38.89 

Item 17 
A 46.67  

Item 42 
A 41.11 

B 13.33  B 12.22 

Item 18 
B 14.44  

Item 43 
B 34.44 

C 22.22  C 15.56 

Item 19 
A 36.67  

Item 44 
B 34.44 

C 30  C 14.44 

Item 20 
A 16.67  

Item 45 
B 20 

C 3.33  C 14.44 

Item 21 
B 11.11  

Item 46 
A 31.11 

C 32.11  C 12.22 

Item 22 
B 34.44  

Item 47 
A 20 

C 34.44  C 25.56 

Item 23 
B 21.11  

Item 48 
B 12.22 

C 17.78  C 12.22 

Item 24 
B 24.44  

Item 49 
A 40 

C 34.44  C 48.89 

Item 25 
B 23.33  

Item 50 
A 7.78 

C 12.22  C 38.89 

 

According to Table 1, it was found that some distractors were chosen by lower than 5% of students, for 
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example, distractor B of item 2 (4.44%), distractor C of item 4 (3.33%), etc. Therefore, based on these 

results, numbers of functioning and non-functioning distractor and distractor efficiency were calculated 

as shown in section (3.2). 

Distractor Analysis of Test Items  

Table 2. Comparisons of Non Functioning Distractor, Functioning Distractor and Distractor Efficiency 

of Each Item 

Items 
Number of 

Non Functioning Distractors 

Number of Functioning 

Distractors 
Distractor Efficiency 

Item 1 0 2 100% 

Item 2 1 1 50% 

Item 3 0 2 100% 

Item 4 1 1 50% 

Item 5 0 2 100% 

Item 6 0 2 100% 

Item 7 0 2 100% 

Item 8 0 2 100% 

Item 9 0 2 100% 

Item 10 0 2 100% 

Item 11 0 2 100% 

Item 12 0 2 100% 

Item 13 0 2 100% 

Item 14 0 2 100% 

Item 15 1 1 50% 

Item 16 1 1 50% 

Item 17 0 2 100% 

Item 18 0 2 100% 

Item 19 0 2 100% 

Item 20 1 1 50% 

Item 21 0 2 100% 

Item 22 0 2 100% 

Item 23 0 2 100% 

Item 24 0 2 100% 

Item 25 0 2 100% 

Item 26 0 2 100% 

Item 27 0 2 100% 

Item 28 0 2 100% 

Item 29 0 2 100% 

Item 30 0 2 100% 

Item 31 0 2 100% 

Item 32 0 2 100% 
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Items 
Number of 

Non Functioning Distractors 

Number of Functioning 

Distractors 
Distractor Efficiency 

Item 33 0 2 100% 

Item 34 1 1 50% 

Item 35 0 2 100% 

Item 36 0 2 100% 

Item 37 0 2 100% 

Item 38 1 1 50% 

Item 39 0 2 100% 

Item 40 0 2 100% 

Item 41 0 2 100% 

Item 42 0 2 100% 

Item 43 0 2 100% 

Item 44 0 2 100% 

Item 45 0 2 100% 

Item 46 0 2 100% 

Item 47 0 2 100% 

Item 48 0 2 100% 

Item 49 0 2 100% 

Item 50 0 2 100% 

 

According to Table 2, it was not found any inefficient distractors among items. Therefore, to be clearer, 

it was summarized as distractor performance in Table 3. 
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Table 3. Distractor Performance 
 Number Percentage 

Total Item for the Whole Test 50  

Functioning Distractors Per Item   

None 0 0% 

One 7 14% 

Two 43 86% 

Total Distractors for the Whole Test  100  

Functioning Distractors for the Whole Test 93 93% 

 

As shown in Table 3, the number of items in which two functioning distractors consist of is 43 items 

and that of one functioning distractor is 7 items among 50 items. On the other hand, among 100 

distractors for the whole test, 93 distractors or 93% are functioning distractors. Therefore, it can be said 

that this test is comprised of functioning distractors. 

Again, to calculate correlation between distractor efficiency and item difficulty index, difficulty indexes 

of each item were firstly computed. It can be seen in Table 4. 

 

Item Analysis of Test Items  

Table 4. Difficulty Indexes of Items 

Items Difficulty Index  Items Difficulty Index  Items Difficulty Index 

Item 1 0.378  Item 18 0.633  Item 35 0.267 

Item 2 0.889  Item 19 0.344  Item 36 0.478 

Item 3 0.522  Item 20 0.789  Item 37 0.356 

Item 4 0.678  Item 21 0.556  Item 38 0.744 

Item 5 0.678  Item 22 0.233  Item 39 0.344 

Item 6  0.567  Item 23 0.600  Item 40 0.622 

Item 7  0.311  Item 24 0.411  Item 41 0.522 

Item 8 0.322  Item 25 0.644  Item 42 0.489 

Item 9 0.344  Item 26 0.522  Item 43 0.767 

Item 10 0.544  Item 27 0.344  Item 44 0.511 

Item 11 0.311  Item 28 0.400  Item 45 0.656 

Item 12 0.544  Item 29 0.611  Item 46 0.144 

Item 13 0.222  Item 30 0.244  Item 47 0.544 

Item 14 0.544  Item 31 0.278  Item 48 0.756 

Item 15 0.678  Item 32 0.511  Item 49 0.489 

Item 16 0.700  Item 33 0.767  Item 50 0.544 

Item 17 0.400  Item 34 0.900    

 

According to Table 4, it was found that there are 9 items which have low difficulty indexes (less than 

0.25 and greater than 0.75). They are Item 2, 13, 20, 22, 30, 34, 43, 46 and 48. Therefore, correlation 

coefficients were computed to check whether these difficulty indexes are correlated with distractors and 

distractor efficiency or not. It can be seen in Table 5. 
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Relationship Between Difficulty Indexes and Distractor Efficiency 

Table 5. Correlation Results of Difficulty Indexes with Distractors and Distractor Efficiency 

 
Number of Non Functioning 

Distractors 

Number of Functioning 

Distractors 

Distractor 

Efficiency 

Difficulty Index 0.57** - 0.57** - 0.57** 

     Note: ** Correlation is significant at 0.001 level. 

According to Table 5, there were significant correlations between difficulty index and number of non 

functioning distractors, between difficulty index and number of functioning distractors and between 

difficulty index and distractor efficiency at 0.001 levels. They are same magnitude but different 

directions. Therefore, it can be concluded that the higher the distractor efficiency of items are, the more 

the item difficulty indexes approach to difficult. This highlights the importance of functioning 

distractors in a good test. 

 

CONCLUSION AND DISCUSSION 

Preparing good distractors is an essential part of the item and test development process. The main aim 

of this study is to investigate the functioning and non functioning distractors in Grade 10 physics 

MCQs. The participants were 300 Grade 10 students (male= 150, female= 150) from selected BEHSs in 

Mandalay. Item analysis and distractor analysis procedures were mainly used.  

Firstly, to compare the percentages of students who chose the distractors of each item, frequency and 

percentage of students with respect to each distractor was calculated. It was found that some distractors 

were chosen by lower than 5% of students, for example, distractor B of item 2 (4.44%), distractor C of 

item 4 (3.33%), etc. Therefore, based on these results, numbers of functioning and non-functioning 

distractor and distractor efficiency were calculated. 

At this point, it was not found any inefficient distractors among items. Therefore, to be clearer, it was 

summarized as distractor performance. The number of items in which two functioning distractors 

consist of is 43 items and that of one functioning distractor is 7 items among 50 items. On the other 

hand, among 100 distractors for the whole test, 93 distractors or 93% are functioning distractors. 

Therefore, it can be said that this test is comprised of functioning distractors. 

Again, to calculate correlation between distractor efficiency and item difficulty index, difficulty indexes 

of each item were firstly computed. It was found that there are 9 items which have low difficulty 

indexes (less than 0.25 and greater than 0.75). They are Item 2, 13, 20, 22, 30, 34, 43, 46 and 48. 

Therefore, correlation coefficients were computed to check whether these difficulty indexes are 

correlated with distractors and distractor efficiency or not. 

According to correlation results, there were significant correlations between difficulty index and 

number of non functioning distractors, between difficulty index and number of functioning distractors 

and between difficulty index and distractor efficiency at 0.001 levels. They are same magnitude but 

different directions. Therefore, it can be concluded that the higher the distractor efficiency of items are, 

the more the item difficulty indexes approach to difficult. This highlights the importance of functioning 

distractors in a good test. 

Results from this study also highlight the importance of reviewing item performance after test 
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administration and using these results to eliminate non-functioning distractors to improve test items in 

future administrations of the test. The performance of each test item along with each distractor should 

be assessed using item analysis procedures. Item analysis procedures involve examining the statistical 

properties of test items in relation to a response distribution.  

Distractors that <5% of students select or distractors with discrimination statistics ≥0 can easily be 

identified and modified or removed in future tests. Teachers and test developers can expect that 50% or 

more of the items they write will fail to perform as expected. Therefore, item analysis provides valuable 

data for question improvement and should be incorporated into the process of test development and 

review. It is only through this iterative process of item analysis and improvement that pedagogically and 

psychometrically sound tests can be developed. 

Therefore, based on the literature and the research findings, the following suggestions would be given. 

❖ When preparing the ideal MCQs, physics teacher should also use distractor analysis as well as item 

analysis. 

❖ By analyzing the distractors, it is easier to identify their errors, so that they may be revised, replaced, 

or removed. 

❖ By analyzing the quality of distractors using NFDs analysis, the item writers could improve the 

difficulty and hence the quality of MCQs. 

❖ Distractor analysis could be recommended as an important quality assurance activity before banking 

items for future use. 

Therefore, distractor analysis can be helpful to enhance the performance of physics teacher for 

development of standardized MCQs. 
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İSTİLİK  ŞƏBƏKƏLƏRİ ÜÇÜN  ENERJİ  DAŞIYICILARININ EFFEKTİV İŞ 

REJİMLƏRİNİN  İŞLƏNMƏSİ 

DEVELOPMENT OF EFFICIENT OPERATING MODES OF ENERY CARRIERS FOR 

HEATING NETWORKS 

Ələsgərov G.A 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

Şirinova A.Yaşar 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

Abstract 

Currently, technologies developed and developed for water treatment can increase the efficiency 

of its use while meeting the requirements for additional water. In this technology, the coarse ions 

in the wastewater are removed during the water treatment process without the use of additional 

reagents or without reagents, and the spent solutions are removed during processing and recovery 

to ensure leakage in the wastewater treatment plant. Treatment of additional water supplied to the 

heating network is one of the most commonly used methods. 

Açar sözlər: İstilik təchizatı, ilkin su, suyun qələviliyi, ümumi codluq, axıntısız sxem, codluq, 

qələvilik 

Key words: Heat supply, primary water, water alkalinity, general hardness, no-flow scheme, 

hardness, alkalinity 

Giriş 

İstilik təchizatı sisteminin istisimar müddətini uzatmaq üçün şəbəkənin düzgün iş rejimini təmin 

etmək lazımdır. Bunun üçün ilk növbədə boru xəttlərində yaranan ərp birləşmələrinin qarşısını 

almaqla sistemin çöküntüsüz iş rejimi təmin etmək vacib sayılır. Bu zaman sistemdən itirilən su 

itkilərini yerinə əlavə su verilir ki, bu da sistemin tam  rejimdə işləməsini təmin edir. Bu zaman 

verilmiş əlavə suyun keyfiyyəti verilmiş normalara uyğun gəlməlidir. Sistemin avadanlıqların 

səthlərində tədricən korroziya əmələ gətiricilərin çökməsi və suyun tərkibindən aqresiv codluq 

ionları, karbon qaz birləşmələri və s. əmələ gəlməsi suda şlamın yaranması ilə xarakterizə edilir. 

Bütün baş verənlərin qarşısını almaq üçün yeni üsullardan istifadə edilməlidir. Bu cür metodlar 

müasir dövrün tələblərinə cavab verən və aktuallığı ilə seçilən sxemlərdən ibarət olmalıdır. Ona 

gırədə sistemin  işini yeni işlənmiş rejimlərlə təmin etmək maraq kəsb edir.  

Bildiyimiz kimi ən-ənəvi üsullarla ərp əmələ gətirən ionları sistemdən kənarlaşdırmaq üçün 

müxtəlib üsullardan istifadə edilir. Bu üsullar suyun ilkin emalı, proses zamanı emalı və son emal 

proseslərilə xarakterizə edilir. Hər bir proses zamanı müəyən sınanılmış texnologiyalardan 

istifadə edilir. Lakin bu cür texnologiyalar baha başa gəldiyindən şəbəkənin iş rejiminin düzgün 
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təşkil edilməsi ən başlıca şərtlərdəndir. Ona gırə də  əldə edilmiş su keyfiyyətcə istilik təchizatı 

sistemləri üçün qəbul edilmiş normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş  şərtləri ödəməlidir[1-3].  

Hal hazırda işlənilmiş və işlənməkdə olan az axıntılı su hazırlama texnologiyaları əlavə suya 

qoyulan tələbləri ödəməklə bərabər, onun istifadə səmərəliliyini yüksəltməyə  imkan verir. Bu 

zaman əlavə reagentlərdən istifadə etmədən sistemin axıntısızlığını təmin etmək olur[1].  

Ən çox istifadə edilən suyun ion mübadilə üsulu ilə  hazırlanması texnologiyaları ionitin işçi 

mübadilə tutumunun az olması və tullantı sularının yaranması ilə onların ləğv edilməsi əlavə 

kapital qoyuluşu tələb edir ki, bu da bu üsuldan istifadəni çətinləşdirir.  

Buna görədə yeni exnoloji sxemlərin işlənməsi zərurəti yaranır. Bu cür texnoloji sxemlər deyilən 

catışmamazlıqları  aradan qaldırmağa imkan verir. Bu cür texnologiyaların köməyilə köhnə və 

işlək vəziyyətdə olan süzgəclərdə konstruktiv sxemlərin texnoloji göstəricilərini yüksəldilməyə 

və ərp əmələ gətiricilərin sistemdən proses zamanı ləğv etməyə imkan yaradır. Sitemin iş rejimini 

seşərkən su emalı qurğularında istifadə edilən reagentlərin miqdarını minumum miqdara(tələb 

edilən nəzəri miqdar) çatdırmaqla axıntısız ekoloji təmiz və iqtisadi səmərəli su hazırlama 

texnologiyasının tədqiq edilməsi məsələsi aktuallaşır[1]. İstilik  şəbəkələrİ üçün  enerjİ  

daşıyıcılarının effektiv iş rejimlərinin  işlənməsi üçün aşağıda həll ediləsi məsələlərin 

araşdırılması vacib sayılır: 

- Adi rejimlərdə işləyən  süzgəclərinin iş rejimlərini tədqiq etməklə yeni su hazırlanma 

texnologiyasının  səmərəlili iş rejimini yüksəltmək üçün verilmiş şəraiti nəzərə alınmalıdır; 

- Nəzəri miqdarda bərpa edilmə  məhlulu verilmiş süzgəclərin iş rejiminin tədqiq edərək 

onların emal prosesinin tətbiq  sahəsi araşdırılmalıdır; 

- Müxtəlif  iş prinsipinə malik süzgəclərdən istifadə etməklə ion mübadilə prosesini araşdırmaq 

və onların mübadilə tutumunun faktorlarından asıllılığı göstərilməlidir; 

- Nəticələr əsasında səmərəli və ekoloji təmiz su hazırlama texnoloji sxemlərin tətbiq edərək 

iqtisadi səmərə təyin edilməlidir. 

Hal hazırda tətbiq edilən texnoloji üsulunbir sıra üstünlüklərin olmasına baxmayaraq onu bir 

daha təkminləşdirilməei məqsədiləyeni texnoloji üsulun işlənib hazırlanması məqsədəuyğun 

hesab edilir. 

 

Nəticə 

İstilik şəbəkələri üçün əlavə su hzırlayarkən  suyun tərkibindəki codluq ionlar və qələviliyi 

aşağı salınmalıdır. Suyn keyfiyyət göstəricilərdən biri olan suyun karbonat indeksin qiyməti 

normativ qiymətdən yuxarı olmamalıdır. Bu səbəbdən suyun tərkibindəki kasium, maqnezium və 

bikarbonat ionları və s. qismən azaldılması üsullardan geniş istifadə edilir ki, bu məsələlərin 

yenidən baxılması zərurəti yaranır.  
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SOSYAL MEDYADA DEMOKRASİ: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ? HAKARET 

SERBESTİSİ Mİ? 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÖZKEÇECİ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  

 

 

Özet 

Sosyal medyadaki ifade özgürlüğü bir taraftan katılımcı demokrasinin güçlenmesini sağlayıp, 

geleneksel medyadaki suskunluk sarmalını yerle yeksan ederken diğer taraftan hakaret serbestisi, 

linç kültürü, propaganda faaliyeti, imaj-algı yönetimi, manipülasyonlar ile demokrasinin 

zedelenmesine yol açabilmektedir. Sosyal medyada yeni bir iletişim dili ve kimlik ortaya 

çıkmaktadır. Yeni dil, bireylerin hem üretim hem de tüketim kaynağı haline gelmesiyle çoğulcu 

ama denetlenemez ve öngörülemez bir mecrada vücut bulmuştur. Herhangi bir kıstas olmadan her 

kesimden bireyin sosyal medya kullanabiliyor olması hasebiyle dilin kullanılması ile ilgili 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sosyal medyada her geçen gün biraz daha yozlaşan dile, hakaret 

serbestisine dair bir denetim olmadığından etik ihlalleri de artmaya devam etmektedir. Sosyal 

medyadaki ifade özgürlüğüne yönelik sorunlar kötü kullanım kaynaklıdır. Sosyal medyanın nasıl 

kullanılması gerektiği ile alakalı sınır belki de sosyal medya kullanan bireylerin otokontrolünden 

geçmektedir. Yeni medya okuryazarlığı bireylerin sosyal medyayı kullanma alışkanlıklarındaki 

hataları revize etmelerine olanak sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, bireylerin sosyal medyayı kötü kullanmalarından kaynaklanan demokrasi sorunları 

irdelenmektedir. Hangi tarz paylaşımların/tartışmaların ifade özgürlüğü olduğu hangi 

paylaşımların/tartışmaların hakaret serbestisi olduğu incelenmektedir. Sosyal medya ortamında 

demokrasi kavramı değişime uğramış mıdır? Sosyal medyada bireylerin son derece hızlı bir 

şekilde istediği anda istediği içeriği paylaşabiliyor olması demokrasiyi zedeler mi? Sosyal medya 

ortamının esnekliği bireylerin ifade özgürlüğünü mü yoksa hakaret serbestisini mi 

tetiklemektedir? Eğer ifade özgürlüğünü tetikliyorsa neden fake hesaplar/sanal kimlikler her 

geçen gün artmaktadır? Bazı sosyal medya ortamlarında nitelikli müzakere yapılıyor olması genel 

olarak sosyal medyada ifade özgürlüğü varlığına işaret midir? Demokrasi, politik alanda 

ortaklaşa karar alabilmektir. Bireyler, çıkarları olmadığında sosyal medyada toplumsal meselelere 

uzak kalmaktadırlar. Bu durumda, sosyal medyada ifade özgürlüğü olması demokrasi olduğunu 

da gösterir mi? gibi sorulara cevap aranmıştır. 

Keşfedici araştırma niteliği olan çalışmada, ilgili alanda en çok atıf alan öncül araştırmalardan 

elde edilen bulgular derlenerek, yeni bir bakış açısıyla yorumlanmıştır. Nitel yöntem tekniği olan 

ikincil kaynaklardan elde edilen veriler analiz edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sosyal Medya, Demokrasi, İfade Özgürlüğü 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA SU-BATAQLIQ BİTKİLİYİNİN NADİR, 

İTMƏK TƏHLÜKƏSİNƏ MƏRUZ QALAN NÖVLƏRİNİN MÜHAFİZƏSİ 

 

Aynur İbrahimova Məsim qızı 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Tədqiqat zamanı müəyyən edilmişdir ki, su-bataqlıq bitkiliyində 5 fəsilə və 10 cinsə daxil olan 23 

endemik bitki növləri qoruq və yasaqlıqlarda mühafizə olunurlar. Onlardan 22-si Qafqaz, 1 növü 

isə - Alchimilla amicta Juz. Azərbaycan endemidir. Son tədqiqatlarda ərazi üçün yeni nadir 

bitkilər aşkar olunmuşdur ki, onların da yeni nəşrlərə daxil edilməsi vacibdir. Bu qrupa  Glaux 

maritima L., Sium sisaroideum DC., Myriophillum spicatum L.  Myosurus minimus L. və b. 

aiddir.  

Açar sözlər: su-bataqlıq bitkiliyi, yeni növ, faydalı, mühafizə 

 

PROTECTION OF WATER-WETLAND PLANTS IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 

REPUBLIC 

 

The study found that 23 endemic plant species belonging to 5 genera and 10 genera in wetland 

vegetation are protected in reserves and sanctuaries. 22 of them are Caucasian, and 1 species - 

Alchimilla amicta Juz. Azerbaijan is endemic. Recent research has revealed new rare plants for 

the area that need to be included in new publications. This group includes Glaux maritima L., 

Sium sisaroideum DC., Myriophillum spicatum L. Myosurus minimus L. and others. 

Key words: water-wetland plants, new species, useful, protection 

 

ЗАЩИТА РЕДКИХ, ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ВОДНО-БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Исследование показало, что 23 эндемичных вида растений, относящихся к 5 родам и 10 

родам в водно-болотной растительности, охраняются в заповедниках и заповедниках. 22 из 

них кавказских, а 1 вид - Alchimilla amicta Juz. Азербайджанский эндем. В результате  

исследований  выявиленные новые редкие растения для этой области, рекомендуются для 

включения их в новые публикации. В эту группу входят Glaux maritima L., Sium 

sisaroideum DC., Myriophillum spicatum L. Myosurus minimus L. и другие.  

 

Ключевые слова: водно-болотная растительность, новый вид, полезнoе, зашита 

 

Naxçıvan MR-də təbiətin, təbii bitki  sərvətlərinin, nadir və itmək təhlükəsi ilə qarşılaşan 

bitkilərin qorunub saxlanmasına ciddi fikir verilir.  Hal-hazırda, Muxtar Respublikada akademik 

Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı (42797 ha), "Arpaçay" Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

(68911,18 ha), "Arazboyu" Dövlət Təbiət Yasaqlığı (9118 ha) və Ordubad Dövlət Təbiət 

Yasaqlığı (27869 ha) vardır. Xüsusi mühafizə olunan ərazilərin ümumi sahəsi 148695 ha olmaqla 

ərazinin (550000 ha) 27,0%-ni təşkil edir ki, bu da Qafqaz ekoregionunda mövcud olan 

göstəricilərdən xeyli üstündür. Muxtar Respublika ərazisində ilin bütün fəsillərində aparılan 
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yaşıllaşdırma, təmizlik və abadlıq işləri də təbiətimizin, xüsusən şəhər və kəndlərimizin tikilən 

yeni-yeni binaları ilə bərabər gözəlləşməsinə imkan verir. Göründüyü kimi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında aparılan məqsədyönlü və planauyğun tədbirlər nəticəsində ekoloji mühit xeyli 

sağlamlaşmış, flora və faunanın mühafizəsi işi nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşmışdır. 

Dünyada 500 mindən artıq bitki növü məlumdur. Botaniklərin tədqiqatları nəticəsində məlum 

olmuşdur ki, bunların 50 mini, yəni 10 növdən birinin məhvolma təhlükəsi vardır. Azərbaycan 

florasında 800 növdən çox dərman əhəmiyyətli, 825 növ efiryağlı, 200 kauçuklı, 200-dən çox aşı 

maddəli, 460 rəngləyici, 400 vitaminli, 600 alkoloidli, 150 meyvə və giləmeyvə bitkilərinin 

yayılması məlumdur. Mövcud təbii bitki ehtiyatlarının bazasını təşkil edən bioloji müxtəlifliyin 

qorunub saxlanması, davamlı olaraq səmərəli istifadəsi dövrümüzün ən vacib, ən aktual 

problemidir [1, 4, s. 97-98].      

Nadir və məhvolmaya məhkum olmuş növləri öyrənərkən məlum olmuşdur ki, respublikamızda  

hər 10 növün biri məhv olmaya qadirdir. Qırmızı kitabının birinci nəşrində (1989-cu il), 140 növü 

haqqında geniş məlumat verilmişdir. Akademik V.C. Hacıyev və S.H. Musayevin apardıqları 

tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycan florasında ali sporlu, çılpaqtoxumlu və çiçəkli bitkilərin 416 

növünün nadir və ya məhvolma təhlükəsi qarşısında olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Naxçıvan 

MR-in su bataqlıq bitkiləri arasında da endemik və relikt (qurbağaotu, işıqotu) növlər vardır. 

Tədqiqat işləri və ədəbiyyat mənbələrinin araşdırılması nəticəsində ərazidə 5 fəsilə və 10 cinsə 

daxil olan 23 endemik  növün olduğu  müəyyən edilmişdir. Onlardan 22 növ Qafqaz, 1 növ isə 

Azərbaycan endemidir (Aconitum amicta Juz.).       

Təbiətin və Təbii Ehtiyatların Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq İttifaqın (İUCN) himayəsi altında 

itmək təhlükəsi olan müxtəlif heyvan və bitki növlərinin populyasiyalarının vəziyyəti haqqında 

məlumatlar olan “Qırmızı Kitab” (Red Data Book) və “Qırmızı Siyahı” (Red List) çap 

olunmuşdur [3, 5]. Təhlükə altında olan növlərin “Qırmızı Siyahı”sının hazırlanılması üçün 

meyarlar 2001-ci ildə müəyyən edilmiş, sonra isə dəfələrlə dəyişilmişdir. Sonuncu versiya isə 

2008-cı ilin sonunda işlənilərək hazırlanmışdır. Azərbaycanın “Qırmızı Kitab”ı (AQK) 1989-cu 

ildə nəşr edilmişdir. Kitaba Azərbaycanda nadir və ya məhv olmaq təhlükəsi altında olan 140 

bitki növü daxil edilmişdir ki, onlardan da bir çoxu, yalnız muxtar respublika ərazisində bitir [6, 

7].   
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Şəkil 7.15.  Bəzi endemik və nadir su-bataqlıq bitkilərinin yayılması 

Aşağıda “Qırmızı Kitab”a düşmüş Qaymaqçiçəkkimilər fəsiləsinə daxil olan 3 cinsə (Aconitum 

L., Delphinium L., Pulsatilla Hill) aid 5 nadir növün kateqoriya və meyarları təhlil edilmiş, 

növlərin statusunun müəyyənləşdirilməsində istifadə edilən Beynəlxalq kateqoriya və 

kriteriyalara istinad olunmuşdur. Aconitum L. - Akonit cinsinin Şimal yarımkürənin mülayim 

zonalarında yayılmış 60 növündən Qafqazda 6, Azərbaycanda 3  və o cümlədən Naxçıvan MR-də 

isə 2 növünə rast gəlinir. Aconitum nasutum Fisch.ex Reichenb. - Burunlu akonit (kəpənəkçiçək) 

(Şək. 7.16).  

Statusu:  Lower Risk - LR [b - Near Threatened - NT].Yayılması: Naxçıvan MR-də Culfa 

rayonunda Dəmirlidağ və Aracıqdağ, Ordubad rayonunda Gəmiqaya və Qapıcıq dağlarının 

subalp qurşağından alp qurşağına qədər yayılmışdır. Bitdiyi yer:  Sucaq çəmənlər, dağ çayları və 

bulaq ətrafıdır.  Təbii ehtiyatı:  Tək- tək,  kiçik talalarla yayıldığından təbii ehtiyatı azdır.  

Çoxalması: Toxumla və kökümsovladır. Bioloji xüsusiyyətləri: Çoxillik bitkidir. Kökümsovu 

girdədir. Gövdəsi 1-1,5 m olub, düzdür, çılpaqdır və budaqlıdır. Yarpaqları çılpaqdır, kənarları 

kirpikciklidir, barmaqvari - beşbölümlüdür, dişcikli seqmentləri dərin bölünmüşdür.  
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Şəkil 7.16. Aconitum nasutum Fisch.ex Reichenb. - Burunlu akonit 

Çiçəkqrupu seyrək, sadə və ya budaqlanmış salxımdır. Çiçəkləri uzun çiçək saplaqlıdır, solğun 

mavi və ya bənövşəyi rənglidir. Qalpağı hündürdür, 1-2,5 sm hündürlükdə olub, aşağıya doğru 

əyilmiş buruncuqludur, çiçəkyanlığının yan hissələri dəyirmidir. Ləçək mahmızı yarımspiral kimi 

əyilmişdir. Çalovu 3-dür və çılpaqdır. Alkaloidli dərman bitkisidir. B.Ş. İbrahimov ondan  yeni 

"Akonarin" alkaloidi almışdır. İyul-avqust aylarında çiçəkləyir və meyvə verir. Mezofitdir. 

Qafqaz  coğrafi areal tipinə daxildir. Təbii ehtiyatının dəyişilməsi səbəbləri. Növ sayının, 

populyasiyalarının azlığı ekoloji və antropogen faktorların təsiridir. Becərilməsi: Məlumat 

yoxdur. Qəbul edilmiş qorunma tədbirləri: Naxçıvan MR-in Qırmızı Kitabına yeni daxil 

edildiyindən mühafizə tədbirləri hazırlanmamışdır. Zəruri qorunma tədbirləri: Akad. Həsən 

Əliyev adına Ordubad Milli Parkı və Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu ərazilərində bitdiyi əsas 

sahələr xüsusi nəzarət altına alınmalı və təbii populyasiyaları mühafizə olunmalıdır.  

Myosurus minima L. - Statusu:  Lower Risk - LR [NT]. Glaux maritima L. -Statusu: VU, Sium 

sisaroideum DC. - Statusu: LR [NT]. Myriophillum spicatum L. -Statusu: VU. bitkiləri də 

tərəfimizdən ərazinin az tapılan nadir bitkiləri sırasına daxil edilir. Fəsilənin nadir bitkilərindən 

olan Myosurus minimus L. - Kiçik siçanquyruq Şahbuz rayonunun Batabat gölü ətrafında nadir 

rast gəlinir [3]. İkinci yayılma məskəninə rast gəlinməmişdir. Bu növ ilk dəfə Ə.Ş. İbrahimov 

tərəfindən  aşkar  olunmuşdur (Şək. 7.17; 7.18). 
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       Şəkil 7.17.  Myosurus minimus  L.            Şəkil 7.18. Batrachium trichophyllum  Bosch                                               

Tükyarpaq suincilosu - Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch. Batrachium (DC.) S.F. Gray - 

Suincilosu cinsinin mülayim və isti qurşaqlarda suda yaşayan az miqdarda növündən Qafqazda 4, 

Azərbaycanda 3  və o cümlədən Naxçıvan MR- də isə bir növünə rast gəlinir. Statusu: Lower 

Risk - LR [b - Near Threatened - NT]. Yayılması: Naxçıvan MR-də Batabat və Uzunoba 

göllərində vardır. Bitdiyi yer: Durğun və sakit axan sular, göllər, su ambarları, arxlar və suvarma 

kanallarıdır.  

Təbii ehtiyatı: Kiçik sahələrdə ancaq su mühitində bitdiyindən ehtiyatı azdır. Çoxalması: 

Toxumladır. Tükyarpaq suincilosu Çoxillik ot bitkisidir. Gövdəsi uzun nazik və çılpaqdır 

Yarpaqları saplaqlıdır, açıq yaşıl rəngdədir, nazikdir, ayası 3-4 sm uzunluqdadır, üçər 

üçbölümlüdür və tükvari hissəlidir. Çiçək saplağı yarpağa bərabərdir və ya ondan bir qədər 

uzundur. Çiçəkləri 8-10 (12) mm diametrindədir. Ləçəkləri tərs yumurtavaridir, ağdır, demək olar 

ki, kasa yarpaqlarından iki dəfə uzundur. Erkəkcikləri 9-13 ədəddir. Çalovu 15-30 ədəd olub, 

yuxarı hissəsi bozumtul qılçıqlıdır. Aprel-iyul aylarında çiçəkləyir və toxum verir. Park 

nohurlarında və akvariumlarda istifadəsi mümkündür. Hidrofitdir. Holarktik coğrafi areal tipinə 

daxildir. Təbii ehtiyatının dəyişilməsi səbəbləri. Növ sayının, populyasiyalarının azlığına səbəb 

ekoloji və antropogen faktorların təsiridir. Becərilməsi: Məlumat yoxdur. Qəbul edilmiş qorunma 

tədbirləri: Naxçıvan MR-in Qırmızı Kitabına yeni daxil edildiyindən mühafizə tədbirləri 

hazırlanmamışdır. Zəruri qorunma tədbirləri: Akad. H. Əliyev adına Zəngəzür Milli Parkı 

ərazilərində bitdiyi əsas sahələr xüsusi nəzarət altına alınmalı, bəzək bitkisi kimi becərilməli və 

təbii populyasiyaları mühafizə olunmalıdır.    
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Abstract 

Intraoral concentrations of antimicrobial agents like triclosan fluctuate considerably due to the 

dynamics of the oral cavity, which may affect both the virulence capacity and the outcome of 

antimycotic therapy in the management of denture stomatitis-associated oral candidiasis.  

This study was undertaken to investigate the impact of different sub-therapeutic triclosan 

concentrations  for different times on the expression levels of the virulence genes (HWP1, PLB1, 

PLB2, SAP4, SAP5, SAP6) of Candida albicans SC5314. Candida albicans SC5314 was exposed 

to two different concentrations (1/200 and 1/100) of triclosan along with the unexposed controls 

for 0.5 h, 2 h, 24 h, and 48 h. The total RNA was extracted immediately after the antimicrobial 

exposure using the Bio-Speedy® RNA-TRiRegular (Bioeksen, Turkey). Analysis of qRT-PCR 

data was carried out according to the comparative 2- Δ ΔC
T  method, in order to calculate the 

relative expression of target genes after the exposure to triclosan concentrations, normalized to 

Actin housekeeping gene. At 0.5 h, for 1/200 concentration, HWP1 and SAP4 genes are not any 

expressed (r<0.6 P<0.01). Also for 1/100, all these genes are downregulated (r<0.7 P<0.01). 

HWP1, PLB1 and PLB2, for 1/200, are downregulated at 2h (r<0.7 P<0.01). Moreover PLB2, for 

1/100, is upregulated at 24 and 48 hours. But, at 1/200, this gene is downregulated (r<0.9 

P<0.05). The fact that all these expressions of virulence genes downregulate at the higher 

concentration at 0.5 h, while three of them are downregulated at the lower concentration at 2 h. In 

conclusion, triclosan’s use at appropriate doses and times can be effective in the treatment of oral 

candidiasis. 

Financial support for this study is provid by Marmara University, Scientific Research Projects 

Committee (No. SAG- B-040712 0261). 

 

Keywords: Candida albicans, triclosan, virulence genes, antiseptics, oral candidiasis 
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Erdek’in (Balıkesir)  Allerjen Polenleri 

 

Perihan ERKAN ALKAN 
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Özet 

Giriş: Atmosferik polenlerin belirlenmesi sonucu oluşturulan polen takvimleri, allerji 

uzmanlarına ve polen duyarlılığı olan bireylere yardımcı olma amacı gütmektedir. Bu çalışmada 

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Erdek’in Atmosferik polenleri belirlenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Erdek (Balıkesir) atmosferindeki polenler 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 

tarihleri arasında, gravimetrik yöntem kullanılarak toplanmış ve cm2’ ye düşen polen miktarı 

hesaplanmıştır. 

Bulgular: Çalışma periyodu boyunca 43 taksona ait, cm2 başına 7324 polen tespit edilmiştir. 

Toplam polen sayısının % 1’ inden fazla olan dominant 11 takson çiçeklenme dönemleri ve 

yüzdeleriyle birlikte; Olea europaea L. 18-37. haftalar için (%21.13),  Pinus spp. için 5-32. 

haftalar (%20.18), Poaceae için 8-43. haftalar (%11.03), Platanus spp. için 11-24. haftalar 

(%9.87), Cupressaceae/Taxaceae için 3-28. haftalar (% 9,14), Fagus spp. için 12-22. haftalar (% 

5,9), Quercus spp. 9-21. haftalar (% 5.21), Fraxinus spp. için 5-18. haftalar (%2.23), Betula spp. 

için 3-24. haftalar (%1.76), Xanthium spp. için 26-46. haftalar (%1.64) ve Juglans için 15-22. 

haftalar (%1.56) olarak belirlenmiştir. Toplam polen sayısının % 42,26’ lık kısmı odunsu 

bitkilere ait polenlerin yoğun olduğu Nisan ayında tespit edilmiştir. 

Sonuç: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Erdek (Balıkesir) ilçesinin atmosferik 

allerjen polen dağılımını belirlemek için yapılan bu çalışma özellikle alerjik duyarlılığı olan veya 

astım hastaları için bir kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca bu hastaların doğru tedavi yaklaşımı için de 

allerji uzmanlarına yardımcı olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Polen, Aeroallejen, Allerji, Erdek, Balıkesir, Türkiye 
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Rektal kanserlerde tedavi yanıtının klinikopatolojik analizi 

 

Emel Çakır 

İsmail Saygın 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

Özet  

Rektal kanserler kolorektal kanserlerin üçte birinden fazlasını oluşturmakta ve her yıl yaklaşık 

39.000 yeni vaka eklenmektedir (2). Kolorektal kanserler yalnızca cerrahi ile tedavi edildiğinde 

pelvik nüks oranı yüksektir. Neoadjuvan kemoradyoterapi (KRT) 2003 yılından beri 

benimsenmiş olup, yaygın olarak kullanılmaktadır (7). Neoadjuvan KRT endikasyonu tedavi 

öncesi klinik evrelemede T3 ve T4 tümör varlığıdır (3). Neoadjuvan KRT’ye tam yanıtta lokal 

nüks azalmış ve sağ kalım uzamış olup, zayıf yanıtta daha kötü klinik gidiş izlenir (8).  

Rektal kanserlerde neoadjuvan KRT sonrası cerrahi patologların tedaviye bağlı morfolojik 

değişiklikleri değerlendirmeleri ve tedavi yanıtını belirlemeleri gerekmektedir. Tümörde izlenen 

tedavi yanıtını bilmek, tedavi protokollerini de özelleştirebilir. Biz de bu çalışmada hangi 

morfolojik ve prognostik parametrelerin tedavi yanıtını tahmin etmede etkili olduğunu 

belirlemeye çalıştık. 

2016-2019 yılları arasında neoadjuvan KRT almış rektal kanser olgularını çalışmaya aldık. 

Olgular iki patolog tarafından değerlendirilerek prognostik parametreler ve regresyon skoru  

belirlenmiştir. Tedavi yanıtı Modifiye Ryan Skoru’na göre belirlenmiştir (17,18). Verilerin analiz 

aşamasında SPSS 23.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Kırk altı vakanın yalnızca 1’inde (%2,2) tam yanıt (skor 0) görülmüştür. Olguların 8’inde 

(%17,4) ise tama yakın yanıt (skor 1)  görülmüştür. 18 (%39,1) olguda kısmi yanıt (skor 2)  ve 19 

(%41,3) olguda ise yanıt yok ya da minimal yanıt (skor 3) görülmüştür.  

Düşük dereceli tümörlerde skor 0 ve 1 olgularının toplamı %29 iken, yüksek dereceli tümörlerde 

bu grupta hiç vaka bulunmamaktadır. Tümör derecesi ile tedavi yanıtı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki vardır (p = 0,021). Olguların yalnızca 1 tanesinde nüks görülmüştür ve bu 

hastada tedavi cevabı kötüdür (skor 3). 

Olgularda ölçülebilen maksimum tümör çapı 7,5’dir. Skor 2 ve 3 olgularında tümör çapı 

ortalaması 3,15 cm. iken, skor 0 ve 1 olgularında bu boyut 0,83 cm.’dir. Tümör çapıyla tedavi 

yanıtı arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmüştür  (p< 0,001). 

Neoadjuvan KRT, rektal kanser olgularında makroskopik ve mikroskopik görünümünde,                                                                                                                           

hasta yönetimi ve sonuçları üzerinde etkisi olabilecek değişikliklere sebep olmaktadır. Tedavi 

yanıtı, tümör derecesi ve tümör çapı ile ters orantılıdır. Ayrıca tedavi alan rektal kanserli 

hastalarda sağ kalım, tedavi öncesi klinik evre tarafından değil, daha çok tedavi sonrası regresyon 

skorunu da içeren patolojik evre tarafından belirlendiği için tedavi yanıtını belirlemek önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Rektal kanser, Kemoradyoterapi, regresyon skoru 
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Rotavirüs Enfeksiyonu Tanısı Konulan 0-18 Yaş Hastaların Kan Gazı Parametreleri İle 

Acil Servis Gözlem Odası Kalış Süresi Ve Servis Yatış Süreleri Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi 
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Bu çalışmanın verileri Adıyaman üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri AD.ADIYAMAN – 2019. 

“Rotavirüs Enfeksiyonu Tanısı Konulan 0-18 Yaş Hastaların KanGazı Parametreleri İle Acil 

Servis Gözlem Odası Kalış Süresi Ve Servis Yatış SüreleriArasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi” başlıklı Semih Çanpolat’ın tez verilerinden elde edilmiştir. 

 

Özet 

 

Amaç: Çocukluk yaş grubunda gastroenteritler, morbidite ve mortaliteyle sonuçlanabilen önemli 

halk sağlığı problemlerinden biridir. Enfeksiyöz akut gastroenteritlerin beş yaş altında en sık 

sebebi Rotavirüs (RV)’lerdir. Kesin tanısı için serolojik yöntemler geliştirilmiş olsa da her zaman 

bu yöntemlere ulaşmak kolay olmayabilir. Çalışmamızdaki temel amacımız RV antijeni pozitif 

olan hastalardan alınan kan gazı parametreleri ile acil servis gözlem odası kalış süresi ve servis 

yatış süreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. 

 

Gereç ve yöntem: Bu geriye dönük olarak düzenlenmiş çalışmaya, Adıyaman Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil, çocuk poliklinikleri ve çocuk servisine ishal 

yakınması nedeni ile başvuran RV antijeni pozitif saptanan, yaşları 0- 18 yaş arasında değişen 

toplam 237 hasta alındı. Hastalar yaşlarına, cinsiyetlerine, kan gazı parametrelerine, hemogram, 

biyokimya değerlerine, acil gözlem odasındaki kalış süresine, çocuk servisinde yatış sürelerine 

göre gruplara ayrıldı. Tüm hastaların demografik verileri, kan gazı, hematololojik ve biyokimya 

parametreleri kaydedildi. Veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 22.0 programı 

(SPSS Inc., Chicago, IL, United States) kullanılarak analiz edildi. Verilerin karşılaştırılmasında 

Fischer’s Exact analiz yöntemi, Kolmogrov- Smirnov testi, Student t testi Ki-kare ve Mann 

Whitney-u testleri kullanıldı. 

 

Bulgular: Grup 1 ve Grup 2 hastaların bakılan kan gazlarında pH, pO2, HCO3 parametreleri, 

bakılan hematolojik parametrelerinden de MPV değeri istatistiksel açıdan anlamlı bulundu. RV 

pozitif olup kan gazındaki pH değeriyle hastanın acil gözlem odasındaki kalış süresi istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. Kan gazı parametreleri ile servis yatış süresi arasında herhangi bir 

korelasyon tespit edilemedi. 

Sonuç: Rotavirüs gastroenteritinde kan gazı analizinin servis yatış süresi öngörmediği; ancak kan 

gazı analizinde pH’sı düşük olan hastaların acil servis gözlem odasında kalış süresinin daha kısa 

olması nedeniyle, acil serviste Rotavirüs gastroenteriti tanısı koyulan hastaların kan gazı tetkiki 

yapılmalıdır. 
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GİRİŞ ve AMAÇ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ishali günde üç veya daha fazla sayıda olan, normale göre daha 

yumuşak veya sulu dışkılama ya da bireyin normal dışkılama sıklığının artışı olarak 

tanımlamaktadır (1). İshal’in kelime anlamı ise “olağandan daha çok, daha sık ve sulu dışkı 

çıkarma” olarak bildirilmekte iken ishale eş anlamlı kelimeler halk arasında; sürgün, ötürük, iç 

sürme, cır cır, amel, linet, kabız karşıtı olarak kullanılmaktadır (2). 

Hayatın her döneminde ishal görülebilmesine rağmen çocukluk döneminde daha sık 

gözlenmektedir (3). Akut ishal, on dört günden kısa süren ishal olarak tanımlanmaktadır. Akut 

ishale neden olan birçok neden bulunmaktadır. Çocukluk yaş grubunda akut ishalin en sık sebebi 

enfeksiyonlardır (Tablo 1). Enfeksiyöz ishaller düşünüldüğünde en sık sebep ise virüslerdir. 

İshal’e neden olan virüslere örnek olarak; Rotavirüs(RV), Norovirüs, Adenovirüs, Astrovirüs ve 

Human Bocavirüs sayılabilir (4). 

Yaşamın ilk beş yılında akut ishal nedeni ile takip edilen hastalar incelendiğinde %40’ının 

RV’ler, %30’unun ise diğer virüslerden (Norovirüs, Adenovirüs) kaynaklandığı bildirilmiştir. 

Etkilenen çocukların gaita tetkikleri değerlendirildiğinde, olguların %20’sinin bakteriyel kaynaklı 

enfeksiyon etkenleri (Campylobacter jejuni, Yersinia, Salmonella, Shigella, patojen E.coli veya 

Clostridium difficile) olduğu tespit edilmiştir. Parazit (G.Lamblia, Cryptosporidia, Entamoeba 

histolytica gibi) kaynaklı ishaller ise %5'ten daha az görülmektedir(5, 6). 

Tüm dünyada her yıl beş yaşında küçük 8,8 milyon çocuk hayatını kaybetmektedir (7). Beş yaş 

altı ölümlerin nedenleri incelendiğinde %68’inin enfeksiyon hastalıklarına bağlı geliştiği 

görülmektedir. Ölüme neden olan en sık iki enfeksiyöz hastalık grubunu pnömoniler (%18, 1,575 

milyon) ve ishaller (%15, 1,336 milyon) oluşturmaktadır (7,8). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılı verilerine göre her yıl yaklaşık 500.000 çocuk RV ishali 

nedeniyle hayatını kaybetmektedir. RV ishali nedeniyle hayatını kaybeden ya da RV ishalinden 

etkilenen çocukların büyük kısmı düşük sosyoekonomik yaşam koşullarına sahiptirler (9). 

Ülkemize ait istatistiksel veriler değerlendirildiğinde beş yaş altı ishal prevalansı 1993 yılında 

%25 ve 2008 yılında %23 olarak kaydedilmiştir (10). Ülkemizin 2014 yılı verileri incelendiğinde 

ishal sıklığında artış olduğu ve ishalin % 33.2 ile 0-6 yaş grubu enfeksiyonları içerisinde ikinci 

sırada geldiği belirlenmiştir(11). Literatür incelendiğinde RV tespit edilen hastaların oranı 

ayaktan hastalarda %4-20, hastanede yatan hastalarda ise %20-50 arasında olduğu 

bildirilmektedir(3,4,12,13). Benzer veriler ülkemiz için değerlendirildiğinde RV pozitifliği 

ayaktan hastalarda %16,6-36,8 arasında değişmekte iken, hastanede yatan hastalar için RV 

pozitifliği %50’den büyük olarak bildirilmektedir (14-17). 

Akut gastroenterit (AGE); kusma veya ateş ile birlikte dışkı kıvamının yumuşaması (sıvı veya 

cıvık) ya da dışkı sıklığında artma (24 saat içinde üç veya daha fazla sayıda) olarak 

tanımlanmaktadır. İshal ile birlikte ateş veya kusma genelde birliktelik göstermekte ancak; ateş 

veya kusmanın olmadığı durumlarda bildirilmektedir. AGE denildiğinde kastedilen ishal, tipik 

olarak yedi günden kısa sürmekte hastaların çok az kısmında on dört güne kadar devam 

etmektedir (18). 

Adıyaman ili Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almakta olup ilimizde yapılan güncel bir 

çalışmada gastroenterit ile başvuran 3607 çocuk hastanın 597 (%16,5) 'sinde RV antijeni pozitif 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

251 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

olarak saptanmıştır(19). 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı katılımı ile yapılan 2004 yılı Ulusal Hastalık Yükü Maliyet Etkinlik 

Çalışmasının verilerine göre, 0-14 yaş grubu çocuk ölümlerinin %8,4’ünün sebebi 

gastroenteritlerdir. Bu ölümlerin çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

görülmektedir(20). 

Rotavirüse karşı geliştirilmiş koruyuculuğu kanıtlanmış aşılar mevcut bulunmasına rağmen, RV 

aşısı ülkemizde henüz Ulusal Aşı Takviminde yer almamaktadır. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 

Derneği tarafından düzenlenen Genişletilmiş Aşı Takvimi programında ise uygulanması önerilen 

aşılar arasında bulunmaktadır(3). 

Çalışmamızda; çocukluk dönemi ishallerinin en sık sebeplerinden biri olan RV ishallerinde 

görülen kan gazı parametrelerindeki değişiklikler incelenerek, RV ishali tanısı koyulan hastaların 

kan gazı parametreleri ile acil gözlem odası ve hastanede yatış sürelerinin karşılaştırılması 

amaçlandı. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Hasta Protokolü 

Çalışmamız Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Servisi ile Çocuk Acil Servisi’nde retrospektif dosya taraması yöntemiyle tez çalışması olarak 

planlandı. Çalışma Helsinki Bildirgesi’ndeki ilkelere uygun olarak tasarlandı ve bu çalışma için 

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 20.03.2018 tarihli, 

2018/ 2-14 protokol numarası ile onay alındı. 

Rotavirüs enfeksiyonu nedeniyle 01.01.2016-01.01.2018 tarihleri arasında; yaşları 0 ay-18 yıl 

arasında bulunan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde yatarak tedavi edilen ve hastaneye 

yatırıldığı gün tedavi başlangıcında kan gazı incelemesi yapılan hastalar (Grup 1), Çocuk Acil 

Servisinde RV tanısı koyulan ve hastaneye yatırılmadan taburcu edilen ve acil servisde kan gazı 

incelemesi yapılan hastalar hastalar (Grup 2) olarak çalışmaya dâhil edildi. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisine yatırılan hastalar da kan gazında pH değerine göre; 

pH<7.35 olanlar asidoz, pH:7.35-7.45 arası olanlar normal, pH >7.45 olanlar ise alkaloz olarak 

adlandırıldı. 

 

Dışlama kriterleri; 

• 0-18 yaş aralığı dışında olmak 

• Rotavirüs enfeksiyonu bulunmamak 

• Rotavirüs enfeksiyonu tanısı olup bir kronik hastalığa sahip olmak (Çölyak hastalığı, 

diyabet, konjenital kalp hastalığı vb) 

• Rotavirüs enfeksiyonu olup kan gazı parametresi bakılmamış olmak 

• Rotavirüs enfeksiyonu olup başka bir ishal etkeni eşzamanlı tespit edilmek (Adenovirüs, 

Entemoeba histolytica, Shigella, Salmonella vb) 

 

Hastaların demografik verileri ile birlikte, kan gazı parametreleri (pH, pCO2, paO2, HCO3
-, Na, 

K, Cl), biyokimya parametreleri olarak Na, K, Cl ve hematolojik parametreleri [Beyaz küre sayısı 

(BKS, white blood cell: WBC), Trombosit sayısı (Platelet: PLT), Hgb, Htc, Ortalama Eritrosit 

Hacmi (OEH, Mean corpuscular volume: MCV), Ortalama Eritrosit Miktarı (Mean corpuscular 
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hemoglobin: MCH), MPV ayrı ayrı kaydedildi ve bu parametreler değerlendirildi. Hastaların acil 

servis gözlem odası kalış süresi ve servis yatış süreleri dakika (dk) olarak hesaplandı. 

 

Laboratuvar Tetkiklerinin analizi için 

Başvuru sırasında bütün hastalardan venöz yoldan kan örnekleri alınmış idi. Tam kanlar sayımı 

için; mor kapaklı ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) içeren tüplere 0,5-2 ml kan alınarak en 

geç bir saat içerisinde CELL-DYN Ruby (Abbott Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) 

otomatik kan sayımı cihazında ölçüldüğü öğrenildi. 

Biyokimyada elektrolit (Na, K, Cl) değerlerine bakmak için; vakumlu jelli biyokimya tüplerine 

(BD vacutainer SST) venöz kan örneği alınarak; Architect c8000 (Abbott, İllinois, USA)  marka 

biyokimya otoanalizatöründe çalışıldı. 

Kan gazı tetkiki ise heparinli kapiller tüp (safe CLINITUBES, Radiometer ApS, Denmark) 

kullanılarak alınan kan örneğinin ABL 700  (Radiometer, Kopenhag, Danimarka) model ve  Seri 

no 441R0163N001 olan cihazda çalışıldığı tespit edildi.  

Kan gazı cihazının sağ taraftaki mavi giriş kapağı kaldırılır ve alınmış numune cihaza 

yerleştirilir. Daha sonra uygun mod seçilerek start tuşuna basılır. Analizör yeteri kadar aspirasyon 

yaptıktan sonra kapiller tüpün çıkarılması için uyarı verir. Tüp çıkarıldıktan sonra okuma ve 

yıkama işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilir. Sonuçlar hem ekrandan hem de yazıcı 

çıktısından incelenebilir. 

WBC için; 4,3-10,3 K/uL, Hgb için; 12,9-18,1 g/dl HCT için; % 35-53,7 MCV için; 80-

97 fl, MCH için; 25-33,5 pg,  PLT için; 142-424 K/uL ve MPV için; 6,8-10,8 fl değerleri 

normal olarak kabul edildi. 

pH için; 7,35-7,45 PCO2 için; 32-45 mmHg PaO2 için; 83-108mmHg HCO3-için; 22-

26 mEq/L değerleri normal olarak kabul edildi. 

Biyokimyada Na için; 135-145 mmol/l, K için; 3,5-5,5 mmol/l, Cl için; 95-110 mmol/l   

değerleri normal  olarak kabul edildi. 

Rotavirüs antijeni; RV gastroenteriti tanısı dışkıda pozitif saptanan antijen varlığı ile 

konuldu. Dışkı örneklerinde RV antijen varlığı kalitatif immunokromotografik yöntem 

kullanılarak araştırıldı. Bu amaç ile LUNGENE RAPID TEST marka kromotografi kiti 

kullanıldığı belirlendi. 

 

İstatistiksel Analiz 

Çalışmamızda elde edilen veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences) programı 22.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL, United States of America) kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi. 

Sürekli veriler ortalama ± standart sapma şeklinde ifade edildi. Kategorik verilerin 

karşılaştırılmasında ki kare (χ2 ) testi ve Fischer’s Exact analiz yöntemi kullanıldı. 

Sürekli verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kolmogrov-

Smirnov testi yapıldı. Normal dağılım gösteren (parametrik) veriler bağımsız Student t testi ile 

normal dağılım göstermeyen (non-parametrik) verilerin analizi ise Mann-Whitney U testi ile 

karşılaştırıldı. Normal dağılım gösteren veriler ortalama ± standart sapma, normal dağılım 

göstermeyen veriler ise ortanca (minimum-maksimum) olarak ifade edildi. 

Servise yatırılarak tedavi edilen hastalar kan gazı sonuçlarına göre ayrıldıkları üç grup (Normal, 

Asidoz ve Alkaloz) varyans analizi (One Way ANOVA) ile karşılaştırıldı. Alt grup 
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karşılaştırılmasında Tukey ve Duncan testleri kullanıldı. 

Hastaların kan gazı parametreleri ile acil servis gözlem odası kalış süresi ve çocuk servisi yatış 

süresi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde korelasyon analizleri; parametrik veriler için 

Pearson testi, nonparametrik veriler için ise Spearman testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için 

p< 0,05 değeri kabul edildi. 

 

 

 

BULGULAR 

Çalışmada incelenen süre içerisinde (01.01.2016-01.01.2018) Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde ve Çocuk Acil Servisinde toplam 

246 hastaya RV tanısı koyulduğu belirlendi. Bu hastalardan 9’unun laboratuar sonuçlarında kan 

gazı tetkiki istemi bulunmasında rağmen tetkik sonucuna ulaşılamadığı görüldü ve çalışmadan 

çıkarıldı. Çalışmaya geriye kalan 237 hasta RV tanısı ile dâhil edildi. RV pozitif saptanan ve yatış 

yapılan 153 hasta (Grup 1) ile RV pozitif saptanan acilden taburcu edilen 84 hasta (Grup 2) 

olduğu tespit edildi. RV pozitif saptanan ve yatış yapılan hastaların 70 (% 45)’i kız ve 83 (% 

55)’ü erkek idi. RV pozitif olan ve acilden taburcu edilen hastaların ise 29 (% 35)’u kız ve 55 (% 

65)’i erkek idi. Grup 1 ve Grup 2 arasında cinsiyet açısından istatistiksel olarak fark saptanmadı 

(p=0,094). Her iki grubun cinsiyet açısından dağılımları Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1:  Olguların gruplara göre cinsiyet dağılımı. 

 

Çalışmaya dâhil edilen 237 hastanın yaş ortalaması 20.3 ± 22.8 (1-185) ay idi. Grup 1’de bulunan 

153 hastanın yaş ortalaması 19.06 ± 19.94  (1-146 ) ay ve Grup 2’de bulunan 84 hastanın yaş 

ortalaması 22.46  ± 27.15 (2-185) ay olarak belirlendi. Her iki grup arasında yaş açısından da fark 

saptanmadı (p=0,271). 

Grup 1’e dâhil edilen 153 hastanın acil gözlem süresi ortalaması 240.55 ± 230.28 dk ve Grup 2’e 

dâhil edilen 84 hastanın acil gözlem süresi ortalaması 172 ±234.56 dk olarak belirlendi. Her iki 

grup arasında acilde gözlem süresi ortalamasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

saptanmadı(p=0,548) (Tablo 1). 

Tablo 1: Grup 1 ve Grup 2’nin yaş ve acilde gözlem süresi dağılımı. 
 Grup1 Grup 2 

 

p 

Grup 1 Grup 2

Kız 70 29

Erkek 83 55
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Yaş (ay) 

 

19.06 ± 19.94a 

 

22.46 ± 27.15 

 

0.271 

 

Acilde gözlem süresi (dk) 

 

240,55 ± 230.28a 

 

172 ± 234.56 

 

0.548 

a,Bağımsız Student T test ortalama ± standart deviasyon;  *, p<0,05 

Çalışmaya dâhil edilen 237 hastanın kan gazı parametreleri incelendiğinde; Grup 1’de ortalama 

pH değeri 7.33 (7.12-7.49) iken, Grup 2’de ortalama pH değeri; 7.35 (7.13-7.47) idi. Grup 1 ve 

Grup 2 ortalama pH değerleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

saptandı (p< 0.001). 

Grup 1 olguların HCO3- ortalaması 16.9 ± 2.6 (11.3-24.1) mEq/L iken, Grup 2 olgularda HCO3- 

ortalaması 18.6 ± 3.4 (6.3-26.4) mEq/L idi. İki grup arasında HCO3- ortalaması açısından 

istatistiksel açıdan anlamlı fark saptandı (p<0.001). 

Grup 1 olguların pCO2 ortalaması; 30.4 ± 5.68 mmHg iken, Grup 2 olgularda pCO2 ortalaması; 

32.17 ± 6.6 mmHg idi. İki grup arasında pCO2 ortalaması açısından istatistiksel açıdan anlamlı 

fark saptanmadı (p=0.148). 

Grup 1 olguların pO2 ortalaması; 47.26 ± 17,96 mmHg iken, Grup 2 olgularda pO2 ortalaması; 

44.75 ± 13.71 mmHg idi. İki grup arasında pO2 ortalaması açısından istatistiksel açıdan anlamlı 

fark saptandı (p= 0.018)  (Tablo 2). 

Tablo 2: Grup 1 ve Grup 2’nin kan gazı sonuçları. 
 Normal Grup 1         Ortalama ± 

SD 

Grup 2            Ortalama ± 

SD 

p 

pH 7.35- 7.45 7.33 (7.12-7.49)b 7.35  (7.13-7.47) <0.001* 

HCO3 22-26 mEq/L 16.9  (11.3-24.1)b 18.6  (6.3-26.4) <0.001* 

PCO2 35 -45 mmHg 30.4 ± 5.68a 32.17 ± 6.6 0.148 

PO2 60-80 mmHg 47.26 ± 17.9a 44.75 ± 13.7 0.018* 

HCT % 35-53.7 37.57± 4.66a 39.14 ± 5.7 0.138 

Na 135 -145 mmol/l 138.2± 4.74a 137.75 ± 3.9 0.233 

K 3.5 – 5.5 mmol/l 3.93 ± 0.6a 3.89 ± 0.42 0.114 

Cl 95 – 110 mmol/l 110.9 ± 5.78a 110.28 ± 4.25 0.101 

A:Bağımsız Student T test ortalama ± standart deviasyon; b:Man-Whitney ortanca (minimum,maksimum); * p<0,05 

 

 

Grup 1 olguların Hct ortalaması; % 37.57 ± 4.66 iken, Grup 2 olgularda Hct ortalaması; % 39.14 

± 5.7 idi. İki grup arasında Hct ortalaması açısından istatistiksel açıdan anlamda fark saptanmadı 

(p= 0.138). 

Grup 1 olguların Na ortalaması; 138.26 ± 4.74 mmol/l iken, Grup 2 olgularda Na ortalaması; 

137.75 ± 3.92mmol/l idi. İki grup arasında Na ortalaması açısından istatistiksel  

açıdan anlamlı fark saptanmadı (p= 0.400). 

Grup 1 olguların K ortalaması; 3.93 ± 0.61 mmol/l  iken, Grup 2 olgularda K ortalaması; 3.89 ± 

0.42 mmol/l idi. İki grup arasında K ortalaması açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark 

saptanmadı (p= 0.114). 
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Grup 1 olguların Cl ortalaması; 110.9 ± 5.78 (99 -137)mmol/l  iken, Grup 2 olgularda Cl 

ortalaması; 110.28 ± 4.25mmol/l idi. İki grup arasında Cl ortalaması açısından istatistiksel açıdan 

anlamlı fark saptanmadı (p= 0.101). 

Çalışmaya dâhil edilen 237 hastanın hematolojik parametreleri incelendiğinde; 

Grup 1 olguların WBC ortalaması 10876.6±4223.35/ mm3 iken, Grup 2 olgularda WBC 

ortalaması 10863.13±4606.48 / mm3 idi. İki grup arasında WBC ortalaması açısından istatistiksel 

açıdan anlamlı fark saptanmadı (p=0.944). 

Grup 1 olguların Hgb ortalaması; 11.62±1.28 g/dl iken, Grup 2 olgularda Hgb ortalaması; 

12.03±1.61 g/dl olarak saptandı. İki grup arasında Hgb açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark 

saptanmadı (p=0.255).Grup 1 olguların Hct ortalaması; % 35.25±3.7 iken, Grup 2 olgularda Hct 

ortalaması; % 35.64 ± 4.36 olarak saptandı. İki grup arasında Hct ortalaması açısından 

istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı  (p=0.434).Grup 1 olguların MCV ortalaması; 

78.5±63.61 fl iken, Grup 2 olgularda MCV ortalaması; 73.75±6.76 fl idi. MCV ortalaması 

açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p=0.321).Grup 1 

olguların MCH ortalaması; 24.28±2.94 fl iken, Grup 2 olgularda MCH ortalaması; 24.91±2.98 fl 

idi. MCH ortalaması açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı 

(p=0.826).Grup 1 olguların MPV ortalaması; 6.44 (4.4 – 9.7) fl iken, Grup 2 olgularda MPV 

ortalaması; 6.9 (4.4–10.6) fl olarak saptandı. MPV ortalaması açısından iki grup arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark saptandı (p=0.004).Grup 1 olguların trombosit sayısı ortalaması; 

334.8±106.6 K/uL iken, Grup 2 olgularda PLT ortalaması; 359.1±114.6 K/uL olarak saptandı. 

PLT ortalaması açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p=0.671)  

(Tablo 3). 
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Tablo 3: Grup 1 ve Grup 2’nin hematolojik parametrelerinin istatistiksel açıdan karşılaştırılması. 
 Normal Grup 1           Ortalama 

± SD 

Grup 2                                 

Ortalama ± SD 

p 

 WBC(/mm3) 4.3-10.3 10876.6 ± 4223.3a  10863.1 ± 4606.4  0.944 

 Hgb(g/dl) 12.9-18.1  11.62 ± 1.28a  12.03 ± 1.61  0.255 

 Hct(%) 35-53.7   35.25 ± 3.7a  35.64 ± 4.36  0.434 

 MCV(fl) 80-97  78.5 ± 63.61a  73.75 ± 6.76  0.321 

 MCH(fl) 25-33.5  24.28 ± 2.94a  24.9 ± 2.98  0.826 

 MPV(fl) 6.8-10.8 6.4 (4.4-9.7)b  7.05 ± 1.25 (4.4-10.6) 0.004* 

Trombosit sayısı 

(K/uL) 

142-424  334.8 ± 106.6a  359.1 ± 114.6 0.671 

a:Bağımsız Student T test ortalama ± standart deviasyon; b:Man-Witney ortanca (minimum, maksimum); *, p<0,05, 

Hgb; hemoglobin, Hct; Hemtokrit, MCV; ortalama eritrosit hacmi, MCH; ortalama eritrosit hemoglobini, MPV; 

Ortalama trombosit hacmi. 

 

Çalışmaya dâhil edilen 237 hastanın Biyokimya parametreleri incelendiğinde;Grup 1 olguların 

Ne değeri ortalaması; 137.45±3.97 mmol/l iken, Grup 2 olgularda Na değeri ortalaması; 

136.6±3.09 mmol/l idi. İki grup arasında Na değeri ortalaması açısından fark saptanmadı (p= 

0.082).Grup 1 olguların K değeri ortalaması; 4.04±0.53 mmol/l iken, Grup 2 olgularda K değeri 

ortalaması; 4.13±0.5mmol/l idi. İki grup arasında K değeri ortalaması açısından istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı (p= 0.395).Grup 1 olguların LC değeri ortalaması; 110.5±5.7 

mmol/l iken, Grup 2 olgularda Cl değeri ortalaması; 107.5±4.3 mmol/l idi. İki grup arasında Cl 

değeri ortalaması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p= 0.201) (Tablo 4). 

 

Tablo 4: Grup 1 ve Grup 2’nin biyokimya parametrelerinin istatistiksel açıdan karşılaştırılması. 
  Normal Grup 1 Ortalama ± SD Grup 2                                 

Ortalama ± SD 

p  

Na 135-145mmol/l  137.45 ± 3.97a  136.6 ± 3.09  0.082 

K 3.5-5.5 mmol/l 4.04 ± 0.53a  4.13 ± 0.5  0.395 

Cl 95-110mmol/l  110.5 ± 5.7a  107.5 ± 4.39  0.201 

A,Bağımsız Student T test ortalama ± standart deviasyon; p<0,05, Na; Sodyum, K; Potasyum, Cl; Klor 

 

Grup 1 hastalarda, pH grupları ile cinsiyet arasındaki ilişki ki-kare testine göre istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunmamıştır (p=0.648).Grup 1 hastalarda, pH grupları ile yaş (ay) arasındaki ilişki one-

way ANOVA testi göre istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p=0255).Grup 1 hastalarda, 

pH grupları ile yatış süresi (dakika) arasındaki ilişki one-way ANOVA testi göre istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmamıştır (p=0,847) (Tablo 5). 

 

 

Tablo 5: Grup 1 hastalarda, kan gazı gruplarına göre demografik özelliklerinin karşılaştırılması 
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Grup 1 olguların ortalama serviste yatış süresi 6635.59±3120.67 (2568-23520) dk olarak 

hesaplandı. Hastaların serviste kalış süresi 4.6 gün olarak bulundu. Ayrıca Grup 1 olgularının 99 

(%64.7)’sinde kan gazında asidoz tespit edildi. Grup 1’de; pH ile serviste yatış süresi arasındaki 

korelâsyonu incelediğimizde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.332, r: -

0.079). 

Grup 2 hastalarda, pH ile acilde gözlem süresi arasındaki korelâsyonu incelediğimizde 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p=0.82, r: -0.019) (Tablo 6).  

Tablo 6: Grup 1’deki hastalarda pH ile serviste yatış süresi acilde gözlem süresi arasındaki 

korelasyon.  

 R P 

pH ile serviste yatış süresi -0.079 0.332 

pH ile acilde gözlem süresi -0.019 0.82 

 

Çalışmaya dâhil edilen hastalardan, Grup 2 hastalarda, pH ile acilde gözlem süresi arasındaki 

korelasyonu incelediğimizde istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p=0.006, r: 0.331) (Tablo 

7).  

 

Tablo 7: Grup 2’de,  pH ile acilde gözlem süresi arasındaki korelasyon sonucu. 

 R P 

pH ile acilde gözlem süresi 0.331 0.006* 

 

Grup 1’de HCO3- ile serviste yatış süresi arasındaki korelasyonu incelediğimizde istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır(p=0.493). 

Grup 1’de HCO3- ile acilde gözlem süresi arasındaki korelasyonu incelediğimizde istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmamıştır(p=0.380) (Tablo 8). 

Tablo 8: Grup 1’de HC03- ile serviste yatış süresi ve acilde gözlem süresi arasındaki korelasyon 

sonucu. 

 ASIDOZ NORMAL ALKALOZ P 

Cinsiyet (K/E)a 46/53 24/29 0/1 0,648 

Yaş (ay)b 15.4±10.2 (2-61) 25.8±29.8(1-146) 13±(13-13) 0,255 

Yatış süresi 

(dakika)b 

6692.3±2687.6 (2568-

14525) 

6396.2±3970.9 (2780-

23520) 
7205±(7205-7205) 0,847 

a, ki-kare testi; b, one-way ANOVA testi, ortalama±SD (minimum-maksimum); *, p<0,05 
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 R P 

HCO3- ile Serviste Yatış Süresi -0.056 0.493 

HCO3- ile Acilde Gözlem Süresi 0.073 0.380 

 

Çalışmaya dâhil edilen hastalardan, Grup 2’de HCO3- ile acilde gözlem süresi arasındaki 

korelasyonu incelediğimizde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.166) (Tablo 9). 

Tablo 9: Grup 2’de HC03- ile acilde gözlem süresi arasındaki korelasyon sonucu. 
 R P 

HCO3 ile Acilde Gözlem Süresi 0.170 0.166 

 

TARTIŞMA 

Enfeksiyöz AGE’lerin bilinen en sık viral nedeni RV’dir. RV gastroenteriti sıklıkla beş yaşından 

küçük hastalarda morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Dünya genelinde RV yılda yaklaşık 

iki milyon hastane yatışına ve yaklaşık 215 bin ölüme neden olduğu rapor edilmiştir (21). 

Elektrolit dengesizliğinin eşlik ettiği akut şok tablosunun yol açtığı aşırı dehidratasyon, RV 

gastroenteritlerinde ölüme en sık sebep olan durumdur (22-24). 

Rotavirüs enfeksiyonları, diğer etkenler düşünüldüğünde, gastrointestinal semptomlara sebep 

olan viral enfeksiyonlar arasında en sık izlenilen etkendir. Bu hastalarda ishal ataklarının 

sıklığındaki artış, yüksek ateş, aşırı asidoz, negatif baz açığı sıklıkla izlenmektedir. C-reaktif 

protein, lökosit sayısı diğer viral enfeksiyonlara göre daha düşük olmakla birlikte, akciğer 

enfeksiyonu bulguları diğer viral enfeksiyonlara göre daha az sıklıkla görülmektedir (25). 

Literatür incelendiğinde; İnci A ve ark.nın RV saptanan AGE’li 264 hastayı değerlendirdiği 

çalışmada; olguların %52’sini erkek, %48’ini kız olduğunu tespit etmiş ve cinsiyet açısından 

anlamlı fark saptanmadığını belirtmişlerdir (26). Borsa BA ve ark.nın yaptığı bir çalışmada RV’li 

hastaların %60’ının erkek, %40‘ının kız olduğu bildirilmiştir (27). Koçak M ve ark. nın yaptığı 

bir çalışmada 174 RV pozitif olan hastaların %51’inin erkek, %49‘unun kız olduğu gösterilmiştir 

(28). Konca Ç ve ark.nın bölgemizde yaptığı bir çalışmada RV antijeni pozitif olan 597 hastanın 

% 60’ının erkek, %40’ının ise kız olduğunu bildirmişlerdir(19). Biçer S ve ark.nın yaptığı bir 

çalışmada RV saptanan olguların %55’inin erkek, %45‘inin kız olduğu belirtilmiştir (29). Yasa O 

ve ark.nın yaptığı bir çalışmada bir yıllık süre içinde RV enfeksiyonu nedeniyle serviste yatırılan 

hastaların %54’ünün erkek, %46’sının kız olduğu, cinsiyet açısından istatistiksel anlamlı fark 

olmadığı vurgulanmıştır (30). Bizim çalışmamızda da literatüre benzer şekilde 237 RV pozitif 

olan hastanın %55’i erkek, %45’i ise kız cinsiyette idi. Bizim çalışmamız ve yukarıda konu 

edilen diğer çalışmalar incelendiğinde; Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde de RV pozitif hastalarda erkek cinsiyetin kız cinsiyete göre sıklık açısından daha 

önde olduğu tespit edilmiştir. Ancak cinsiyet açısından çalışmaya dâhil edilen gruplar 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi 

(p=0,061). 

Balkan ÇE ve ark.nın yaptığı bir çalışmada, RV enfekte çocukların büyük kısmının iki yaşından 

küçük çocuklar olduğu, RV pozitif olguların 5-24 ay yaş grubunda diğer yaşlar dikkate 

alındığında daha fazla saptandığı görüldü (31). Konca Ç ve ark.nın yaptığı çalışmada RV antijeni 

pozitif saptanan hastaların, yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında en yüksek pozitiflik oranı 
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0-24 ay yaş grubunda (%19) olduğu görüldü (19). Biçer S ve ark.nın yaptığı çalışmada gaita 

örneğinde RV saptanan 422 hastanın büyük kısmının 0-24 ay yaş grubunda olduğu belirlendi(29). 

Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda Kurugöl Z ve ark(16)olguların %80’nin, Karadağ M ve 

ark(32) %44’ünün, Gül M ve ark(33)ise % 71‘nin iki yaş altında olduğunu bildirmişlerdir. Koçak 

M ve ark.nın yaptığı çalışmada çocuk servisinde dört yıllık sürede RV pozitif saptanan 174 

hastanın yaş ortalamasını 13±8 ay olarak belirtmişler ve hastaların %66’sının 24 aydan küçük 

olduğunu saptamışlardır (28). Ülkemiz dışında yapılan çalışmalarda da RV saptanan hastaların 

büyük çoğunluğunun iki yaşından küçük hastalar olduğu bildirilmiştir. Tagbo BN ve ark.nın 

(34)yaptığı çalışmada RV pozitif saptanan hastaların ortalama yaşı 9 ay, Mathew A ve 

ark.’nın(35)çalışmasında RV nedeni ile hastaneye yatış yapılan hastaların %89’unun 23 aydan 

küçük hastalar olduğu tespit rapor edilmiştir. 6 ay’ın altındaki çocuklarda RV enfeksiyonların 

klinik olarak daha hafif geçirilmesi transplasental yolla anneden geçen antikorlar ve anne sütünün 

koruyucu etkisine bağlı olduğu düşünülmektedir(36). 3 yaşına kadar ise çocukların %90’ı bir ya 

da daha fazla RV tipine karşı antikor geliştirmektedir(28). Bizim yapmış olduğumuz çalışmada da 

RV pozitif olan 237 hastanın yaş ortalaması 20,3±22,8 (1-185) ay ile literatüre benzerlik 

göstermekte idi. Çalışmamızdaki gruplar arasında yaş dağılımı açısından ise istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı (p=0,271). 

Tam kan sayımı parametreleri; nötrofil, lenfosit, eozinofil, bazofil ve monositleri içermektedir. 

Beyaz küre sayısında düşüklük yaşa göre normal aralığın altındaki beyaz küre sayısını ifade eder 

ve lökopeni olarak tanımlanmaktadır. Tam zıttı olarak yaşa göre normal beyaz küre sayısının 

üzeri olması durumu ise lökositoz olarak ifade edilmektedir. Çocukluk yaş grubunda, lökopeniler 

değerlendirildiğinde, etiyolojide en sık enfeksiyöz nedenler karşımıza çıkmaktadır, bunlar içinde 

de viral etkenler ön plandadır (37). Wildi-Runge S ve ark.(38)RV gastroenteritli hastaların tam 

kan sayımı sonuçlarında %15 hastada lökositoz olduğunu bildirmişlerdir. Konca Ç ve ark.(19)RV 

antijeni pozitif olan hastaların tam kan sayımı incelemelerinde %20 lökositoz, %12 lökopeni 

olduğunu çalışmalarında tespit etmişlerdi. Greenberg DE ve ark. RV pozitif olguların beyaz küre 

sayısının ortalamasını normal aralıkta olduğunu bildirmiş ve olguların %8.6’sında nötropeni 

olduğunu tespit etmişlerdir(39). Dalgıç N ve ark.nın ülkemizde yaptığı çalışmada hastaneye 

yatırılarak tedavi ettikleri RV gastroenteriti vakalarının %2.5’inde ağır nötropeni olduğunu 

bildirmişlerdir (40). Bizim çalışmamızda ise iki grup arasında beyaz küre sayısının ortalaması 

açısından istatistiksel fark saptanmadı (p=0,944). Bizim çalışmamız da yukarıda bahsedilen diğer 

çalışmalara benzer olarak beyaz küre sayısının sıklıkla normal aralıkta olduğunu göstermektedir. 

Tam kan sayımında eritrosit sayısı veya hgb düzeyinin yaşa göre normal referans değerin altında 

olması durumu anemi olarak adlandırılmaktadır. Dokulara oksijen sağlanmasının yetersizliği ile 

sonuçlanan anemi diğer hastalıkların seyrinde görülebileceği gibi, temel bir kan hastalığın olarak 

da karşımıza çıkabilmektedir. Anemiye sebep olan altta yatan hastalığın tanımlanması ve 

hastalığın tedavisinin düzenlemesi gerekmektedir (41). Greenberg DE ve ark. 58 RV pozitif 

hastayı değerlendirdikleri çalışmada ortalama hgb düzeyini 12.6 gr/dL (9.5-16.4) olarak bildirmiş 

ve kontrol grubu ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını belirtmiştir (39). 

Yorulmaz A ve ark.nın Konya ilinde viral, bakteriyel ve paraziter gastroenterit vakalarını 

değerlendirdikleri çalışmada viral gastroenterit grubunda (bu grubun büyük çoğunluğunu RV 

oluşturmaktadır) ortalama hgb değerini 12.14 ± 1.18 gr/dL olarak tespit etmişlerdir (42). Bucak 

IH ve ark.nın ilimizde yaptığı çalışmada RV pozitif olan hastaların ortalama hgb değerini 
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11.4±1.1 gr/dL olarak bildirmişlerdir (43). Bizim çalışmamızda Grup 1 olguların hgb ortalaması; 

11.62 ± 1.29 (7.5-16.4) gr/dl, Grup 2 olgularda hgb ortalaması; 12.03 ± 1.62 (9.14-19.9) gr/dl 

olarak saptandı. Gruplar arasında hgb açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 

(p=0.48). Elde ettiğimiz veriler literatür ile benzerlik göstermekte idi. 

Ortalama trombosit hacmi (Mean platelet volume: MPV); trombositlerin hacmini göstermekle 

birlikte trombosit yapım hızları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır (44). Kemik 

iliğinde trombosit yapımı arttığında daha büyük ve genç ayrıca fonksiyonel olarak aktif 

trombositlerin üretildiği bildirilmiştir ve bu durum tam kan sayımında MPV’de artışla karşımıza 

çıkmaktadır(45). Ayrıca MPV değerinin yaştan ve cinsiyetten etkilenmediğini bu nedenle her yaş 

grubunda akut faz yanıtı ya da negatif akut faz yanıtı olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (46). 

Mete E ve ark.’nın(47)ülkemizde yaptığı çalışmada; RV pozitif gastroenterit vakalarının MPV 

değerinin sağlıklı kontrol grubuna göre daha düşük olduğunu ancak;  RV negatif gastroenterit 

vakalarına göre ise MPV değerinin daha büyük olduğunu bu nedenle RV hastalarının MPV 

değerinin inflamutuvar süreçlerde nasıl davrandığının açıklanması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Çelik T ve ark.’nın (48)yine ülkemizde yaptıkları çalışmada RV pozitif gastreoenterit vakalarında 

MPV değerinin sağlıklı gruba göre daha düşük olduğunu bu nedenle MPV’nin RV 

gastreoenteritinde negatif akut faz reaktanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Mete E ve ark.nın (47)ve Çelik T ve ark.nın (48) çalışmalarının ortak noktası MPV değeri ile RV 

gastroenteritinin hafif ya da ağır olması arasında herhangi bir ilişki bulunamamış olmasıdır. 

Bucak IH ve ark.nın yaptığı çalışmada RV gastroenteriti olan hastaların MPV değeri ile sağlıklı 

grup karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadığı 

bildirilmiştir(49). Bizim çalışmamızda grupların MPV değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark mevcuttu. Grup 1’de MPV değerinin daha düşük olması hastaneye yatırılarak tedavi 

edilen RV gastroenteriti hastalarında,  MPV’nin negatif akut faz yanıtı olarak kullanılabileceğini 

işaret etmektedir. Literatür verileri MPV konusunda, inflamatuvar süreçlerden etkilenen bir tam 

kan sayımı parametresi olduğunu işaret etmektedir. 

Literatür incelendiğinde diğer birçok çocukluk çağı hastalığında olduğu gibi aşı uygulaması ile 

RV gastroenteritine bağlı morbidite, mortalite ve hastanede kalış süresinin azalması beklenmekte 

idi. Rotavirüs aşısının rutin aşı programında yer almadığı dönemlerde yani insanların ücretini 

ödeyerek RV aşısı olduğu dönemde bile RV’e bağlı hastaneye yatışların, hastanede kalış süresinin 

aşı uygulaması sonrası azaldığı bildirilmiştir(50). RV aşısının hastalar üzerindeki klinik etkisini 

ortaya koymak için kullanılmaya başlayan Vesikari skorlama sistemi zaman içinde yerini 

Modifiye Vesikari Skorlama sistemine bırakmıştır (51-54). Her ne kadar bu skorlama sistemi 

hastalığın hafif, orta ve ağır seyredeceği konusunda bir öngörüde bulunsa da bilim insanları 

hastanede kalış süresini önceden tahmin etme konusunda başka çalışmalara ihtiyaç duymuşlardır.  

Gómez-Rial J ve ark.nın 2017 yılında yaptıkları çalışmada tükürükte bulunan Epidermal Büyüme 

Faktörü’nün (EBF) RV pozitif gastroenterit vakalarında sağlıklı grubu göre daha yüksek 

olduğunu, EBF’nin düzeyinin artışı ile hastanede kalış süresinin uzadığını bildirmişlerdir (55). 

Mathew A ve ark.nın yaptığı çalışmada RV gastroenteriti vakalarının 6 aydan daha küçük yaşta 

olmaları durumunda hastanede kalış süresinin uzadığını belirlemişlerdir (56). RV gastroenteriti 

vakalarında hastanede yatış süresinin 3.1-5.7 gün arasında değiştiğini bildiren yayınlar mevcuttur 

(48,56). Bizim çalışmamızda Grup 1’de hastanede kalış süresi 4.6 gün ile literatüre benzer özellik 

göstermektedir. 
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Literatürde bizim çalışmamızın ana amacı olan RV pozitif hastalarda hastaneye başvuru anında 

bakılan kan gazı parametreleri ile hastanede kalış süresi arasındaki ilişkiyi değerlendiren herhangi 

bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak RV pozitif hastaların kan gazı sonuçlarını paylaşan 

çalışmalar mevcuttur. Wildi-Runge S ve ark.nın yaptığı çalışmada RV gastroenteriti nedeniyle 

hastaneye yatırılan olguların %84.8’inde kan gazında asidoz olduğu belirlenmiştir (39). Mathew 

A ve ark.nın yaptığı çalışmada RV gastroenteriti vakalarının 6 aydan daha küçük yaşta olanların 

%24.8’inde, 6-23 ay arasında bulunanların %6,3’ünde kan gazında ağır asidoz (pH<7.2) 

olduğunu bildirmişlerdir (54). Nokes DJ ve ark.nın 588 RV gastroenteriti vakasını 

değerlendirdikleri çalışmalarında olguların % 46’sında kan gazında asidoz tespit ettiklerini 

bildirmişlerdir (55). Ribas Mde L ve ark.nın Küba’da yaptıkları çalışmalarda RV pozitif 

hastalarda metabolik asidozun diğer enfeksiyöz gastroenterit nedenlerine göre daha yüksek 

oranda bulunduğunu bildirmişlerdir (56). Bizim çalışmamızda Grup 1’de olguların %64.7’sinde 

metabolik asidoz olduğunu göstermektedir. Veriler doğrultusunda Grup 1 ile Grup 2 arasında kan 

gazında pH ve HCO3- değerlerinin ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunması 

metabolik asidozu olan RV gastroenteriti vakalarının hastaneye yatan grupta daha sık 

görüldüğünü kanıtlamaktadır. Birçok çalışma metabolik asidoz tablosunun RV gastroenteritinde 

karşımıza çıkan önemli klinik bir durum olduğunu bildirmektedir. Bizim çalışmada elde ettiğimiz 

veriler kan gazında metabolik asidoz tespit edilmesinin hastanın yatış süresinin uzun olacağı 

anlamına gelmediğini göstermektedir. 

Grup 2’de acil servis gözlem süresi ile kan gazında bakılan pH arasında negatif korelasyon 

olduğunu göstermektedir. Bu durum kan gazında metabolik asidoz olanların daha erken 

hastaneye yattığı, metabolik asidoz tespit edilmeyen hastaların ise acil servis gözlem odasında 

kalış süresinin daha uzun olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Sonuç: Ülkemiz gibi RV’e karşı rutin aşı programı ile aşılamanın yapılmadığı ülkelerde RV 

gastroenteriti önemini koruyan bir hastalıktır. RV gastroenteriti tanısı koyulması sonrasında 

hastaların rutin bakılan tetkiklerinin klinisyene hastalığın seyri hakkında yorum yapabilmesini 

sağlaması, hastalığa karşı savaşmada elimizi güçlendirecektir.  

Verileri özetlersek; 

• Gruplar arasında cinsiyet açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu (p=0,094).

• Gruplar arasında yaş açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu (p=0,271).

• Gruplar arasında tam kan sayımında elde edilen; WBC, Hgb, HCT, MCV, MCH ve PLT

sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

• Gruplar arasında tam kan sayımı parametrelerinden MPV açısından istatistiksel olarak

anlamlı fark saptandı (p<0,001).

• Gruplar arasında arasında kan gazı parametrelerinden pCO2, HCT, Na, Cl ve K açısından

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

• Gruplar arasında kan gazı parametrelerinden pH, HCO3
- ve pO2 açısından istatistiksel

olarak anlamlı fark saptandı.

• Gruplar arasında biyokimya parametrelerinden Na, Cl ve K açısından anlamlı fark yoktu.

• Kan gazında metabolik asidoz bulunması ile servis yatış süresi arasında ilişki tespit

edilemedi.

• Grup 2’de kan gazındaki pH değeri ile acil servis gözlem odasında kalış süresi arasında
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pozitif korelâsyon tespit edildi (p: 0.006, r:0.3317) 
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SENTETİK KANNABİNOİD İLİŞKİLİ ÖLÜMLERDE ORGAN PATOLOJİLERİ: 

OTOPSİ ÇALIŞMASI 

ORGAN PATHOLOGIES IN SYNTHETIC CANANNABINOID RELATED DEATHS: 

AUTOPSY STUDY 

 

Dr. H. Çetin KETENCİ 

Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı 

 

 

Amaç ve Kapsam 

 

Sentetik kannabinoidlerin  (SK) dünya genelindeki yaygın kullanımı güncel bir halk sağlığı 

sorunu olmasının yanında kullanılan psikoaktif maddenin tespiti ve otopsi bulguları nedeniyle 

adli tıp açısından da çok önemlidir.  

Etki mekanizmalarının kısmen aydınlatılmış olmasına rağmen SK’ların klinikteki etkileri ile ilgili 

veriler kısıtlıdır. Çeşitlilik göstermeleri, dinamik, değişken yapıları, sıklıkla başka kimyasallarla 

birlikte kötüye kullanımları bu maddelerin bildirimlerini kısıtlamaktadır. 

Literatürde otopsi bulgusu olarak sıklıkla; yaygın asfiksi, akciğer ödemi ve intraalveolar kanama 

belirtilmektedir. Kullanılan kimyasalın vücut sıvılarında analiz edilmesi ise araştırmanın en 

önemli unsurlarındandır. 

Çalışmamızın amacı; SK ilişkili ölümlerle ilgili hem bölgesel veri elde etmek hem de organ 

patolojileri ve kimyasal analiz sonuçları ile güncel literatüre katkı sunmaktır. 

Gereç ve yöntem 

Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı’nda 2015-2019 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde, 

SK kullanımına bağlı ölüm olgularına ait otopsi raporları; demografik özellikler, organlara ait 

mikroskobik ve mikroskobik özellikler, diğer otopsi bulguları, kimyasal analiz sonuçları ile ölüm 

nedenleri retrospektif olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular 

Tamamı erkek cinsiyetteki 22 olgunun yaş ortalaması 31,6 (min:18, max:50) idi.  Olguların 20 si 

ölü 2’si ise bilinci kapalı halde, olgulardan dokuzu evde, beşi metruk binada, dördü ise açık 

alanda bulundu.  

Ortalama organ ağırlıkları; sağ akciğer için 785 gram, sol akciğer için 693 gram, kalp için 336 

gram, karaciğer için 1735 gram tartıldı.    

Histopatolojik incelemede; yirmi olguda akciğerde yoğun ödem, sekiz olguda intraalveolar taze 

kanama,  iki olguda pnömoni, on üç olguda koroner arterlerde belirgin aterom plağı, üç olguda 

myokardiyal enfarkt alanları saptandı.   

Olguların dokuzunda kanda birden fazla SK, beşinde SK ile birlikte başka uyuşturucu madde 

saptandı. En sık saptanan SK’lar; 5F-ADB, AB CHİMİNACA M1 ve AB CHİMİNACA M2 idi. 

Altı olgunun kanında etanol de saptandı. Tüm olguların ölüm sebebinin SK kullanımı olduğu 

belirlendi. 
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Sonuç 

Yaygın bir halk sağlığı sorunu haline gelen ve ölümle sonuçlanabilen SK kullanımının otopside 

tespiti bu konuyla mücadele açısından önemlidir. Çalışma SK’ların özellikle akciğerler ve kalpte 

patolojik değişimlere neden olabildiğini göstermiştir. 

Güncel literatürle uyumlu şekilde bu çalışmada da SK kullanımı sonucu spesifik bulgular 

tanımlanmamakla birlikte toksikolojik analizi destekleyici parametreler olarak ön plana kalp ve 

akciğer bulguları çıkmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler; Sentetik kannabinoid, otopsi, toksikolojik inceleme 
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MAKSİLER SİNÜSÜN NÜKS POTANSİYELİ OLAN İĞSİ HÜCRELİ  

MİKSOİD MEZENKİMAL TÜMÖRÜ 

 

Dr. Ercan KURT 

Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği 

 

Özet 

Sinonazal tümörler baş-boyun kanserlerinin %3 ünü oluştururlar.  Sinonazal tümörler en sık 

maksiler sinüsü (%55), burun boşluğu (%35), etmoid sinüs (%9), diğer sinüsler (%1) den 

kaynaklanır.  

Histopatolojik olarak: epitelyal (scc, adeno ca, adenokistik ca, melanom, undiferansiye ca , 

olfaktor nöroblastoma, mucoepidermoid ca), non-epitelyal (ramdomiyosarkom, leiomiyosarkom, 

fibrosarkom, anjiosarkom, mixosarkom, hemanjioperiostiom, kondrosarkom, osteosarkom), 

lenforetiküler (lenfoma, plazmositom, giant cell tm), metastatik  böbrek ve akciğere) olarak 

sınıflandırılabilir. 

Etyolojide  sigara, alkol, ağaç sanayi,mobilya, krom, isopropil yağlar, volatil hidrokarbonlar, 

ağaç, ayakkabı ve tekstil sanayi, odun talaşı ve deri tabaklama, virüsler (HPV 6, 11). Semptomlar  

Sinonazal tümörlerde şikayetler genelde tek taraflıdır. Erken semptomlar; burun tıkanıklığı, 

rinore, akıntı ve ağrıdır. İleri dönemde ise göz şikayetleri (diplopi, proptozis, ödem), oral 

şikayetler (trismus, protez uyumsuzluğu), fasiyal ( distorsiyon, ağrı), kafa tabanı ve intrakranial, 

boyunda kitle ve işitme kaybı gibi şikayetler olabilir. Tanı radyolojik görüntüleme ve biyopsi ile 

konulur. Tedavisi Cerrahi,  Kemoterapi, Radyoterapi ve Kombineterapi dir. 

Sinonazal kitleli bazı olgular sessiz olabileceği gibi agresif seyredebilir. Geri dönüşümsüz 

sekellere ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenlerle sinonazal tümörlerin erken tanı ve 

tedavisi önem arzetmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; sinonazal tümörlerin erken tanı ve tedavisinin önemi ve radyolojik olarak 

malign agresif görünüp, histolojik olarak  bening  olan bir sinonazal tümör olgusunu tartışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sinonazal tümör, burun tıkanıklığı, rinore  

Bu çalışma   09.09.2019   tarihinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun 

Boğaz Kliniği’ne başvuran bir hastanın verilerinden alınmıştır. 
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An Analysis on Constraints of English Using in Late-Childhood in Tapanuli Utara Coast, 

Botot Village, North Sumatra 

 

Husni Rahman Yoga 

Islamic University of North Sumatra, Indonesia 

 

Nadya Aulia Malau 

State Islamic University of North Sumatra 

 

This research aims to find out constrains in learning English in Coastal Ethnic late-childhood in 

Sorkam District and analyze the use of local languages in the region to their English learning 

abilities. The place of this research was in Botot village, Tapanuli Utara Coast, North Sumatra 

with the area description using its coastal ethnic language more dominant than other areas in 

Sorkam. The research subjects studied were late-childhood and the only one English teacher who 

was there. This research took place in April-May 2020 using interview techniques. The factors 

that can affected the ability to learn English in this study were environmental factors, interaction 

and the use of the language used, thus it could affected the ability of learning English in late-

children in the Coastal Ethnic in the Bottot village. The results showed that 3 students only 

learned English 1 time a week, 1 student 2 times a week, and 1 student never learned English. 

Therefore, students still had difficulty for learning English in their class because there was only 

one teacher teaching English learning in the classroom in the village, as well as the lack of hours 

and the learning sources of English learning taught have been a factor facing difficulties to 

students. 

Keyword: English, late-childhood, Bottot, North Sumatra  
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Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində müasir qəhrəman və onun psixoloji portreti 

 

Ələkbərli Suğra Əkbər qızı 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

 

Açar sözlər: Müasir qəhrəman, psixoloji portret, müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsri, 

psixologizm. 

Müstəqillik dövrü, həmçinin dünyada baş verən proseslər özü də yeni əsrdə yeni nəsrin 

yaranmasını labüd edib. Nəticədə yeni psixoloji qəhrəman tipləri meydana çıxıb. Bu qəhrəmanın 

psixoloji portreti bəzən o qədər çoxçalarlıdır ki, ona hansı rakursdan baxmaq lazım gəldiyini də 

dəqiq müəyyənləşdirmək olmur. Zamanın doğurduğu problemlər – ölkəmizin müstəqillik 

qazanması, ölkədə baş verən vətəndaş müharibəsi, torpaqlarımızın erməni silahlıları tərəfindən 

işğalı, bir milyondan artıq soydaşımızın öz yurdundan didərgin düşməsi, yüzlərlə şəhidlər, 

girovluqda qalan vətəndaşlarımız, itkinlər, çadır şəhərcikləri, müstəqilliyimizə qarşı təhdidlər – 

bütün bunlar yeni zamanda yeni insanı da formalaşdırmağa başladı. Bütün bu real həyat səhifələri 

heç şübhəsiz ədəbiyyatın da obyektivindən kənarda qalmadı. Sabir Əhmədlinin, Aqil Abbasın, 

Şərif Ağayarın, Səfər Alışarlının, İsa Hüseynovun, Anarın, Elçinin, Seyran Səxavətin, Seymur 

Baycanın, Pərvizin, Nəriman Əbdülrəhmanlının, Elçin Hüseynbəylinin əsərlərində biz 

yaşadığımız cəmiyyətdə gördüyümüz, tanıdığımız insanların obrazlarını müşahidə edirik. Sabir 

Əhmədlinin “Ömür urası” romanında müəllif öz doğma torpağı Cəbrayılın düşmən işğalından və 

xəyalı da olasa, bu işğalın sona çatmasından, vətən torpağının azad olmasından danışır və 

yaradılmış Kişi obrazı bir çox məqamlarda müəllifin real obrazı ilə üst-üstə düşür. Çox dərin 

mənəvi-psixoloji yükü olan romandan belə aydın olur ki, ermənilər işğal etdikləri Kişinin doğma 

kəndi Arazbaradan geri çəkiliblər və bu kəndə qayıdan Kişi müharibədən əvvəl tikdirdiyi evini 

ziyarət edir (2,10). Bu ziyarət bir növ torpağı ilə soraqlaşmadır. Bu soraqlaşma onu keçmiş 

günlərə aparır və sonra yenə torpağının bu gününə qaytarır.  

Göründüyü kimi müəllif Kişi obrazını elə bir gərgin situasiyaya salır ki, bu məqamda obraz 

bütün hərəkətləri, davranışı və hətta etmədikləri ilə belə öz psixoloji portretini özü cızmalı olur. 

Əsərdə yazıçı heç bir şəkildə qəhrəmanın düşüncələrinə təsir etməyə çalışmır. Romanda düşmən 

qüvvələri gəlməmiş tərk edilmiş kəndlərin talan olunması, müharibə əsnasında qaçqınlığın 

törətdiyi ağrılı-acılı nəticələr, insanın ictimai-sosial naqisliyi, maddi-mənəvi məsələlərə 

münasibəti bütün çılpaqlığı ilə əks olunmuşdur. Digər tərəfdən, əsərdən azərbaycanlıların və 

ermənilərin qonşuluğunu tam təbii şəkildə təqdim olunmasına dair nümunələr də gətirmək olar.  

Romandan belə bir nəticə hasil olur ki, müəllif Sabir Əhmədli bu romanında təkcə müasir 

zamanın doğurduğu qəhrəmanın deyil, bir-birinə düşmən olan iki xalqın da psixoloji halını təsvir 

etməyə cəhd edir. Romanın yazı üslubu bizim yadımıza şifahi xalq ədəbiyyatından, xüsusən 

qəhrəmanlıq dastanlarımız “Kitabi-Dədə Qorqud”da Qazan xanın viran olmuş yurdu ilə 

xəbərləşməsini, “Koroğlu” dastanında Koroğlunun vətənin dağından, quşundan vətəni haqqında 

nələrsə soruşması məqamlarını yada salır. Biz görürük ki, mətnin arxitektonikası və mətnyaratma 

prosesi daha əvvəlki poetik özəklərə əsaslansa da, mövzu və qəhrəman birbaşa müasir zamanın 

doğurduğu və zamanın yaratdığı ağrı-acını, problemi canında və qanında daşıyır. 

Müasir Azərbaycan nəsrinin qəhrəmanı həm ideya, həm düşüncə, həm də baş verən 

proseslərə münasibət baxımından müstəqil olmuş, öz azadlığına qovuşmuş bir qəhrəmandır.  
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Bu mənada Səfər Alışarlının “Maestro” romanında yaratdığı obrazlar İnqilabçı Nahid 

Paşayev, Nadir Əliyeviç, Qaragözova, İmanov, Elxan Musayev, General, Prezident Kərəm bəy və 

başqa obrazları 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətində yaşamış 

insanların demək olar ki, canlı təsvirləridir. Bu obrazların hər biri real həyatın qəhrəmanlarıdır ki, 

ədəbiyyatın da qəhrəmanına çevriliblər. Müəllif S.Alışarlı romanda ən müxtəlif vəziyyətlər 

barədə oxucuya informasiya verməklə ölkənin düşdüyü nə qədər dramatik göstərilsə belə, əslində 

faciəli duruma oxucunun diqqətini yönəldir. Zaman o qədər qarışıq və dəyişkəndir ki, belə bir 

zamanda ziyalı üzərinə götürdüyü yükün ağırlığının və məsuliyyətinin fərqinə varmadan özünü 

çıxılmaz duruma salır. Burada obrazın iddiası ilə real gücü və zamanın onun qarşısına çıxardığı 

çətinliklər tərs mütənasibdir.  

Əsərdə biz Prezidenti olduqca gərgin bir psixoloji vəziyyətdə görürük. Prezident – ölkənin 

birinci şəxsi, lakin üzləşdiyi vəziyyət onun birinci şəxsdən daha çox arzusunda olduğu məqama 

malik olmayan obraz olduğunu göstərir. Bu prezident obrazında dərin psixoloji təlatümlər yaradır 

və onun daxili aləmi ilə tutduğu mövqenin arasında olan uçurumu göstərir. “...Prezident ölüm iyi 

gəlməyən yay gecəsini ondan ayıran qalın pərdəni kənara itələyib pəncərəni taybatay açmaq və 

nə bilmək olar, heç olmasa ikinci mərtəbənin hündürlüyündən ciyər dolusu təmiz hava almaq, 

bəlkə də sonuncu dəfə bu qoca, neçə-neçə padşahlar yola salmış ağacların müdrik, lal duruşuna 

baxmaq, Şəhərdən və limandan gələn nadir gecə səslərini dinləmək, bəlkə də onların arasında öz 

ölümün olub-olmamasını, yaxın-uzaqlığını təyin etmək istədi” (1,107). 

Yaxud bu romanda yaradılmış sənətkar obrazı əslində öz sənəti ilə deyil, zamanın onun 

qarşısına çıxardığı hədsiz ağır olan bir işlə məşğul olması onun mənəvi-ruhi tərəflərini oxucuya 

bəyan edir. Müəllif sənətkarı elə bir məqamla üz-üzə qoyur ki, bu məqam onun mənəvi-psixoloji 

cəhətdən həyatla uzlaşmadığını, lakin zamanın onu nələrəsə təhrik etdiyini göstərir.  

Aqil Abbasın “Dolu” romanının Drakonu, Pələngi, Komandiri, Rəisi də, Saday Budaqlının 

“Əclaf” hekayəsindəki ailəsi tari-mar olmuş Feyzi kişi də, Salman da, Nəriman 

Əbdülrəhmanlının “Yalqız” romanında çətin həyat şərtləri ilə üz-üzə dayanmış, bu məqamda 

intiharı gözə almış “yazıçı” da müasir zamanın Azərbaycan nəsrinə qazandırdığı, bəlkə də diqtə 

etdiyi obrazlardır. Onların hər birinin taleyini məhz yaşadıqları zaman müəyyən edir.  

Göründüyü kimi, Azərbaycan nəsrinin yeni minillikdə yaradılan böyük bir hissəsində 

müharibənin od-alovundan çıxan, övlad itirən, vətən itirən, arzuları puç olan, özü üçün yeni 

dünya qurmağa çalışan, başına gələnlərə görə gah özünü, gah da zamanı, insanları qınayan, öz 

rahatlığına can atan, bəzən bütün bunlar olmamış kimi özünü bəşəri problemlərin həllinə fəda 

edən qəhrəmanların psixoloji portreti bu və ya digər səviyyədə nəsr əsərlərinə hopmuşdur. 
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STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF LANDSLIDE AND EROSION PROCESSES 
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Ahmadova N. M. 

Sumgait State University, Sumgayit, Azerbaijan Republic 

 

Abstract 

This paper presents some results of various studies conducted in the highlands of the Azerbaijani 

part of the Main Caucasus and Lateral Ridges of the Greater Caucasus using materials from field 

surveys and interpretation of satellite images. The results of these works, together with the 

analysis of studies by other researchers, made it possible to characterize the peculiarities of the 

development of the natural conditions of highlands, to identify the most degraded areas of 

mountain landscapes and to determine the most optimal ways of protecting the natural 

environment. We carried out visual interpretations of black and white aerial photographs at a 

scale of 1: 25,000, which clearly reflected the degree of degradation of land and vegetation cover. 

On separate large mountain meadow arrays of the Azerbaijan part of the Greater Caucasus, in the 

basins of the Shinchay, Kishchay, Gurmukhchay, Girdymanchay, etc. rivers. In this paper, space 

survey materials obtained from various satellites (GeoEye, Sentinel-2 and Landsat) in 2012–2013 

and in 2017 based on the use of SASPlanet processing programs, ArcGİS 10.2.1, scanned large-

scale maps and georeferenced maps, as well as a Google Landscape Map. The digital model of 

the landslide-flow Chereke reflects the elongation of the surface of the landslide mass, which is 

active, despite the relatively small steepness compared to other landslides. This proves the 

dependence of the development of landslides in addition to geodynamic, and from others, 

including morphoclimatic factors. It should be noted that the creation of one national park or 

nature reserve implies carrying out anti-erosion - forest reclamation, agrotechnical, organizational 

measures, carrying out roads, paths, organizing the work of various park services and providing 

services to tourists. These works require the involvement of local labor resources, which, in turn, 

is an important tool in solving the problem of employment of residents of high mountain 

settlements. 

 

 

Keywords: landscapes, zone, images, complex, slope, cover, geodynamic 

 

INTRODUCTION 

The natural conditions of the Greater Caucasus and the processes occurring here, in their 

distribution, are subject to altitudinal zonality, which, as many researchers note [1, 5, 6, 8], is a 

consequence of the latest tectonic movements and different landscape complexes and exogenous 

processes occurring in them. In the further re-formation of landscapes, endogenous and 

exogenous processes (landslides, landslides, debris, etc.) played a large role. In order to avoid 
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possible future catastrophic consequences associated with dynamic processes, careful study of the 

territory is necessary. 

MATERIALS AND RESEARCH METHODS 

Summarizing the results of some studies conducted in the field of assessing the natural conditions 

of the Greater Caucasus to develop various economic sectors and effective environmental 

protection, we selected the optimal way to assess the degree of degradation of mountain 

landscapes under the influence of geodynamic processes using the combined use of aerospace 

materials, visual observations and laboratory processing samples taken. 

The tasks assigned meant a certain order of research. Thus, when collecting and systematizing the 

existing geological, geomorphological, landscape, hydrometeorological and soil-plant materials 

about the natural conditions of the high mountains of the Greater Caucasus, a huge amount of 

research material on exogenous geodynamic processes carried out in different years was 

processed. 

The materials of soil and geobotanical studies conducted in previous years made it possible to 

determine the main types of soils and plant groups common in the area, the main areas of their 

development and the conditions for their formation. 

The generalization of the results of the influence of degradation processes on the state of soil and 

vegetation on the basis of field and cameral surveys, including laboratory analyzes of samples 

taken in characteristic key sites, and visual interpretations of aerial photographs made it possible 

to determine the degree of degradation of high mountain landscapes on the southern slope of the 

Main Caucasus Range and North the eastern slope of the Greater Caucasus, to draw up maps of 

the territory. 

We carried out visual interpretations of black and white aerial photographs at a scale of 1: 

25,000, which clearly reflected the degree of degradation of land and vegetation cover. On 

separate large mountain meadow arrays of the Azerbaijan part of the Greater Caucasus, in the 

basins of the Shinchay, Kishchay, Gurmukhchay, Girdymanchay, etc. rivers. Visually, areas of 

varying degrees of erodiation, accumulation of loose detrital material of debris and placers, 

giving the image a grainy character, were identified. 

Generalization of aerial photography and field surveys in the highlands of the central part of the 

Southern slope of the Main Caucasus Range, in the Southeast slope of the Main Caucasus Range, 

in the Girdymanchay river basin, in the Northeast slope of the Greater Caucasus, in the basins of 

the Gudialchay and Gusarchay rivers, it was possible to compile various cartographic data 

reflecting the effect of degradation processes on the state of mountain landscapes, allowing a 

fairly objective assessment of the intensity of these processes in time and space, STI appropriate 

adjustments to the scheme ekogeomorfological zoning [11, 12]. 

In this paper, space survey materials obtained from various satellites (GeoEye, Sentinel-2 and 

Landsat) in 2012–2013 and in 2017 based on the use of SASPlanet processing programs, ArcGİS 

10.2.1, scanned large-scale maps and georeferenced maps, as well as a Google Landscape Map. 

On space images, landslide zones, areas of varying degrees of erosion, whose territories were 

contoured using the ArcGİS program, were clearly visible; the horizontal lines connecting the 

points with the same absolute height were drawn every 20 meters. Using the 3D Analyst module 

of the ArcGİS program, a TİN model (triangulated irregular network) of the territory was built. 

Using the TIN to Raster tool of the 3D Analyst module, the TIN model was transformed into the 
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Raster type. Raster was transferred to a 3D format and a color gradation in height was applied to 

it. 

During the period of work, images of landslide arrays and contour lines in 3D format were 

created, which were superimposed on the Raster. Separate fragments of space images were 

photographed using the “Screenshot” tool. During the period of the laboratory research, aerial 

and space photographs were decrypted to identify the most erosion-sensitive areas of mountain-

meadow landscapes that have a very important ecological, socio-economic relationship. 

RESULTS AND ITS DISCUSSION 

Erosion processes occurring with great intensity within a given territory and the 

morphosculptures created by them — relief forms are the result of dependence both on modern 

physical and geographical conditions and on morphostructural features of the relief as a whole. 

As many researchers [2, 7] note, exogenous relief formation is not only due to general climate 

features, but also due to altitude zonation, since hydroclimatic processes are controlled by the 

hypsometric position of the territory. This can be visually analyzed by the compiled map of the 

distribution of absolute heights. Each altitude zone is characterized and characterized by a certain 

combination of relief forms depending on the exposure of the slopes, climatic and geological and 

tectonic conditions. 

The process of relief formation in some areas is so intense that the continuous mountain-meadow 

and mountain-forest landscape complexes are represented only by separate fragments, and the 

rest is turned into continuous stony-scree slopes. 

In the upper part of the mountain meadow zone, in the zone of alpine meadows, the predominant 

exogenous processes are cryonival relief-forming processes in the form of solifluction 

disturbances of low-power soddy soil horizons, as well as powerful gravitational relief forms - 

talus, placers, and other clastic materials covering alpine and subalpium. . It is to such exposed 

areas of the mountain-meadow zone that the main mudflow sites are confined. 

Within the mountain-forest zone there are large areas of non-forest areas, which, subject to 

continued intensive anthropogenic impact, can become an arena for the development of adverse 

geodynamic processes leading to the complete degradation of mountain ranges. 

Within the territory, especially on the southern slope of the Greater Caucasus Mountain Range in 

the process of relief formation, a significant role belongs to the gravitational processes - 

landslides, talus, placers and landslides. The intensity of these processes, the types, patterns of 

their distribution are determined by a number of factors, of which the terrain height, the depth of 

dismemberment, the steepness of the slopes, climatic conditions and their change over time, the 

structure and composition of rocks are of primary importance. 

In the process of relief formation of mountain-forest and mountain-meadow zones as landscape 

complexes, the above gravitational forms created a complex and dissected relief. Such a relief 

contributes to the reduction of areas of typical mountain forests and meadows, transforming them 

in significant sizes into bare slopes, where the soil cover is almost absent. This is also facilitated 

by deforestation and unsystematic grazing of livestock in the summer. 

The nature of the development of geodynamic processes is clearly seen on the example of 

landslides-flows, which cause the emergence of a new landscape situation, the formation of areas 

devoid of land cover, which in the future may become the scene of active disruption and 
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movement of loose detrital material into river channels and become new foci of formation of a 

solid component mudflows. 

The landslide-flow Chereke is one of the most active landslides that have arisen within the 

subalpine zone (Figure 1.). It arose in 1997 on the right bank of the Gudialchay, which flows 

down from the northeast slope of the Main Caucasian Range on one of the spurs of the Lateral 

Range. Its length reaches 3 km, and the width varies between 25-150 meters. Observations 

carried out in 1998 showed that the growth of the landslide exceeded 15–20 meters and that the 

greatest damage occurred in the initial part. The landslide material covered this year’s materials 

with a fresh layer of 0.5–2.0 m in 1997. The landslide-flow activity was high on rainy days, when 

surface and ground waters set in motion landslide masses. The emergence of moisture-loving 

vegetation was observed in the fan. 

The digital model of the landslide-flow Chereke reflects the elongation of the surface of the 

landslide mass, which is active, despite the relatively small steepness compared to other 

landslides. This proves the dependence of the development of landslides in addition to 

geodynamic, and from others, including morphoclimatic factors. 

The obtained hydrological data show that the large quantities of the sediment discharge module 

differ in many rivers of the northeastern and southern slopes of the Greater Caucasus (Gusarchay, 

Gudialchay, Velvelichaychay, Talachay, Kurmukhchay, Kishchay, Dashagilchay, Turianchay, 

Geokchay, etc.). Many factors of high intensity of flushing from the surface of the southern slope 

of the 

  



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

276 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

Fig.1. Satellite image of the Chereke flow landslide (Guba administrative region), submitted 

by Google (USA) and recorded on October 18, 2013, with a resolution of 1 m, in which the steep 

slopes are reflected by shading, and fresh landslide materials: 1-breaking edge; 2-steep slopes of 

landslide masses; 3-fresh landslide materials; 4-body landslide overgrown with vegetation. 

 

Main Caucasus Range are natural factors contributing to the development of denudation 

processes. Anthropogenic factors also play a huge role in the formation of mudflows and the 

erosion of soil cover, and, first and foremost, distant pastoralism, which is the cause of the 

destruction of the integrity of the soil cover. Features of the nature of denudation and erosion 

processes in the Azerbaijan part of the Greater Caucasus are of great importance in modern 

conditions of development of the economic structure of the region, the creation of an extensive 

tourism and transport infrastructure [4]. 

An analysis of existing literature materials and field-based soil-erosion, landscape research 

conducted in different years suggests that this uneven modulus of sediment flow is due to the 

intensive development of erosion in the Greater Caucasus region [3, 9]. It is associated with the 

spread of easily eroded rocks here, the presence of large areas of bare plots in the high-mountain 

part of the basins, large steepness of the slopes, their dismemberment, related intensity of the 

latest tectonic uplifts, and other factors. Existing data indicate a high intensity of flushing from 

the surface of the catchments in the upper reaches of the rivers of the Greater Caucasus, reaching 

the highest values - more than 1 mm / year. The opinion of the overwhelming majority of 

specialists is that the reason for this is, first of all, the lithological composition of the rocks 

represented in the Greater Caucasus, mainly sedimentary, easily eroding, unlike the volcanic 

rocks of the Lesser Caucasus and the system of Talysh mountains. In addition, as shown by 

meteorological data, the amount of precipitation, which plays a large role in the intensity of the 

washout, reaches 900-1400 mm in the highlands of the southern slope of the Main Caucasian 

Ridge, while in the Lesser Caucasus 600-900 mm and in Talysh - up to 600 mm Apparently, a 

significant role is played by the high dissection of the relief and the steepness of the slopes of the 

Greater Caucasus, especially characteristic of the southern slope of the Main Caucasus Range, 

reflected both in topographic maps and in aerospace images. 

Interestingly, in the Greater Caucasus, the size of the erosion layer progressively increases with 

height, which indicates the prevalence of intense denudation in the high mountains. In the middle 

mountainous areas, the presence of forest cover significantly impedes water erosion, as a result of 

which, with an increase in the catchment area, the magnitude of the module of sediment 

discharge decreases and reaches 0.5 mm / year when rivers leave the mountains. For comparison, 

we say that in the Lesser Caucasus and Talysh regions, the intensity of the surface erosion 

increases from the upper zone of the mountains to the foothills. 

The weak protection of the surface by woody vegetation as a result of intensive anthropogenic 

impact is indicated by the fact that in some parts of the basins the rivers Kurmukhchay, Shinchay 

and Kishchay mountain-meadow, high-grass subalpine vegetation is lowered to altitudes of 1600-

1700 m. 

An important feature of landslides, the prediction of which is still a major scientific problem, is 

that they are often mudflows, clastic material that feeds river channels. This is more typical of the 

basins of the selenos rivers of the southeastern slope of the Main Caucasus Range. 
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The role of vegetation is manifested in combination with the other determining factors, reducing 

the degree of exogenous exposure. Thus, on the southern slope of the Main Caucasus Range, 

forest vegetation significantly reduces the intensity of denudation, which is combined with the 

effects of neotectonics and lithology. At the same time, in the Lesser Caucasus and Talysh, the 

influence of forest vegetation seems to be “reduced” by the opposite in influence of the 

lithological factor formed by igneous rocks. 

At the same time, the compilation of cartographic materials based on the interpretation of 

aerospace photographic materials and statistical data, which reflect geodynamic processes, 

climatic fluctuations that adversely affect the mountain landscapes of the Greater Caucasus, and 

the soil that is sensitive to anthropogenic impact, acquires great importance. In general, works 

aimed at assessing the natural environment provide factual material reflecting the state of the 

environment of the Greater Caucasus under the influence of anthropogenic factors, which serve 

as the basis for choosing the most optimal solutions for environmental planning [10, 14]. 

In the neighboring countries, landscape-ecological and hydrometeorological studies are being 

actively conducted to assess the role of the impact of natural and anthropogenic factors on 

mountain geosystems [13]. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS. When identifying the factors influencing the 

onset and development of degradation processes, the main morphoclimatic factors of exogenous 

relief formation were identified, the most important of which are heavy rainfall, leading to 

intensive flushing of the destroyed soil cover of the mountain meadow zone. The geological and 

geomorphological factors of geodynamic development leading to a complex landscape-ecological 

situation may include the nature of sedimentary rocks prevailing in the highlands of the 

Azerbaijan part of the Greater Caucasus, prone to displacement in conditions of large slopes of 

the slopes. 

According to the results of the survey, it was revealed that an important factor in the development 

of geodynamic processes in the high mountains of the Greater Caucasus is the composition of the 

underlying rocks, which are sufficiently malleable to erosion and denudation processes, 

especially in the conditions of heavy rainfall typical of mountain areas. Analysis of samples of 

soil profiles showed differences in their thickness depending on the slope of the surface, causing 

the degree of development of degradation processes. 

A review of research conducted in the highlands of the Greater Caucasus shows that, in order to 

study exodynamic processes, the use of large-scale aero and space photographs, which can more 

accurately and efficiently detectthe nature of these processes and, in general, the nature of 

exogenous relief formation, becomes more efficient. 

At the same time, it should be emphasized that the implementation of studies to assess the degree 

of degradation using materials of aerial and space photography at this stage without conducting 

field surveys is extremely difficult and this problem is not fully resolved at this stage. Today, the 

study of the natural conditions of the natural area of the Greater Caucasus is becoming clearly of 

economic importance due to the development of recreational and tourist facilities against the 

background of complex demographic processes. 

The revealed features of water erosion show that the current state of the soil and vegetation cover 

of mountain watersheds requires urgent measures aimed at combating water erosion and 

improving the water regulating ability of river basins. 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

278 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

It should be noted that the creation of one national park or nature reserve implies carrying out 

anti-erosion - forest reclamation, agrotechnical, organizational measures, carrying out roads, 

paths, organizing the work of various park services and providing services to tourists. These 

works require the involvement of local labor resources, which, in turn, is an important tool in 

solving the problem of employment of residents of high mountain settlements.  

The southern slope of the Main Caucasus Range, including its high-mountainous part, 

represented by mountain meadow and rock-nival landscape belts, is attractive for tourist routes 

due to the presence of both natural and historical monuments. Such mainly walking paths can 

enable tourists to observe the diversity of natural conditions and the effects of natural elements, 

which are an integral part of these natural complexes. 
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Qədim Yunan dövründəki atom anlayışı ilə bugünkü müasir elmin nöqtəsi arasındakı fərqləri 

bilirik. Bu müddətdə edilən bir çox təcrübə nəticəsində atom nüvəsində proton və neytron adlı 

hissəciklərin olduğunu gördük. Bu dostlar və nüvənin ətrafında fırlanan elektronlarla dövri 

cədvəldəki elementlərin xüsusiyyətlərini izah edə bilərik.  

1960-cı illərə qədər Murray Gell - Mann və George Zwig kvark modelini təklif edirlər.         

Proton və neytronların kvark dediyimiz infrastrukturlara sahib olmalarını təklif edirlər. Başqa 

sözlə,  proton əslində daxili quruluşunda kvark olan bir hissəcik növüdür və bütün xüsusiyyətləri 

bu kvarkların (və qluonların) qarşılıqlı təsiri və paylanması ilə müəyyən edilir. Yalnız proton və 

neytronlar üçün deyil; əslində kvarklar hadron sinifindəki (protonlar kimi) bütün hissəciklərin 

infrastrukturunu təşkil edir. Ən əhəmiyyətlisi, bu hadronlar, kvarkların birləşməsi nəticəsində 

yaranmış bir dövlətdir.  

 

Açar sözlər:  Atom, proton hissəcikləri, müstəqil detektorlar, nüvənin diametri 

 

 

 

Protonun içərisində üç kvark var; 2 yuxarı və 1 aşağı tipli bir kvark var. İçəridə güclü bir qüvvə 

ilə bağlanır və gluon adlı güc hissəciyi ilə qarşılıqlı təsir bağışlayır. 

 
Əlbəttə ki, bu model eksperimental olaraq məlumatlarla dəstəklənməli idi. Əslində, Stanford 

Linear Accelerator Center - də (SLAC) dərin inelastik səpilmə təcrübələri başladı. Bu 

təcrübələrdə proton və ya neytron daxili enerjisi olmayan bildiyimiz lepton adlanan elementar 

hissəciklər adlanan müəyyən enerji ilə sürətlənir və işə salınır. Məsələn, səpələnmiş leptonun 

elektron, muon və ya neytrino sürətini və səpələnmə bucağını ölçə bilərik. Rutherford 

dağılmasından (başqa bir yazının mövzusu) fərqli olaraq, burada səpilmə qeyri-elastikdir, yəni 

proton parçalanır. Riyazi olaraq ifadə etsək;    
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                                                Xepe +→+  

Bu tənlikdə X, detektorda gördüyümüz digər hissəciklərdir. Proton içərisindəki kvarkların 

bağlayıcı enerjiləri pozulduğuna, yəni bir şəkildə sərbəst buraxıldığına görə digər hədronlar 

məruz qalır. Bu şəkildə gələn elektron proton içərisindəki kvarklarla qarşılıqlı təsir göstərir və 

digər hissəciklərə çevrilir. Bütün məlumatlar təhlil edildikdə, protonun təməl hissəcik olmadığı, 

lakin üç kvark və güc verən qluonlardan ibarət olduğu görülür. 1990 - cı illərə gəldiyimiz zaman 

alman alimləri, protonun quruluşunu daha yaxşı anlamaq üçün Hamburqda 6,3 kilometr məsafədə 

olan HERA adlı elektron (pozitron) - proton sürətləndiricisini tamamladılar. İndi protonlar da 

sürətləndi və müəyyən enerjilərin elektronları ilə toqquşdu (və ya əks tərəfi ilə pozitron). İki 

fərqli müstəqil detektor, H1 və ZEUS, nəticələri təhlil etdi. Bu təcrübə 1992-ci ildən 2007-ci ilə 

qədər davam etdi və bu günə qədər proton quruluşunun ən kəskin və dəqiq ölçmələrini etdi. 

HERA məlumatlarından sonra, protonun əslində onları bağlayan yalnız kvark və gluonlar 

olmadığı aydın oldu. Protonu yüksək enerjilərə (onun kütləvi enerjisindən 100 qat) artırdıqca, bu 

3 kvarkın yanında dəniz kvarkları da görünür. Bu dəniz kvarkları, Standard Modeldən bildiyimiz 

digər üç növ kvarkdır:  Talisman (Yaraşıq), Garip (Qəribə) və Alt (Alt). Bundan əlavə, daha 

yüksək enerjilərə keçdiyimiz zaman protonda olan qluon sıxlığı da xeyli artdı. Bu şəkildə fiziklər 

Parton Distribution Functions (PDF) sənədinə nail oldular. Burada parton sözü protonun 

içərisində kvark və ya qluon deməkdir. Başqa sözlə, protonda olan enerjilərin nə qədər qluon və 

kvark olduğuna cavab verə bilərik. Bu gün bilirik ki, CERN-də Böyük Hadron Kollayderində 

yeni bir hissəcik və ya yeni bir fizika axtarırıqsa, standart modeli, fizikanı başa düşməliyik. 

Bunun yolu protonun quruluşunu çox yaxşı başa düşməkdir. Başqa sözlə, proton - proton 

toqquşmasında meydana gələn hissəcikləri və bunun altındakı fizikanı təxmin edə bilməliyik. 

Simulyasiya ilə toqquşma yaratmalı və mümkün olan fonu anlamalıyıq. Yalnız arxa planı deyil, 

mümkün olan bir çox yeni hissəcik görmə ssenarisini də hesablamalıyıq. 

Atom nüvəsi atomun mərkəzində yerləşən, proton və neytronlardan ibarət  kiçik ve sıx bir 

bölgədir. Atom nüvəsi1911-ci ildə Ernest Rutherford tərəfindən kəşfedildi. Bu kəşf, 1909-ci ildə 

həyata keçirilən Geiger - Marsden qızıl lövhə təcrübəsinə istinad edir. Neytron’ un 1932-ci ildə 

kəşfindən sonra, nüvınin proton və neytronlardan ibarət olduğu modeli Dmitri Ivanenko 

və Werner Heisenberg tərəfindən sürətlə inkişaf etdirildi. Atomun kütləsinin demək olarki bütünü 

nüvə içərisindədir, elektron buludunun atom kütləsinə qatqısı olduqca azdır. Proton ve neytronlar 

nüvə qüvvəsi tərəfindən nüvəni əmələ gətirmək ücun birbirlerinə bağlanmışdır.  

Atom nüvəsinin diametri  1.75  fm 1.75 fm-den (1.75×10−15 m) 15 fm’yə qədər çatir. Hidrogen 

atomunnüvəsinin diametri (tek bir protonun diametri) üçün 1.75 fm(1.75 × 10-15m )’dir Daha 

ağır atomlarda, misal üçün uraniumda, nüvənin diametri 15 fm’ye qədər cata bilir. Bu ölçülər 

atomun öz diametrindən (nüvə + elektron buludu) çox daha kiçikdir. 

Atom nüvəsinin quruluşu və nüvəni bir arada tutan qüvvələr üzerində araşdırmalar apararan 

fizikanın bölməsinə nüvə fizikası adlanır. 

Protonlar və neytronlar birbirindən fərqli bərabər spin kvant nömrələrinə sahib fermiyonlardır. 

Buna görə iki proton və iki neytron eynı fəza dalğa funksiyasini paylaşabilir çünki iki proton və 

iki neytron eyni kvant xüsusiyyətinə sahib deyildir. Bunlar bəzən eyni hissəcik olan nükleonun 

fərqli kvant nömrələri olaraq görülməkdədir. İki fermion (İki proton ya da iki neytron ya da bir 

proton + bir neytron kimi ) cütü olaraq birbirinə bağlı olduğunda bozon kimi davranabilməkdədir. 

Hiper nüvənin nadir vəziyyətlərdə, bir ya da daha artıq  kuark ya da qeyri adi quark daxil olan və 

https://az.wikipedia.org/wiki/Atom
https://az.wikipedia.org/wiki/Proton_(fizika)
https://az.wikipedia.org/wiki/Neytron
https://az.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rezerford
https://az.wikipedia.org/wiki/Verner_Heyzenberq
https://az.wikipedia.org/wiki/Uran_(element)
https://az.wikipedia.org/wiki/Kvark
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hyperon adı verilən üçüncü barion da dalga funksiyasını paylaşabilir. Amma bu tip nüvə son 

dərəcə dayanıqsızdır və Dünya üzərinde rast gəlinmir yalnızca fizikanın yüksək enerjiylə əlaqəli 

təcrübələrində müşahidə edilə bilinir. Neytron müsbət yüklü nüvənin yarısına ( 0.3fm) və bu 

müsbət yükün bərabərləşdiyi onun ətrafında orbitallar üzrə hərəkət edən mənfi yükün yarısına ( 

0.3 fm ilə 2 fm)’yə sahibdir. Proton təqribən  müsbət yük paylaşımına sahibdir.   
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Abstract 

We know the differences between the concept of the atom in ancient Greece and the point of 

view of modern science today. As a result of many experiments carried out during this process, 

we have seen that there are particles called protons and neutrons in the atomic nucleus. With 

these friends and the electrons that revolve around the nucleus, we can explain the properties of 

the elements in the periodic table.  Until the 1960s, Murray Gell - Mann and George Zwig offered 

the quark model.  

They suggest that protons and neutrons have infrastructures called quarks. In other words, a 

proton is actually a type of particle with a quark in its internal structure, and all its properties are 

determined by the interaction and distribution of these quarks (and gluons). Not just for protons 

and neutrons; in fact, quarks form the infrastructure of all particles in the hadron class (like 

protons). Most importantly, these hadrons are a state formed by the fusion of quarks. 
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Резюме 

 

НАЗИЛА МАХМУДОВА  

НАЗИМ МАХМУДОВ 

Мы знаем различия между понятием атома в древней Греции и точкой зрения современной 

науки сегодня. В результате многих экспериментов, проведенных в ходе этого процесса, 

мы увидели, что в атомном ядре есть частицы, называемые протонами и нейтронами. С 

этими друзьями и электронами, которые вращаются вокруг ядра, мы можем объяснить 

свойства элементов в периодической таблице. 

http://www.anl.az/el/b/b&n_htae.pdf
http://www.anl.az/el/b/b&n_htae.pdf
http://www.anl.az/el/h/hq_ygeit.pdf
http://nezerifizika.files.wordpress.com/2012/10/radiofizika-dc999rs-vc999saiti-bakc4b1-bakc4b1-universiteti-2008.pdf
https://behruzmelikov.files.wordpress.com/2013/01/fizika.pdf
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 До 1960-х годов Мюррей Гелл-Манн и Джордж Цвиг предлагали модель кварков. 

Они предполагают, что протоны и нейтроны имеют инфраструктуры, называемые 

кварками. Другими словами, протон на самом деле представляет собой тип частицы с 

кварком во внутренней структуре, и все его свойства определяются взаимодействием и 

распределением этих кварков (и глюонов). Не только для протонов и нейтронов; 

фактически кварки образуют инфраструктуру всех частиц в классе адронов (подобно 

протонам). Самое главное, что эти адроны представляют собой состояние, образованное 

слиянием кварков. 

 

Ключевые слова:  атом, протонные частицы, независимые детекторы, диаметр ядра 

 

Özet 

Antik Yunanistan'daki atom kavramı ile modern bilimin bakış açısı arasındaki farkları biliyoruz. 

Bu işlem sırasında yapılan birçok deney sonucunda, atom çekirdeğinde proton ve nötron adı 

verilen parçacıklar olduğunu gördük. Bu arkadaşlar ve çekirdeğin etrafında dönen elektronlar ile 

periyodik tablodaki elementlerin özelliklerini açıklayabiliriz.  1960'lara kadar Murray Gell-Mann 

ve George Zwig kuark modelini önerdiler. 

Protonların ve nötronların kuark denilen altyapıları olduğunu öne sürüyorlar. Başka bir deyişle, 

bir proton aslında iç yapısında bir kuark bulunan bir tür parçacıktır ve tüm özellikleri bu 

kuarkların (ve gluonların) etkileşimi ve dağılımı ile belirlenir. Sadece protonlar ve nötronlar için 

değil; aslında kuarklar hadron sınıfındaki tüm parçacıkların (protonlar gibi) altyapısını oluşturur. 

En önemlisi, bu hadronlar kuarkların birleşmesiyle oluşan bir durumdur. 

 

Anahtar Kelimeler:  Atom, proton parçacıkları, bağımsız dedektörler, çekirdek çapı 
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Bir mahnının taleyi:  “Qalanın dibində bir daş olaydım” 

 

 

Prof. dr. Minaxanım Təkəli (Nuriyeva) 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

Qalanın dibində bir daş olaydım, 

Gələnə-gedənə yoldaş olaydım. 

Azərbaycanın qədim və köklü mədəniyyətə; habelə zəngin folklora malik bir diyar olduğu 

məlumdur. Xalq mahnılarımız da bu folklorun çox güclü və ifadəli qolunu təşkil edir. Türk 

dillərinin dünya dillərinə təsirləri ilə ilə yanaşı mədəni irsimizin - musiqi sənətinin də bu mənada 

təsirləri məsələsi artiq ictimaiyyətimizə və elmi fikir aləminə yaxşı məlumdur. Mənim hazırkı 

çıxışım da bu məqsədlə  Türk dünyası üçün ortaqlıq daşıyan məşhur türkülərimizin, daha dəqiq 

desək, “Qalanın dibində bir daş olaydım” nəğməsinin Dünya miqyasına çıxışı – başqa xalqlara 

məxsus bir çox sənət örnəklərində istifadəsi barədə olacaqdır. Bu yöndə aparılan araşdırmaları 

çox gərəkli sanırıq;   çünki o, türkologiyanın kompleksli bir elm olduğunu və bütün əlaqədar 

problemlərə ümumtürk kontekstində yanaşılması vacibliyini çatdırır. Bu müqəddəs dəyərlərimiz 

haqqında bu gün də daxil olmaqla istənilən qədər faydalı elmi-nəzəri fikirlər söylənilmiş, onun 

təbliği, təsir gücü, ictimai və milli şüurun inkişafındakı məftunedici rolu, ümumən sinkretik 

xarakteri yüksək qiymətləndirilmişdir. (1, s.84) 

Lakin təəssüf ki,  türkologiya da, onun bir qolu olan folklorşünüslıq da öz dar, məhəlli çərçivədən 

kənara çıxa bilmədiyimdən, bu üzdən elmi məsələlərin kökünə varmaqda  çətinliklər ortaya 

çıxdığından  istənilən nəticə də əldə olunmur. Buna nail ola bilmək üçün isə Türk xalqlarının əski 

çağlardan günümüzə qədərki tarixini, dillərini, mədəniyyətlərini, etnogenezisini, coğrafiyasını 

bilməklə yanaşı məhz  folklorunu da öyrənmək şərtdir.(10, 246) Yalnız bu zaman türkoloji və 

eləcə də folklorşünaslığa məxsus  problemləri geniş kontekstdə və gərəyincə araşdırmaq olar. 

Mahnı, musiqi təmirə ehtiyacı olmayan körpüdür, demişlər. Buna görə o tərcüməsiz bir dildir; 

hüdud, sınır tanımadan açıq sərhədlərə ulaşır, maneəsiz, yasaqsız hər yerə nüfuz edib yayılır. 

19 cu əsr Rus ədəbiyyatında Qafqaz mövzusuna Şərqin – ayrıca yenə Qafqazın musiqili 

etnoqrafik ərzi-halı kimi “Persidskiy xor” daxil olur. Böyük Rus bəstəkarı Mixail Qlinka isə 

Puşkinin “Ruslan və Lüdmila” poeması əsasında yazdığı operasında  nəğməni rəqsin 

müşayətində xor şəklində vermişdir. (8, s.4).Bu parçanın mənşəyi  məsələsi ilə əlaqədar belə bir 

fikrə gəlmək mümkündür ki, “həqiqətən Qlinkanın “Ruslan və Lüdmila”da işlədiyi türkünün 

coğrafi arealı genişdir.(4. s. 128-129)  Xəzər xaqanının “Şəhrizadın sarayı”ndan geri qalmayan 

evi, sehirkar bir gözəllik daşıyan bağı... Qıpçaq yönlü Kiyev knyazlığında baş verir hadisələr. 

Xəzər xaqanlığının hökm sürdüyü coğrafiya, yaranmış türkanə mühit... Təəssüflər olsun ki, 

yazıldığı vaxtdan başlayaraq  böyük bəstəkarın “kəşf etdiyi” intonasiyalar kompleksini təşkil 

edən  çox incə, həssas melodiyaların əslində çox aydın olan mənşəyi barədə müəmmalı fikirlər 

hələ günümüzə qədər davam etməkdədir. Bu ilahi melodiyalarda bir çox xalqlar öz doğma musiqi 

nişanələrini görə bilirlər və ya görmək istəməkdədirlər.  

Qalanın dibində yıxılıb yatdım, 

Yuxuda yarıma hey baxdım, baxdım. 
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1842-də ilk dəfə Peterburq Böyük teatrında ilk tamaşası keçən operası ilə əlbəttə hər şeydən öncə 

Qlinka qədim Rusu Şərq ilə yaxınlaşdırıb birləşdirmiş, həm də bizim bu nəğməmizə 

əbədiyaşarlıq qazandırmışdır. 

Rəssam Ayvazovskinin xatirələrindən bilirik ki,  dostu Qlinka yazmağa başladığı operası üçün 

ondan  kamançada  yerli musiqilərdən çalmağını xahiş etmiş, və sənətkar ona  çox uşaqkən 

eşitdiyi tatar mahnısı “Qalanın dibində bir daş olaydım” mahnısını ifa etmişdi. O  da bunu 

“Ruslan və Lüdmila” operasına daxil etmişdi (“Fars xoru”; “Çernomor üzərində qələbə” adlı IV 

aktda “Türk rəqsləri”), deyə yazır(8, s.4). Bəstəkar özü də bu görüş barədə “Qeydlər”ində  

göstərirdi: Ayvazovski mənə 3 tatar nəğməsi ifa  etdi. Onlardan ikisini “Ləzginka”, üçüncüsünü 

isə operada xor şəklində ifa etdim. Və bununla o, Rus musiqisinə çox koloritli orientallıq bəxş 

edir. 

Əslində bu təsir daha əvvəldən təzahür edib bərkimişdi: “Qalanın dibində bir daş olaydım” 

mövzusuna gəldikdə bəstəkar 1829-cu ulə  aid  xatirələrində göstərirdi:  Xosrov Mirzənin 

katibinin oxuduğu bu fars nəğməsini həmin ilin payızında mən Şteriç gildə dinlədim.  Bu motiv 

mənə  operadakı “Çölə axşam qaranlığı çökmüşdü” (Лoжиться в поле мрак ночной)  adlı xor 

üçün yaradı.(11, 95) Qeyd:Xosrov Mirzə şahzadə Abbas Mirzə Qacarın oğlu Rusiyanın səfiri 

Aleksandr Qriboyedovun   Tehranda öldürülməsi münasibətilə 1829-da Peterburqa göndərilən 

rəsmi Barış missiyasına rəhbərlik edirdi. Demək, Ayvazovskinin ifasından da 10 il əvvəl 

bəstəkar bu mahnıyla tanış imiş hər halda. Odur ki, rus musiqişünası O. Levaşova bu 

xüsusiyyətləri həssaslıqla tuta bilmişdi: “Ruslan”ın Şərq səhnələri üzərində işlərkən bəstəkar ən 

çox da öz şəxsi təəssüratlarına əsaslanmışdı(6, 130-131.) 

 Bununla bitmir; bu ifaya sonralar da soyuq Peterburq guşələrində rast gəlinincə, bizim bu 

nəğmənin həqiqətən öz soydaşlarımız tərəfindən çox-çox sevildiyinin şahidi olursan. Operadan 

çox illər sonra bəstəkar Rimski-Korsakovun da müşahidələri maraqlıdır:  “Əlahəzrət imperatorun 

Mühafizə alayının Şpalernoy küçəsindəki qışlasını  Balakirevlə ziyarət edəndə indiki kimi 

yadımdadı Qafqazlıların balalaykaya bənzər, ya da gitara oxşar alətdə çalıb xorla bir səslə  

Qlinkanın “Persidski xor”u bəzi dəyişikliklərlə oxuyurdular” (5, s.63).  sözlərini misal gətirir. 

Şübhəsiz, bu mühafizə alayındakı Azərbaycanlı zabitlərinin çaldığı saz, oxuduğu onların qəriblik, 

həsrət duyğlarını bəyan edən  “Qalanın dibində bir daş olaydım” şərqisi idi. Bu nəğmə çox 

sevilən, ən çox tələbat duyulan bir parça olmuşdur. Özüm illər öncəsi 20 əsrin ilk çağında alman 

folklorşünasları tərəfindən yazıya alındığını eşitmişdim. 

Bizim bu qədim mahnımızın  əsrlər öncəsi uzaq xalqların da sevgisinə, diqqətinə səbəb olduğuna 

dair yenə faktlar var əlimizdə.  Daha əvvəldən polyak dilinə tərcüməsi varmış. Qafqazın 

istilasının ilk çağlarından başlayaraq süngülərin açdığı yolla buraya gələn elm-maarif 

xadimlərinin də diqqətini cəlb edən saysız örnəklər içində bu türkü də vardı. Abbasqulu ağa 

Bakıxanov Qafqaz xalqları mədəniyyətilə, tarixilə yaxından maraqlanan dostu etnoqraf, 

tərcüməçi  Tadeuş Lada Zablotskiyə bu mahnını təqdim etmişdi.(7, 56) Bundan başqa 1844-cü 

ildən başlayaraq 7 il Kırımda, Qafqazda yaşayan şair Polonski Yakov da bu mahnının sözlərini 

tərcümə etmiş, onu tatar nəğməsi adı ilə yaymışdır. Bir də bu nəğmənin ruhuna uyğun ona özü 

yazdığı əlavə bəndlər də qoşmuşdur. (7, 56)  Tək bununla qalmamış, Qafqazda ilham çeşməsi 

çağlayan şair 12 şeirinin toplandığı “Sazandar” silsiləsini yaratmışdır. 

 “Qalanın dibində bir daş olaydım...” qeyri-maddi mədəni irsimizin gözəl örnəyi sayılan 

türkümüz demək olar ki bütün Türk dünyası ilə ortaq mənəvi sərvətimizdir. Türkiyə, Kərkük, 
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Balkanlar, Türkmənistan ölkələri ilə sıx ortaqlığını deyə bilərik. Bu siyahıya Türk dünyasında 

ortaq dəyərlərdən sayılan “Sarı gəlin”, “Dedim dedi”, “İrəvanda xal qalmadı”, “Qubanın ağ 

alması”, “Çaxmağı çax”, “Ver yaylığı”, “Mindim gəmisinə” və s. əlavə etmək olar. Bu mənada 

“Azərbaycan xalq nəğmələri Azərbaycan, eləcə də türk xalqlarına xas olan psixologiyasının, 

əhval-ruhiyyəsinin xəritəsini xatırladır.” (2 s.33) Həqiqətən, xalqın epik və etnik yaddaşı olan 

folklorla tanış olmadan millətin psixologiyasını, müstəqil, milli, fərdi mentalitetin sabit, əbədi 

daşıyıcısı kimi onun etnik “mən”ini, ümumbəşəri və qlobal yaddaşda məhz bu “mən”lə təmsil 

olunan bədii arxetipi, fəlsəfi-estetik kodu və geni arayıb – axtarmaq, tapıb, ayırıb incələmək 

qeyri-mümkündür.(9, s.9)   Baxın: nəğmənin həzin ifadə tərzinə uyğun gələn “Qalanın dibində 

əkərlər darı/Əkərlər-biçərlər yarıbayarı/ Yar mənə göndərmiş heyvaynan narı”(Kərkük variantı); 

“Qalanın dibində əkərlər narı/ əkərlər, biçərlər, çəkərlər zarı/ çəkdirmə zarı, ol yigidin yarı 

(Türkmən variantı) xalqlarımızda eynidir  

İohann Ştraus (oğul) da “Qalanın dibində” nəğməsindən istifadə etməklə “Persidskiy marş”ı 

ortaya çıxarıb. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Peterburq Universiteti Türkologiya kafedrasına 

başçılıq etmiş mərhum həmyerlimiz prof. Əfrasiyab Vəkilov etiraz edərək vallarda yayımlanan 

Persidskiy tanets yerinə Azerbaydjanskiy tanets (Azərbaycan rəqsi) yazdırmışdı. 

Mahnının nəqarətində: 

Ay dadaş, atma daş, mən yaralıyam 

Şəkinin, Şirvanın mən maralıyam. 

Kərkük variantındakı nəqarətdə:  

Atma bu daşları mən yaralıyam,  

El –aləm al geyinib, mən qaralıyam.  

Nəğmənin Türk xalqlarında “Kalenin dibinde bir taş olaydım”,    “Kalenın ardında”, “Kalanın 

başında”, “Kalenin altında”? kimi yalnız cüzi fərqlərlə olsa da eyni sayaq adlandirilmasi da eyni 

qaynaqdan qaynaqlanmasına sübutdur. 

Aram Xaçaturyan “Spartak” baletində “Köçəri” oyun havası ilə yanaşı Azərbaycan, Türkiyə, 

Balkan türkləri, Kərkük, Türkmənistan ölkələri  üçün ortaq şərqilərdən olan “Qalanın dibində bir 

daş olaydım”, mahnısından istifadə etmişdir 

Belə məlumatlarla Kamran İmanovun “Erməni yadelli nağılları” kitabında daha ətraflı tanış 

olmaq olar. Kitab Azərbaycan, rus, ingilis, fransız dillərində çap olunmuş və yayılmış, müxtəlif 

informasiya saytlarında yerləşdirilmiş, Türk dünyasına, o cümlədən Azərbaycana məxsus mədəni 

sərvətlərin, o cümlədən muzeylərdə, kitabxanalarda və arxivlərdə qorunub-saxlanılan və ictimai 

varidat sayılan mədəni irs və digər əqli mülkiyyət nümunələrinin mərkəzləşmiş şəkildə 

rəqəmləşdirilməsi, hüquqi qorunması və beynəlxalq təşkilatlarla, həmçinin xarici dövlətlərin 

aidiyyəti qurumları ilə mübadiləsinin təmin edilməsi üzrə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə başlanıb(3, 81).  

Türkülərimizin elmi tədqiqi onların yayılma arealını da dəqiqləşdirməyə yol açır, bu təşəbbüslər 

onun itirilmiş, əldən getmiş nüsxələrini də tapıb üzə çıxarmağa, bununla məzmunu 

bütünləşdirməyə, habelə sonda mahnı xəzinəmizi zənginləşdirməyə şərait yaradır. 
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LOCKDOWN TURNING INTO LIFE DOWN –Poor  Mirgants Sobbing under Corona 

Pandemic 

Dr.Ishrat Fatma  

M.B.G.I.C G.Z.B.(U.P) 

 

The Partition of  1947   and finally the formation of India and Pakistan after a long journey of 

struggle and bloodshed was one of the most sensitive and heart wringing   event of human 

migration and displacement witnessed by the whole world.The people fleeing and migrating  to 

the land of their choice under religious fanaticism presented a picture of great tragedy  showing  a 

statistic of the death of 2 million people. In the present day condition this tragical event of history 

becomes alive in our memory due to the current migration crisis taken place as the fatal  

consequences of  the coronavirus pandemic’s impact on the country, and likely a portent not only 

for India but perhaps the rest of the world. 

Like other countries this pandemic has laid  bare the realities of  class culture  divided by 

inequalities and injustices that makes Indian society the largest society based and divided upon 

inequalities in the whole world.The mass population of workers ,domestic workers,street sellers 

,door to door hawkers, fruits and vegetable sellers ,on roads entertainers and many other workers 

earning their bread on daily wages and many others who are a corpus of more than 90 percent of 

its total population living a life of poverty and shabbiness.  

Already ill-treated by their employers and  being a victim of a system that offers them no support, 

these migrant workers from cities like Mumbai and Delhi to states like Jharkhand, Assam, Bihar, 

and Chhattisgarh are now further suffering due to the coronavirus, and not just from illness. By 

early March, India had not been  reported many cases  and caught the attention of  the World 

Health Organization.But due to the insufficient testing capacity the registered cases soon rapidly 

rose and finally burst into  the depth of the health crisis. On March 25, as the official case count 

surpassed 600,  the Indian Government  finally instituted a haphazard lockdown, forcing the 

nation’s entire population of 1.3 billion indoors. Initially only taking place for 21 days, it was 

soon continually extended until mid-May and  now lockdown part 4 is extended uptill June  with 

regions divided into different zones as per the  rate of infection and a gradual reopening planned  

with some restrictions has  provided  eased, but undoubtedly making the lives of the migrants 

workers hell  forcing them to live without basic necessities ,without food to eat and water to drink 

and the scorching hot weather adding in their miseries.  

This research paper focuses the impact of corona pandemic  on the miserable lives of poor 

migrants workers and  finds out the  pathetic condition of these Tens of millions of migrant 

workers left  to survive without even the small wages they were earning, and no means of staying 

in their meager living conditions,suffering the ill treatment and negligence of government, 

attempting to return to their home states and families, putting  their lives at stake walking, 

dragging their lifelong possessions and children with them on a brutal expedition, often with no 

money, basic communication technology, friends to help, or knowledge of places to stop for 

shelter along the way. 

KEYWORDS- Pandemic ,migration, haphazard lockdown ,human trafficking , negligence of 

government, meager living conditions 

 

https://www.thehindu.com/news/national/india-coronavirus-lockdown-day-1-updates-march-25-2020/article31159466.ece
https://www.thehindu.com/news/national/india-coronavirus-lockdown-day-1-updates-march-25-2020/article31159466.ece
https://www.chicagotribune.com/coronavirus/ct-nw-india-lockdown-coronavirus-20200324-cpp7nww3bngablsdbyjwakumgy-story.html
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FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU (TMS 1): YENİ DEĞİŞİKLİK 

ÇERÇEVESİNDE YÜKÜMLÜLÜKLERİN KISA VEYA UZUN VADELİ OLARAK 

SINIFLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR 

Orcid ID: 0000-0001-6608-6511 

Giresun Üniversitesi 

 

Özet 

 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uyum amacıyla Türkiye Muhasebe 

Standardı 1’in (TMS 1) 69, 73, 74 ve 76. paragraflarında yapılan değişiklikler, 12.03.2020 Tarih 

ve 31066 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Finansal tabloların sunuluşunda 

yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını kapsayan bu değişiklikler, 

01.01.2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olmakla birlikte 

istenildiği takdirde daha erken uygulanabilmesine olanak tanınmıştır. Bilindiği üzere 

yükümlülükler; finansal durum tablosunun pasif tarafında yer alan ve varlıkların nasıl finanse 

edildiğini gösteren kaynaklardır. Gerek kısa vadeli gerekse uzun vadeli yükümlülüklerin 

varlıklarla ilişkisi işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla söz konusu bu 

değişikliklerin işletmeler açısından ele alınması, incelenmesi ve değerlendirilmesi önem arz 

etmektedir. Bu kapsamda; yapılan çalışmada, TMS 1’de yapılan değişikliklere göre işletmelerin 

kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerinin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulacak 

farklılıkların örnekler üzerinden ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: muhasebe, TMS 1, işletmelerin yükümlülükleri     

 

Presentation of Financial Statements (TAS 1): An Evaluation on The Classification of 

Liabilities as A Short or Long-Term in a New Change Framework 

 

 

Abstract 

 

In order to comply with International Financial Reporting Standards (IFRS), Turkey's Accounting 

Standard 1 (TAS 1) 69, 73, 74 and 76 amendments in the paragraph was published in the Official 

Gazette No: 31066 and dated 12.03.2020. Despite these amendments, including the classification 

of liabilities as short or long term in the presentation of financial statements will be applied in the 

annual accounting periods starting from 01.01.2022 or later, they are allowed to be applied earlier 

if desired. As it is known, liabilities are resources on the passive side of the statement of financial 

position showing how assets are financed. The relationship of both short-term and long-term 

liabilities with assets is vital for businesses. Therefore, it is important to handle, examine and 

evaluate these changes for businesses. In this context; in the study, it is aimed to reveal the 
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differences that will be taken into consideration in the classification of the short and long term 

liabilities of the companies according to the amendments to TAS 1. 

 

Keywords: accounting, TAS 1, business liabilities 
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COVID-19 AND ITS EFFECTS ON THE SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF 

ASSAMESE SOCIETY OF INDIA 

 

Dr. Kironmoy Chetia 

Chandra Kamal Bezbaruah Commerce College, Jorhat. 

 

The unexpected and unimaginable outbreak of COVID-19 has a tremendous effect on the Socio-

Cultural aspects of the Assamese Society of India. This is particularly because the months of 

April and May are marked by a lot of festivities involving the tradition, culture and economy of 

the people. The people of Assam celebrate their chief festival Rongali or Bohag Bihu marking the 

start of the Assamese New Year in the month of April. It involves a lot of social, cultural and 

economic activities. The lockdown had an unexpected multidimensional effect on these fun and 

festivities. Moreover, considered auspicious by the Assamese people, this is a month of marriages 

.and religious activities. Lockdown has either led to the cancellation of these or to be performed 

with limitations effecting the traditions and customs of the region. This has highly affected the 

economy of the state. The artists of the state who normally used to have a flourishing time during 

this period of the year, had to remain out of work during this lockdown. The outbreak of COVID-

19 also has its impact on the agriculture of the year. In spite of the government efforts, the 

concerned activities of tea-industry and paddy cultivation have been affected in the pandemic 

situation .This paper is an attempt to trace the effect of COVID-19 in the socio-cultural activities 

of Assam keeping in mind the festivals and religious activities of the season.  

For the purpose of study, primary data will be collected through on-line questionnaires and 

secondary data will be collected through the newspapers, books and magazines.  

The results of the study are expected to bring to the fore, the socio-cultural and economic effects 

of Covid-19 on the people of Assam and its consequences in future.  

This research is expected to become a source of study for further researches in the field of 

Sociology. Economics and Cultural Studies. 

Keywords: covid-19, society, customs, culture, economy 
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To What Extent Can Bakhtinian Approach Be Applied To The Postcolonial Novel? 

 

Dr. Ersoy Gümüş 

İstanbul University 

Dr. Cengiz Karagöz 

Namık Kemal University  

 

Abstract 

Mikhail Bakhtin is a scholar whose works focus on philosophical and theoretical issues on 

literature where his influence has still been felt deeply. He discusses how the novel form takes up 

a distinguishing quality in literature due to its potential to employ a variety of voices and ideas. 

For Bakhtin, the novel can reflect different viewpoints by enabling several narrators to narrate the 

story from their own perspective. Through this way, facts and ideas are deconstructed and 

reconstructed throughout the novel. The novel can comprise a multiplicity of voices that 

overshadow basic hierarchical relationships, so marginalized voices can be heard by means of 

such polyphony. It would be possible to apply Bakhtinian approach to postcolonial literature in 

that postcolonial novels basically intend to offer alternative truths to Eurocentric arguments and 

give voices to the silenced and oppressed subjects. Before postcolonial literature arose, once-

colonised peoples had been described in accordance with the white coloniser's subjective 

perceptions about them. However, postcolonial texts aim to reconsider the former colonial 

relationship between the West and the Orient in a subversive way and prompt ex-colonised 

nations  to regain self-confidence. This paper proposes the conviction that Bakhtinian approach 

could be a very appropriate and useful tool for writers in producing postcolonial novels. By 

adding alternative narrators and perspectives to the narrative, postcolonial writers can achieve in 

making once oppressed voices heard across the literary circles and redefine them from the 

viewpoint of once-colonised peoples.   

Keywords: Mikhail Bakhtin, Bakhtinian Approach, Polyphony, Novel, Postcolonialism          
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THE INTERRELATION BETWEEN WRITTEN CORRECTIVE FEEDBACK AND 

TEACHERS’ ROLE IN THE TEACHING PROCESS: REVIEW PAPER 

 

Mohammad Halabieh 

UniSZA, Malaysia 

Abstract 

Scholars have studied extensively corrective feedback from different perspectives. One of these 

perspectives was focusing on corrective feedback providers i.e. teachers. Recently a huge 

literature of studies, which dealt with the relationship between corrective feedback and teachers, 

have been conducted. Hence, in order to make this rich literature approachable to the coming 

researchers, this paper tries to review it. Using Google Scholar, Research Gate, Academia and 

Science Direct, the researcher looked for more than 60 papers that range between 2013 and 2018. 

At the end, the researcher recommended reviewing other sub-fields that correlates with corrective 

feedback such as students and corrective feedback in addition to teachers’ social and economic 

status.    

 

Key words: Teachers’ corrective feedback, Corrective feedback and teachers’ experience, 

Corrective feedback and teacher’s theoretical background, Corrective feedback and teachers’ 

beliefs 

 

1. Introduction 

For more than fifty year, scholars have studied corrective feedback from different perspectives. A 

great sector of these studies focused on corrective feedback provision i.e. teachers. Recently a 

huge literature of studies, which dealt with the relationship between corrective feedback and 

teachers, have been conducted. Hence, in order to make this rich literature approachable to the 

coming researchers, this paper tries to review corrective feedback and its interrelation with 

teachers’ role.  

2. Methodology  

The researcher searched on Google Scholar, Research Gate, Academia, and Science Direct for 

these key words: corrective feedback and experience, corrective feedback and beliefs, corrective 

feedback and theoretical knowledge, corrective feedback and errors, corrective feedback and 

mistakes, importance of corrective feedback. This research was limited with a time span between 

2013 and 2018. He examined roughly more than 60 papers and studies. 

3. Errors vs mistakes 

It is a well-known saying “To err is human”; it is normal to humans to commit errors in all the 

aspects of life. Language learning is one of these aspects. Moreover, considering them as mere 

obstacles that face students is a common that is attributed to errors. Some may doubt the 

importance of errors for language learning; however, they are highly efficient for instructors, 

syllabus designers, linguists and researchers. Errors support teachers in their task since they 

highlight the items students may suffer from during their language learning journey. Moreover, 

because they originate from the core of a learning process, errors could enable teachers to 
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anticipate the linguistic features that may hinder learners (Marzban & Arabahmadi, 2013). Most 

teachers, as Cho (2015) concluded, consider corrective feedback a tool to treat students’ 

grammatical errors and improve their grammatical accuracy in writing.  

With the help of detecting errors, researchers can measure the success and failure of different 

conditions; they try to discover deviated and correct cases in the learning process. As for 

linguists, who are provide with an eye on the language learning and acquiring mechanism, they 

invent and add to theories and principles which ease learning. Syllabus designers, by considering 

errors deeply, try to devise appropriate textbooks that effectively meet the true needs of learners. 

In in all, all the aforementioned benefits of errors are reflected on students either directly or 

indirectly. 

Difference between Errors and Mistakes 

Differentiating between mistakes and errors is not an easy matter. The first scholar who 

differentiated between the two terms was Corder (1967); he considered mistakes are “deviations 

caused by performance factors, such as memory lapses, a lack of attention, or tiredness, while 

errors are “deviations caused by deficiency in the language knowledge”. Moreover, it is 

suggested that errors are systematic and persistent Nassaji (2018); on the other hand, mistakes are 

“unsystematic and occasional and occur when learners are not able to use the knowledge they 

possess.” 

Building on Corder’s (1967) consideration of errors, Feltsen (2009) elaborated more in 

differentiating between mistakes and errors; he concluded that the former is a performance 

phenomenon, while the latter is a lack of competence. On the other hand, Ellis (1994) commented 

on Corder’s differentiation and suggested that “it is possible that the learner’s knowledge of the 

target form is only partial; the learner might not have learnt all the contexts in which the form in 

question can be used”.  

On the other hand, depending on their causes Bartram and Walton (1991) differentiated between 

them; mistakes are the result of “not putting into practice something they have learned”; while, 

errors are caused by “trying out something completely new and getting it wrong”. Moreover, they 

added that a mistake is a wrong linguistic form which a native would not usually commit; thus, it 

is only produced by second language learners. Ellis (1997) agrees them adding: errors indicates to 

the “gaps in a learner’s knowledge i.e. the learner cannot recognize what is correct and what is 

not correct. On the other hand, mistakes reflects learners’ “occasional lapses in performance” i.e. 

they happen because the learners are incapable to implement what they really know.  

Concerning how to deal with errors and mistakes, even, theorists are not on accord. Errors are 

considered by Behaviorists a negative phenomenon, while, errors are considered by mentalists a 

positive evidence that learning is taking place”. They described errors as “developmental” since, 

with the course of learning, learners could overcome them. Hence, they defined errors as “a 

natural feature of the learning process”; besides, they are known to be out of over-generalizations 

and faulty deduction (Amadi, 2017). 

Correction and Feedback Interrelation 

In their 8th article about Learning and Teaching: Theories, Approaches and Models by Akdeniz et 

al. (2016) discussed the interrelation between correction and feedback. Feedback is just 

announcing whether the educational objectives agrees with students’ behaviors, while correction 
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is the fulfillment of the learning deficiency. They highlighted that since both feedback and 

correction aim at promoting teaching, they should exist in any educational process.  

4. Corrective Feedback and its Importance 

Feedback is frequently provided and received in our normal life. According to Xhama (2018), 

corrective feedback’s general purpose is to provide or to make a positive change in what it is 

aimed at, for instance an individual person or a group. In other words, feedback goal is to develop 

as well as improve others’ lives and personalities. Furthermore, feedback forms vary i.e. the 

elders’ instructions to the young, teachers’ remarks on their students, and parents’ comments on 

their children behavior…etc. All in all, any type of corrective feedback that helps an individual to 

recognize his strengths and weaknesses could lead to a better development of his skills. In the 

teaching process, feedback is pivotal, especially when students reflect on CF and make sense of 

as well as implement it in order to promote their performance (Akdeniz et al., 2016). Besides, 

Klimova (2015) adds that constructive written corrective feedback can drive students to develop 

their linguistic skills. 

Approximately four decades ago, error correction or correction feedback flourished; extensively a 

large layer of scholars have conducted studies about. Hence, differently it was defined. Generally, 

it is often considered as a negative evidence in acquiring the second language (Wang, 2017). 

Lightbown and Spada (2013) simply put it as any comment to students’ on their wrong use of the 

language. Furthermore, Ellis and Shintani (2014) defined error correction as “responses to learner 

utterances that contain an error either oral or written”.  

As for the vast terminology used for referring to corrective feedback; in second language research 

many terms were coined. Often grammar correction is interchangeably used with corrective 

feedback (Truscott, 1996; Wang, 2017). Moreover, researchers coined many different terms such 

as error correction (Bitchener & Ferris, 2012; Ji, 2015; Wang, 2017), written feedback (Glover & 

Brown, 2006; Cramp, 2011), grammar correction (Truscott, 2007; Ji, 2015), error feedback 

(Chandler, 2003), and teachers’ response (Ferris, 1995), 

5. Teachers’ and Corrective Feedback 

Wang (2017) CF is considered an important task of language teachers by students. It is supposed 

that “mastering the talent of giving good informative feedback … is the heart of pedagogy” 

(Smedberg, 2017). Besides, he suggests that in order to master it, teachers should exert every 

effort. According to (Lee, 2014), teachers’ beliefs and CF provision were clearly correlated in 

recent studies. Hence, the researcher supports (Balachandran, 2018) proposal that teachers’ role 

concerning CF should be discussed academically. 

Teachers should take part in altering learners’ CF stereotype since they consider CF as an 

autonomous and arbitrary (Hyland, 2013). Modirkhamene et al (2017) suggested that teachers 

should well-consider the way of implementing CF as well as the time allotted for. To put it in 

other words, though the good benefits of various CF types, they should be carefully provided as it 

is prone to be harmful; for instance, if it was provided without a thoughtful use, it might 

demotivate or discourage students (Sermsook et al, 2017), especially if it was not enough 

accurate and clear (Zumbrunn et al, 2016). Therefore, teachers should familiarize their leaners 

with the CF they provided (Rustipa, 2016) as well as should train them to positively react with it 

(Chong, 2017). Furthermore, Budianto (2018) adds that teachers should evaluate their CF 

effectiveness i.e. students’ reactions to CF should be well-monitored. 
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Truly, it is impossible to correct all errors students fall in (Alhumidi & Uba, 2016). Hence, 

certain linguistic aspects teachers should pay attention to (Budianto, 2018). In other words, Salteh 

and Sadeghi (2015) proposed that the priority should be maintained for linguistic items that 

hinder communication. Furthermore, McKay (2013) suggests that it is far off wisdom to stick to 

one strategy. Meanwhile, teachers are advised to be simultaneously consistent in giving CF 

(Nguyen). Ferris (2014) suggested that CF should be provided as questions rather than 

imperatives amid a milieu of encouragement and constructive criticism.  Furthermore, in order 

for get the utmost efficacy, teachers need to realize the way their students consider the provided 

CF (Tangkiengsirisin & Kalra, 2016). Instructors should double check their students 

comprehension of the CF provided. Due to the lack of research, the ideal dose of CF is still 

unknown (Bitchener & Storch, 2016). All in all, teachers should maintain these main points: 1) 

consistency, 2) the long-term effect, 3) individual student record of errors. 

To achieve the best results, according to Martínez Buffa (2016) teachers and students are 

expected to coordinate in CF provision process. Moreover, a more personalized approach for CF 

provision is advised to be taken; in order for enabling students to effectively receive the different 

CF types, learners’ preferences of CF type should be considered (Rummel & Bitchener, 2015).  

After discussing the importance of CF and teachers’ perspectives on CF, a logical question may 

be posed: how should teachers establish their CF provision? Pearson (2018) answers: the 

techniques and methods, followed by teachers, are based on the experience, personal beliefs, and 

theories about feedback.  

5.1 Experience 

It is taken for granted that experience is a main cornerstone that teachers formulate their in-class 

actions according to. Furthermore, experience gained out of a long teaching journey plays an 

essential role in promoting the quality of the provided CF; Norouzian (2015) correlated the 

efficient results of CF with teachers’ experience. She added that experienced teachers excel the 

inexperienced; in other words, the experienced CF was more precise and accurate than the novice 

CF. Nonetheless, Espinoza, Medina & Lagos (2018) concluded that the pre-service teachers, who 

admitted adopting comprehensible CF, did not correct all the mistakes despite their accurate CF. 

However, they added that pre-service teachers believe that CF is significant for advancing writing 

skills. Because prior experience is not enough to provide CF effectively, Al-Bakri (2015) 

recommends setting up seminars and workshops in order to maintain teachers’ continuous 

professionality. Moreover, Kotz and Ferreira (2013) advised to train pre-service teachers in order 

to promote their competencies of applying CF strategies. Moreover, they recommended that those 

teachers should reflect, collaboratively and individually, on their CF provision and to investigate 

how to invest this tool to develop their learners’ writing skills.  

5.2 Theoretical Background 

Teachers are advised to know further about theoretical background in CF provision since it has a 

pivotal role in CF (Al-Bakri, 2015). On the other hand, CF is affected negatively in case 

providers do not build it on solid theoretical grounds. In other words, they are unable to manage 

it efficiently since they have inadequate theoretical knowledge about. Thus, in order to promote 

students’ writing quality, teachers are recommended to deepen their theoretical knowledge, 

particularly in CF methodology (Thao & Anh, 2017). 
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5.3 Beliefs 

Undoubtedly, beliefs play an essential role in providing CF positively (Budianto, 2018). 

However, they are controversial to teachers since sometimes they, while teaching, do not practice 

what they preach. According to Al-Bakri (2016) although teachers believe in a certain idea, they 

contradict their beliefs by not practicing them; he proposes that in order to enhance providing CF, 

teachers ought to cooperate with their colleagues to reflect on what they believe regarding CF. 

Nonetheless, Martínez Buffa (2016) suggests that sometimes this contradiction takes place 

because of the daily school routine.  

In a study conducted by Al-Bakri (2015) suggested that “there is empirical evidence that 

teachers’ beliefs affect their instructional decisions”; he elaborated that whenever teachers have 

an honest intent to advance their students’ writing, they try their best to provide CF effectively. 

Moreover, Rafiei and Salehi (2016) concluded that though the majority of the teachers, in his 

study, believe in the importance of providing indirect CF, most of their applied CF was direct CF. 

They suggested that this contradiction may indicate that teachers are not well aware of their 

provided CF. 

6. Recommendations 

It is concluded from this review paper that teachers’ role is very significant for a successful 

corrective feedback provision. Teachers’ experience, theoretical background and beliefs effect on 

corrective feedback was shown. However, still certain points should be covered by future 

researches, for instance the effect of teachers’ economic and social status on corrective feedback. 

Moreover, future researchers are recommended to study students, receivers, more extensively 

since their role is as important as the teachers, providers.  
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Komputer dilçiliyinin geniş bir sahəsi olan lingvostatistika kompüterlərin həyatımıza nüfuz 

etməsi ilə daha da qabaqcıl  mövqe qazanıb illərlə öncə aparılması çox qəliz və ya mümkünsüz 

görünən dillə bağlı maraqlı statistik göstəriciləri əldə etməyə geniş imkanlar verdi. İndi 

lingvostatistikanın köməyi ilə tək müasir dil haqqında deyil, həmçinin qədim yazılı mənbələr 

haqqında da zəngin, özünəməxsus, və bu günə kimi açıqlanmamış bəzi məqamları ortaya 

çıxarmaq mümkündür. 

Bu nöqteyi nəzərdən bizim diqqətimizi daha çox milli-mənşəyimizi, tariximizi, söykökümüzü 

çox böyük şərəflə əks etdirən xalqımızın qəhramanlıq dastanı “ Kitabi-Dədə  Qorqud ”  və nəinki  

klassik Azərbaycan  poeziyasının, bütün türk dünyasının əsrarəngiz incilərindən sayılan 

Məhəmməd Füzulinin nəzm əsərlərinin statistikasının təhlili çəkdi.  

Azərbaycan xalqının milli -mədəni sərvət xəzinəsində məxsusi yer tutan və mənəvi varlığımızın 

ayrılmaz  tərkib hissəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin 1300 illik yubileyinə Azərbaycan 

dilçi -  alimləri “ “Kitabi-Dədə Qorqud” dilinin  statistik təhlili ”  kitabını çap etdirməklə  çox 

böyük töhfə vermiş oldular. Bu cür dəyərli bir mənbənin  linqvostatistik baxımdan indiyə qədər 

öyrənilməməsi bu sahədə boşluq,  çatışmazlıq kimi səciyyələndirilə bilər. Məsələ orasındadır ki, 

linqvostatistik tədqiqat ənənəvi dilçilik metodları ilə   araşdırmalar prosesində  öyrənilməsi çətin 

olan bir çox məsələləri  fərqli baxış bucağından müşahidə etmək imkanı yaradır. Məsələn, biz 

kortəbii olaraq  fəhmlə bu və ya digər leksik vahidin və ya qrammatik vasitənin ayrı-ayrı 

abidələrdə daha çox işlənməsi, müəyyən zaman kəsiyində  daha işlək olması fərziyyəsini irəli 

sürə bilərik. Amma, bizim irəli sürdüyümüz fərziyyə sübut olunmamış, havadan asılı vəziyyətdə 

qala bilər. Hər hansı bir fərziyyə müəyyən faktlar, dəlillər, konkret nümunələr əsasında sübuta 

yetirilməlidir. Həmin fakt,dəlil və  sübutları linqvostatistik araşdırmaların köməyi ilə əldə edə 

bilərik. M. Mahmudovun tədqiqatlarında bu istiqamətdə qarşılaşdırılma aparılmış və onun 

nəticələri təhlil olunmuşdur. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarından götürülmüş yüksəktezlikli 

100 feil və 100 söz Məhəmməd Füzulinin əlifba-tezlik lüğətindəki işlənmə tezliyi yüksək olan 

100 söz və  100 feillə müqayisə edilmişdir. Sonradan belə müqayisələr analoji olaraq Azərbaycan 

dilinin tezlik lüğəti və Azərbaycan qəzet dilinin tezlik lüğətləri ilə də aparılmış  və Azərbaycan 

dilinin inkişaf istiqamətləri və meyillərinin öyrənilməsi baxımından qiymətli elmi nəticələr əldə 

olunmuşdur. Abidənin 1999-cı ildə  kompüterlər vasitəsi ilə linqvostatistik təhlili Azərbaycan 

dilçiliyi  tarixində ilk təcrübə olub həmin xəzinənin bizə qaranlıq olan bir çox maraqlı dil 

xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə və əldə olunmuş nəticələrə əsasən  abidəni  fərqli 
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aspektlərdən və daha dərindən  öyrənməyə, müşahidə etməyə imkanı yaradır. Ümumiyyətlə, 

fikrimizcə, “ Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin linqvotatistik təhlili türkoloji dilçilik, bütövlükdə 

türk dünyası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və sözügeden dəyərli mənbənin meydana gəlməsi 

üçün  10 minə yaxın söz-forma nəzərdən keçirilmişdir. 

Dahi şairimizin  nəzm əsərləri üzərində statistik araşdırmalar sayəsində “ Məhəmməd Füzulinin 

nəzm əsərlərinin əlifba -tezlik  sözlüyü” adlı kitab isə 2004-cü ildə nəşr olunmuşdur (kitab 23605 

söz-formanı ehtiva edir) . Hər iki dəyərli, yazılı mənbənin statistik göstəriciləri əsasında dil 

xüsusiyyətlərini araşdırıb qarşılaşdırmağı, maraqlı məqamları işıqlandırmağı özümüzə borc 

bildik. 

Hər iki kitabda leksik vahidlər üzərində statistik araşdırmalara əsasən tezlik , əlifba-tezlik 

lüğətləri tərtib olunmuşdur. Bununla belə, “ Kitabi-Dədə  Qorqud ”  un statistik təhlili ” bu 

göstəricilərin əks -əlifba lüğət formasında nizamlanması ilə də fərqli cəhətə malikdir. 

Xalqımızın qəhrəmanlıq eposu “ Kitabi-Dədə  Qorqud ” un  VII əsr və ya daha öncəki əsrlərə aid 

olduğu faktını bilərək, onun üzərində aparılmış statistik tədqiqatlar, XVI əsrdə yaşayıb yaratmış 

və azərbaycan ədəbi dilini öz nəzm əsərlərində əks etdirən dahi  şairimiz  M.Füzulinin  nəzm  

əsərlərinin  statistikası  ilə qarşılaşdırdıqda Azərbaycan dilinin  quruluşunun, leksik tərkibinin, 

qrammatik xüsusiyyətlərinin VII-XVI  əsr  aralığında hansı dəyişikliyə uğradığını aydın olaraq 

müşahidə etməyə imkan verir. 

Eposda ana sujet xəttinin çox vaxtı  oğuzların yadellilərə qarşı  əzmkar mübarizəsini əks 

etdirdiyindən və qəhramanlıq dastanı olduğundan 50 ən yüksək tezliyə malik felləri təhlil 

edərkən, onların çoxunun  məhz igidlik, qəhrəmanlıqla bağlı olduğunun şahidi oluruq: enmək, 

binmək (ata), düşmək, çapmaq, sıçramaq, atmaq, basmaq, qurtarmaq, öldürmək,  çalmaq, asmaq, 

qaçmaq,  kəsmək və s.[3, s.161 ] 

Füzuli yaradıcılığı isə həzin, lirik olduğundan  50 ən çox tezliyə malik söz-formaları təhlil 

edərkən onların  çoxunun insanın  mənəvi halı, vəziyyəti, əhval-ruhiyyəsi ilə bağlı olduğu 

qənaətinə gəlirik .[3 ,s.162 ]   

Hər  iki  kitabda  ən çox  işlənən fellərin statistik göstəricilərinə nəzər saldıqda  indiki  dövrdə  öz  

işləkliyini itirmiş , amma həm VII,  həm də XVI əsr üçün ümumişlək  söz olan “ur (maq)” feili 

ilə qarşılaşırıq [1, s.80, 2, s.254 ] (indi lüğət fondunda “vurmaq” olaraq işlənir ).  Bu  

araşdırmadan maraqlı bir sual doğur..... Əgər  bu   feil XVI əsrə kimi işlək olmuş və  həmin dövr 

Azərbaycan ədəbi dilində qorunub saxlanmışsa, bununla belə, bu gün də arxaikləşib  ümüumişlək 

lüğət tərkibindən silinmişsə, bəs hansı əsrdə  lüğət  fondundan  çıxmışdır. Bu cür  bir  neçə sözün 

təhlili maraqlı suallar doğurur. Fikrimizcə, bu maraqlı suallara sonrakı əsrlərdə yaşayıb yaratmış 

görkəmli şairlərin , ədiblərin əsərlərinin statistik təhlili zamanı  tutarlı dəlillər  əldə etməklə cavab 

tapmaq olar . Məsələn,  elə bu  və ya bu qəbildən olan  sözlərin tarixini  araşdırmaq üçün  M. 

Füzulidən sonrakı əsrdə yaşayıb yaratmış XVII əsr şairləri,  Saib Təbrizi və ya Qövsi Təbrizinin  

əsərlərinin  statistik  təhlilini aparmaq çox maraqlı olardı.   

“Kitabi -Dədə Qorqud” un statistik təhlili zamanı  “elə (mək) “  , “et (mək)“ ( etsə, etmədin, 

etməsün ) söz-formaları ilə qarşılaşırıq ki, həmin felin müxtəlif şəkildəyişmiş formalarında, 

əsasən də felin əmr şəklində “i” və “ü“ əvəzlənməsini müşahidə edirik.  Məsələn, etməsin- 2 

,etməsün - 6, etsin-3, etsün-4, etmişüz-3( buradakı rəqəmlər, həmin sözlərin işlənmə tezliyini 

bildirir) [1, s.40 ]  
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Bunu növbəti feillərə də aid etmək olar : gətürün-14, gəlsin 17-gəlsün 25 , gətürdü 22-gətirdi 11, 

gətür 2- gətir 1 , gətürəlim 4 -gətirəlim 1[1, s.57 ]. Bütün bu müqayisələrə əsasən bir nəticəyə 

gəlmək olar ki, VII əsr  Azərbaycan ədəbi dili üçün feilə artırılan sözdəyişdirici şəkilçilərin 

tərkibində həm “ ü”, həm də “i” saitləri işlənirmiş və yalnız statistik araşdırmalar sayəsində “ü” 

saiti ilə işlənən feil formalarının üstünlük təşkil etdiyi fikrini  irəli sürmək olar.  

Həmin məqamlara M.Füzulinin  statistikası ilə bağlı araşdırmalarda nəzər saldıqda, əsasən 

“eyləmək” ( 244)  və “etmək”  (263) feilləri çox az göstərici fərqi ilə yüksək  tezlikli sözlər 

sırasına daxil olduğunun şahidi oluruq. Görünür, eyni mənanı versə də,  hər iki  variant XVI 

əsrdə  gündəmdə olmuşdur. Bu kimi bir sıra statistik göstəriciləri təhlil edərkən  Azərbaycan 

dilinin  keçdiyi tarixi inkşaf yolunu asanlıqla  müşahidə etmək olur. Görkəmli şairin əsərlərində 

isə “etməsin”, “etdin” , “etməsinlər”  [2 s.66 ] kimi digər felləri də müşahidə etdikdə artıq  “i ” 

hərfinin “ ü” ilə əvəzlənməsini müşahidə etmirik və buna ona dəlalət edir ki,  VII əsrdə işlənmə 

formasına görə  öndə olan  “ ü” hərfi artıq  9 əsr sonra öz işləkliyini itirmiş  və “i ” hərfi 

əvəzlənmədə   ön sıralara keçmişdir və müasir azərbaycan dilində də bu şəkilçi öz  

ümümişləkliyini saxlamaqdadır. 

Qədim eposun və ədibin əsərlərinin statistik təhlilinin müqayisəsi zamanı ən yüksək tezliyə  

malik  fellər  sırasında  yer alan “baq (maq)” feli ədibin əsərlərində “bax (maq) ” feli ilə 

əvəzlənmişdir. Bu  araşdırmadan belə nəticəyə gəlirik ki, əsrlərlə  öncə gündəmdə olan “ q”  

samiti artıq  XVI əsrdə öz işləkliyini itirmiş və  “x “   samiti ilə əvəz olunmuşdur. 

Ümumiyyətlə, istənilən xalqın qədim yazılı abidələrinin statistik  təhlili əsnasında həmin xalqın 

dini inancı, milli -mədəni dəyərləri, dünyagörüşü yaşayış tərzi haqqında  tez bir zamanda dəyərli  

məlumatlar əldə etmək və  nəticələrə gəlmək olar. “ “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı Azərbaycan 

oğuzlarından bəhs edir. “Dədə Qorqud kitabı” salnamədir, ədəbi əsər olmaqdan başqa, 

Azərbaycan-Oğuz dövlətinin ərəb işğalından əvvəlki müəyyən dövrün və ərəb işğalı ərəfəsinin, 

Oğuz zamanının tarixidir. Amma bədii şəkildə yazılıb. Bu dastana yalnız ədəbi ölçülərlə 

dəyərləndiriləsi əsər kimi baxmaq olmaz. Kitab həm də tariximizin, soykökümüzün, 

mənşəyimizin, məskənimizin müəyyənləşdirilməsi üçün də son dərəcədə  etibarlı və mötəbər bir 

qaynaqdır” [5]. 

Bildiyimiz kimi , “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında  boylarda əks olunan  bəzi hadisələrin V-

VII əsrlərdə cərəyan etdiyini , bəzi hadisələrin isə  ondan da xeyli əvvələ aid  olmaları  ehtimalı  

irəli  sürülür . Bunu  dastan üzərində statistik təhlil  aparakən daha aydın görmək olur. Belə ki, 

dastanda  keçən Tanrı-17 , tanrıyla -1, tanrım-4 , tanrının-1 [1, s.75 ] kəlimələri dastanın  VII 

əsrdən öncə , yəni Azərbaycanda islam dininin bərqərar olmazdan  öncə mövcudluğunu təsdiq 

edən faktlardandır. Daha ətraflı şərh etsək, islamdan öncə insanlar tək olan Allaha Tanrı deyə 

müraciət edirdilər. Eposda qeydə alınan Allah -33, Allah- Allah-1, Allah -Təalaya 1, Allah 

Təalanın-2 ,  Allaha- 4, Allahıma- 2,  Allahın-2  [1, s.11 ] , din -5, dinə -2 , dini -3, dini-

Məhəmməd- 2, dinin - 4, [1, s.36 ] dua-15, duaları-1[1, s.37 ]  kimi kəlimələr  bəzi boyların  

islam dininin  yayıldığı bir dövrdə meydana gəldiyi faktına söykənir.  Dastanda Allah kəliməsinin 

33 dəfə, tanrı kəliməsinin də 17 dəfə işlənməsi eposun demək olar ki, daha  çox boyunun  islam 

dinin yayıldığı dövrdə yazıldığına dəlalət edir. 

Hər iki kitabın üzərində aparılmış  statistik təhlillər əsnasında maraqlı bir məqamla da 

qarşılaşırıq.  Belə ki, M.Füzulinin əsərlərinin statistikasında  qara  rəngin tezlik göstəricisi  21, ağ 

rəngin-1, qırmızı rəngin-1[ 2,s.8,146 ] olduğu təqdirdə, bu göstəricilər  “Kitabi- Dədə Qorqud ” 
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dastanında müvafiq olaraq   qara -348 , ağ - 230 , qırmızı- 3  tezliyi ilə  əvəz olunmuşdur. [1, 

s.88,135 ]  Bu rənglərin  belə tezlik göstəriciləri  xalqın tarixi, milli- mədəni dəyərləri,  hadisələrə 

yanaşma tərzini, məişəti  haqqında bizə bəzi işarələr verir. Oğuz elində şadlıq oldu gəlin və bəy 

qırmızı kaftan geyinərdi, igidlərdən biri  əsir düşər ya ölərdisə bütün el qara geyinərdi, ağ rəng isə 

müdriklik , təmizlik rəngi  olaraq  anlaşılır. 

 Bildiyimiz kimi, dilçiliyin  müasir bölməsi olan qlottoxronologiya  dillər üzərində aparılmış 

statistik təhlillərə əsaslanan dildə baş verən tarixi inkşaf yolunu izləyir. Bu metod əsasən qohum 

dillərin lüğət  fondunun tarix boyu hansı dəyişikliyə məruz qaldığını araşdırır. Fikrimizcə, 

müxtəlif əsrlərə məxsus  müəllif dillərini  də bu nöqteyi nəzərdən araşdırmaq dil tarixi baxımdan 

çox əhəmiyyətlidir. Dilçiliyin bu bölməsinin banisi hesab edilən “ Morris Svodeşin ilkin 

nəzəriyyəsi belə idi: dil mürəkkəb sistem olub, bir neçə hissədən  ibarətdir  ( fonektika, leksika, 

morfologiya və s.) . Svodeşə görə bunlardan ən çox dəyişikliyə məruz qalan leksikadır. Svodeş 

leksikanı iki yerə ayırmışdı “bünövrəvi” və “mədəni”. Onun nəzəriyyəsinə əsasən “bünövrəvi” 

leksika texnoloji, mədəni inkişafdan az asılıdır və dəyişikliyə daha gec uğrayır. Bunu sübut 

etmək üçün o, “bünövrəvi” leksikaya aid 200 sözdən ibarət siyahı yaradır. Bu tip leksikaya bədən 

üzvləri (“baş”, “göz”, “qulaq”, “ağız”, “əl”, “ayaq” və s.), müxtəlif təbii elementər ( “günəş”, 

“ay”, “su”, “külək”, “od” və s.), ümumi və konkret prosesslər (“böyük”, “balaca”, “yemək”, 

“yatmaq”, “içmək”, “qısa” və s.), həmçinin şəxs əvəzlikləri (“mən”, “sən”, “o” və s.) kimi sözlər 

daxil idi.” [6 ] 

 M.Svodeşin yuxarıda  sadalanan  leksik bazanın yarım tiplərini  hər iki mədəni abidənin dil 

fonunda müqayisə etsək bu nəzəriyyənin özünü  burada da doğrultduğunun şahidi olarıq. 

Həqiqətən, araşdırmalaramıza görə bu qəbildən olan sözlər həm Füzuli yaradıcılığında , həm də 

Dədə Qorqud eposunda tam eynilik təşkil edir və bu günə kimi də dilin lüğət fondunda qorunub 

saxlanılmışdır. 

Qədim tariximizi, milli mədəni dəyərlərimizi əks etdirən  hər iki yazılı  abidənin yaranma 

ərəfəsində mövcud olub sonradan ədəbi dildən itmiş vahidləri araşdırmaq üçün yuxarıda da qeyd 

etdiyimiz kimi, XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilini sanballı şəkildə əks etdirən şair və yazarların 

bədii yaradıcılıqlarını araşdırmaqla , dastanın yazılma dövründə mövcud olub  M.Fuzuli 

yaradıcılığında arxaikləşib gündəmdən düşmüş vahidləri isə VII -XVI əsr aralığında yazıya 

alınmış yazılı abidələrin statistik təhlilini aparmaqla nail olmaq olar. Hər iki abidənin 

linqvostatistik tədqiqi və müqayisəsi bütövlükdə Azərbaycan dilinin  VII-XVI əsrlərdəki inkişaf 

özəlliklərini təhlil və təsvir etmək baxımından önəmlidir. Fikrimizcə,  bu kimi tədqiqatların 

gələcəkdə fərqli mənbələr üzərində aparılması  Azərbaycan dili tarixinin öyrənilməsi 

istiqamətində dil tarixi ilə bağlı  maraqlı və qiymətli elmi nəticələrin əldə olunması imkanı yarada  

bilər. 
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İSMET ÖZELİN ŞİİRLERİNDE PSİKOLOJİ
1
 

 

PSYCHOLOGY IN ISMET ÖZEL's POEMS 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA 

Harran Üniversitesi  

 

Özet 

1944 yılında Sökel bir ailenin oğlu olarak Kayseri’de doğan İsmet Özel, ilk şiirini 1963 yılında 

yayımlayarak edebiyatımıza şair olarak önemli bir iz bırakmıştır. 

Uzun süreler siyasi ve düşünsel topluluklarda aktif görevler almıştır. Hatta en ön saflarda 

bulunmuş ve düşünce yazıları ve söyleşileriyle içinde olduğu kitleyi mobilize ve motive etme 

becerisi göstermiştir. Ancak şiirlerini içinde olduğu ve savunduğu görüşlerin aracı yapmamayı ve 

şiirini “has şiir” kategorisi içinde tutmuştur. 

Edebiyatımızda “İkinci Yeni” olarak adlandırılan dönemin hemen ardından, ikinci yeninin 

şiirinden de beslenerek bağımsız şair kimliğini oluşturmayı başarmıştır.  

Ataol Behramoğlu’nun Militan dergisinde yayınlanan yazısı psikanalitik bir yorumlamanın örtük 

olarak uygulandığı bir çalışma olarak görülebilir. Gerçi, Behramoğlu’nun yorumlama çizgisinin 

belirtik nitelikleri, İsmet Özel’in şiirlerinin toplumsal eleştiri bağlamında tematik ve biçim 

özellikleri bakımından bir incelemeye tabi tutulmasıdır. Ama yazının asıl amacı İsmet Özel’in 

Marksizm’den vazgeçip Müslümanlığı bir ideoloji olarak benimsemesinin sebeplerini 

soruşturmak, İsmet Özel’deki bu dönüşümü onun kişilik unsurlarıyla bağlantılandırmak olduğu 

için Behramoğlu yer yer psikanalitik analizlere -psikanalize ve psikanalitik teoriye doğrudan 

atıfta bulunmadan- başvurur. 

Özel, döneminin Psikanalizme en çok veri veren şairidir. Hem şahsı hem sanatı üzerindeki derin 

bir dikkat bunu ortaya koyar. Çalışmamızın bir amacı da budur. 

Bu başlık altında psikoloji biliminin sanata ve edebiyata uygulanışını ve İsmet Özel’in Psikoloji 

bilimine olan ilgisini ifade ettik. Asıl olan psikolojinin, psikanalizmin şiirlerine yansımasıdır. 

Genel olarak psikolojiyi, özel olarak da psikanalizmi ve psikoloji bilimine ait sembollerin 

karşılıklarının neler olduğunu çok iyi bilen şair biraz da sadık okuyucuları ve şiire emek verenler 

için sembollerden oluşan yol işaretlerini çok dikkatli serpmiş gibidir. Psikolojide karşılığı olan 

sembollerin şiirlerine yansımalarını görmek mümkündür. 

 

Anahtar Kelimeler: İsmet Özel, Şiir, Tema/İzlek, Psikoloji, Psikanalizm 

 

 

 

Summary 

İsmet Özel, born in 1944 as a son of a Sökel family, left his mark as a poet in our literature by 

publishing his first poem in 1963. 

                                                 
1Bu çalışma; Ahmet Kaya, T.C. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk 

Edebiyatı Bilim Dalında yapılan “İsmet Özel, Hayatı, Şiiri ve Poetikası” doktora tezinden oluşturulmuştur. 
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He has been active in political and intellectual communities for a long time. He was even at the 

forefront and showed the ability to mobilize and motivate the audience he was in with his 

thoughts and interviews. However, he kept his poems not being the tool of the opinions he had 

and defended, and kept his poetry in the category of “special poetry”. 

Immediately after the period called “Second New” in our literature, he succeeded in forming his 

independent poet identity by feeding on the poem of the second new. 

Ataol Behramoğlu's article published in the journal Militan can be seen as an implicitly applied 

study of a psychoanalytic interpretation. The obvious features of Behramoğlu's interpretation 

line, though, are that İsmet Özel's poems are subject to an examination in terms of thematic and 

formal features in the context of social criticism. But since the main purpose of the article is to 

investigate the reasons why Ismet Ozel gave up Marxism and embraced Islam as an ideology, 

Behramoğlu occasionally refers to psychoanalytic analysis - without referring directly to 

psychoanalytic theory and psychoanalytic theory. 

Ozel is the poet who gave the most data to Psychoanalism of his period; deep attention on both 

his person and his art reveals this. This is an aim of our study. 

Under this heading, we have stated the application of psychology science to art and literature and 

İsmet Özel's interest in psychology science. The main thing is the reflection of psychology to the 

poetry of psychoanalism. The poet, who knows very well what psychology is in general, and 

what is the response of symbols belonging to psychoanalism and psychology, seems to have 

sprinkled carefully the road signs with symbols for his loyal readers and those who labor for 

poetry. It is possible to see the reflections of symbols in psychology on their poems. 

 

Keywords: İsmet Özel, Poetry, Theme / Theme, Psychology, Psychoanalism 

 

 

1960’lardan itibaren Marksizm, Sosyalizm, Varoluşçuluk, Sürrealizm gibi felsefi ve sanatsal 

akımlarla birlikte Türkiye’nin düşünce hayatına giren psikanaliz, ruhi bir tedavi metodu olarak 

Sigmund Freud tarafından ortaya atılmıştır. Freud hastaların ruh çözümlemelerinde ilk ve etkin 

vakalara varmak için yaptığı analizlerini zaman zaman sanat eserlerine de uygulamıştır: Leonardo 

da Vinci’nin “Bir Çocukluk Anısı”, Michelangelo’nun “Musa”sı, Dostoyevski “Baba Katli” ve 

W Jensen’in “Gradivasındaki Hezeyan ve Düşler” isimli tahlillerinde psikolojiyi sanat eserleri 

üzerindeki pratiklerindendir.
2
  

Musa heykeli için yaptığı psikanalitik tahlile nasıl başladığını 25 Eylül’de Roma’dan şöyle yazar 

karısına: 

“Ben her gün St Pietro in Vincoli Kilise’sine Musa Heykelini görmeye 

gidiyorum. Sanırım heykel üzerine bir inceleme kaleme alacağım.”  

Daha sonra bir arkadaşına çalışmanın ortaya çıkışını şöyle anlatır.  

“1913 Eylül’ünün yalnızlık içinde geçen üç haftasında her Allah’ın günü 

kiliseye gidip heykelin karşısına dikildim, inceledim onu. Ölçtüm, biçtim eskizini yaptım, 

sonunda Musa Heykeline ilişkin çalışmamda ancak anonim dile getirmeyi göze 

                                                 
2 Sigmund Freud, Sanat ve Sanatçılar Üzerine, (Çev. Kâmuran Şipal), Y.K.Y., İstanbul, 1994 
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alabildiğim yorum çıktı ortaya. Ancak çok sonraları analitik nitelik taşımayan çalışmayı 

kendi nüfusuma geçirdim.”
3
  

Psikanaliz tıp alanını aşmış, Freud’un öğrencileri ona daha genişlik getirmiştir. Özellikle 

Otto Rank Psikanalizmi sanatçıya dönük yönü ile yorumlamıştır: 

“Freud’un öğrencileri arasında olup daha sonra kendisinden ayrılanlar 

arasında özellikle Otto Rank sanat edebiyat eleştirmeninin üzerinde önemle durması 

gereken bir yazardır. Otto Rank’ın insan yaratıcılığının doğasını araştırmaya yönelen 

bir disiplin öncüsü olduğu söylenebilir.”
4
 

Bu anlayışının en önemli bileşenleri şu şekilde maddeleştirilebilir: 

1) Hiçbir insan davranışının gelişigüzel, rastgele olmadığını, tüm davranışların 

bireyin psişik yaşantısı tarafından belirlenmiş olduğunu öne süren psişik bir 

determinizm anlayışı, 

2) Bilinç alanının dışında kalan, fakat bireyin yaşamında ve bireyin 

davranışlarını açıklamada çok önemli bir rol oynayan bilinçdışı öğretisi, 

3) İnsanın faaliyetlerinin sanıldığından çok daha fazla amaca yönelmiş 

faaliyetlerden oluştuğunu savunan ve insan düşüncesiyle davranışının motivasyonuna 

büyük önem veren bir amaca yönelmişlik öğretisi, 

4) Bireyin yetişkinliğe doğru olan gelişim sürecinde, çocukluk dönemi 

yaşantılarının, ilk tecrübelerin büyük önem taşıdığını belirten bir gelişim psikolojisi, 

5) Psikoterapi ve psikiyatrinin kabul görmüş yöntemlerini kullanan bir ruhsal 

tedavi anlayışı.”
5
 

 Freud, bu anlayışın bireysel kişiliklerin derinlemesine bir kavrayışına ulaştırdığını, 

Psikanalitik tekniklerle zihinsel bozuklukların giderildiğini, böylelikle insanların 

mutsuzluklarının yerini mutluluklara bırakması için Psikanalitik yöntemin son derece işlevsel 

olduğunu iddia etmiştir. Psikanalizm, bir psikoloji anlayışı olmakla birlikte, kişinin kendisini 

tanıma çabasına yardımcı olacak doneler ve öncüller, yorumlama teknikleri getirdiği 

iddiasındadır. Sözgelimi, bu açıdan sanat ve sanatçı kişiliği, rüyaların yorumlanması vb. konular 

Freud’un ilgilendiği temel alanların içindedir. 

İsmet Özel’in geçmişte Psikanalizme dair ilgisini bir röportaj vesilesiyle şöyle anlatır: 

Bu Freud’un sublimasyon yani yüceltme tezi. Freud der ki, ‘İnsanlar, sanat 

eserleri gibi, bilim çalışmaları gibi yüce şeyleri, hayatlarındaki mahrumiyetleri, 

özellikle cinsel doyumsuzlukları telafi etmek için yaparlar.’ Buna gençliğimde ben de 

inandım. Ama böyle olmadığını Freud’un talebesi Jung’dan öğrendim. O diyor ki: ‘Evet, 

şairler birçok cinsel problemler taşıyan insanlar. Ama aynı problemleri yaşayan 

insanlar şair olmuyorlar ki.’ Yani insanların cinsel tatminsizlik içinde olmaları eğer 

birtakım davranışları benimsemelerine sebep olsaydı, o zaman o tatminsizlikler kimde 

                                                 
3 Sigmund Freud, a.g.e., s. 135. 
4 Oğuz Cebeci, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, İthaki Yayınları, İstanbul, 2004, s.232. 
5 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Ekin Yay., Ankara 1999, s. 780. 
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varsa onun da bir numara çekmesi lazımdı. Sadece şair olması lazım değil. Mimar 

olabilirdi. Ama böyle bir şey yok.
6
 

İsmet Özel, psikanalizme yakınlık duymuştur. Nitekim psikanalizmle olan ilişkisini 

Waldo Sen Neden Burada Değilsin’de de şu şekilde açıklar: 

“60’lı yılların başından beri... ben psikanalizin Marksizm yanında güçlü bir 

teori olarak belirmesinin siyasi mücadeleye engeller çıkaracağı ve devrimcileri açık 

seçik düşüncelerde karar kılmada zorluklara sokacağı düşüncesindeydim, önceleri. 

Fakat 1964 yılında yazdığım “(...) yırtsın öpüşlerimi paslı tenekeler, soyunup org 

çalayım” mısraının Freud’un yazdıkları arasında bir yorumuna rastlayınca psikanalize 

bakışım değişti. Freud’un yazdığına göre rüyada çıplak olarak piyano çalmak obje 

olmaksızın bir cinsel doyum isteğinin belirtisiydi. Pes doğrusu! Tam isabet! Gerçi ben 

mısramın imgesine rüyada ulaşmamıştım, ama şiir, uyanıkken rüya görmek değil mi ?” 
7
  

Bu son cümle psikanalist edebiyat teorisyenlerinin gündüz düşlerini eser olarak 

göstermesinin bir başka tarzda ifadesidir. Uyanıkken rüya gündüz düşüdür.
8
 

Psikanalizmin Marksizm'e bir alternatif olacağı iddiası çok derinlikli bir endişe değildir. 

Çünkü iki akımın kulvarları ve insan ilişkilerine bakış açısı farklıdır. İsmet Özel psikanalizmi 

bildiğinden çok, bir imgenin kaynağını orada gördüğü için akıma ilgi duymuştur. Psikanalizm'de 

rüya önemli bir olgudur: 

"Rüya yalnız bir isteğin gerçekleştirilmesinden değil, çeşitli bakımlardan 

birbirine bağlanan çağrışımlar, düşünceler ve imgelerden oluşan bir sistemdir, bu 

sistem kendisini tuhaf ve umulmadık biçimlerde ifade eder.”
9
  

Rüya konusunda psikanalistler arasında farklı yorumlar vardır: 

 "Freud rüyayı zihindeki tedirginlikler sonucu ortaya çıkan bir durum olarak 

görmüş ve hastaların nevrozlarını gördükleri rüyaları analiz ederek anlamaya ve 

iyileştirmeye çalışmıştır. Jung bu anlamda Freud'dan tamamen ayrılır: Ona göre rüya 

bilinçaltının normal ve yaratıcı etkinliğidir"
10

  

İsmet Özel'in rüya ve şiir ile ilgili görüşü daha farklılık gösterir. Bu farklılığı 

Psikanalizm gündüz düşü olarak isimlendirir:  

"Gündüz düşleri üzerinde çalışan Singer'e göre gündüz düşleri kuranlar daha 

araştırmacı, öykü oluşturma ve anlatma yeteneği açısından yaratıcı kişiliklerdir. Gündüz 

düşleri kuranlar yaratıcılığın dördüncü koşulu olan serbest düşünme aşamasına 

ilerlemeleri durumunda yalnızca kendi hayatlarını ele almaktan yani otobiyografik 

olandan kurtulacak ve daha yaratıcı olacaklardır."
11

  

                                                 
6 Nuriye Akman, (Röportaj), “[İsmet Özel 3] - Erkekler Öküz Olmadığı Sürece Ben Kadınlara ‘İnek’ Diyorum”, Zaman, 16 Eylül 

2003. 
7 İsmet Özel, Waldo Sen Neden Burada Değilsin, Risale, İstanbul,1988 s. 84. 
8 Oğuz Cebeci, “Gündüz Düşleri Bahsi” Psikanalitik Edebiyat Kuramı, İthaki Yayınları, İstanbul, 2004.  
9 Oğuz Cebeci, Oğuz Cebeci, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, İthaki Yayınları, İstanbul, 2004, s. 195. 
10 Oğuz Cebeci, a.g.e., s. 323. 
11 Oğuz Cebeci, a.g.e., s. 145. 
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Bu noktadan bakınca İsmet Özel'in şiirinin birçoğu gündüz düşleri olabilecek 

durumdadır. Tanpınar'ın da bazı şiirleri gündüz düşleri olarak sayılabilirler. İsmet Özel, gündüz 

düşlerini "uyanıkken görülen rüya" olarak tanımlar. 

O, psikanalizmi insanla ilgili meselelerin aydınlatılmasına yaradığı ölçüde kullanılışlı bir bilgi 

türü saymayı sürdürecektir. Toplum sorunlarına doğrudan bir çözüm önermemekle birlikte tek 

tek olgu ve olayları ele alması psikanalizin iyi bilinen bir yönüdür. (Hatırlanacak olursa, İsmet 

Özel de Şiir Okuma Kılavuzu’nda her şiirin kendi başına, genellemelerden mümkün olduğunca 

uzak ve derinlemesine bir okumasının yapılmasının daha iyi olacağını, hatta şiir okumanın en çok 

önem verilmesi gereken yönünün bu olduğunu iddia eder.) Tek tek olaylar da onu inceleyenleri 

meselenin her yönüne bakabilecek bir geniş alana götürmelidir.
12

 

Fakat sonradan İsmet Özel psikanalizin niçin hep “Freud ambalajı” içerisinde sunulduğunu merak 

eder. Sonuçta, “Bilgiye bir açılım, bir genişleme ve dünya üzerindeki insani varlığı 

anlamlandırma imkânı olması bakımından yaklaşırken karşısına çıkan dünya görüşlerinin bu 

potansiyellerini çok çabuk tüketip düşünmeyi baskı altına alan bir niteliğe büründüklerini 

keşfettiğini söyler.”
13

 Ona göre bu durum, psikanaliz için de geçerlidir: 

“Düşünce asli mahiyeti bakımından beni daha çok ilgilendirir hale gelmişti. 

Dünya görüşlerinin çerçevesi içinde karşıma çıkan düşüncelerin, o düşüncelerle 

tanışmanın ilk heyecanı geçtikten hemen sonra baskıcı birer inzibat rolünü 

üstlendiklerini anlamıştım. Demek ki düşünülmüş olan ve düşünülmüş oymaklığıyla 

çevrimini tamamlamış düşünceler değildi beni ve şiirimi besleyen. Daha önceden, 

başkaları tarafından düşünülmüş hususların hayatımıza nasıl yön vermesi gerektiği 

yolunda düşünmek, özü itibariyle düşünmek değil, nihayet bir zihin işlemini yürürlüğe 

koymaktı. Düşünülmüş şeylerin şu anda hayatımızda nasıl bir yer sahibi olduğu üzerinde 

düşünmek ise bir öncekinden birkaç gömlek daha üstün idiyse de yeterli sayılmazdı. 

Benim için tatmin edici nitelik, düşünme imkânını kullanabiliyor olmada yatıyordu.”
14

 

İsmet Özel’in Freud’u tam olarak benimseyememesinin tek sebebi bu olmasa gerektir. 

Çünkü Freud, psikanalizi bilinçli ben ya da benliğin kendi dünyasının bile efendisi olamadığını 

kanıtladığını düşünerek bilimsel ilerlemenin ayrılmaz bir parçası olan ve insanın kendisiyle ilgili 

biriciklik ve önemlilik algılarını yıkan bir adım attığını düşünür. Bu açıdan Freud, psikanalizi 

fizikteki Kopernikçi devrimin bir parçası durumuna getirmeye çalışır. Onun bu yöndeki 

düşüncelerini İsmet Özel’in kabul etmesi son derece güçtür; çünkü o, şiirin (hem kendi şiirini 

hem de bütün bir modern şiiri) insanın biricikliğini gösteren farklı bir bilgilenme tarzı olduğunu 

düşünmektedir. Bu açıdan, psikanaliz, insanla ilgili bazı özellikleri açıkladığı ve onların 

anlaşılmasına yaradığı kadar İsmet Özel’in bir bilgilenme kaynağı sayılmalıdır. Bunun ötesinde, 

psikanalizin temel varsayımlarıyla İsmet Özel’in genel şiir anlayışı, bize göre, büyük ölçüde 

çelişir. Gerçi, bu şiirin kimi yönleri psikanalize başvurarak tutarlı bir yorumlamaya tabi 

kılınabilir; ancak, bunun yine İsmet Özel’in bir deyimiyle, intellectuelle bir çaba olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. Özel’in şiiri bilgilendirme aracı olarak görmesi estetik teoriye aykırıdır. İlim 

bilgilendirme aracıdır, şiir ise duygulanımdır. 

                                                 
12 İsmet Özel, Şiir Okuma Kılavuzu, Çıdam Yay., (3. Baskı), İstanbul, 1991, s. 85. 
13 İsmet Özel, a.g.e., s. 86. 
14 İsmet Özel, Şiir Okuma Kılavuzu, Çıdam Yay., (3. Baskı), İstanbul, 1991, s. 88. 
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Bu bağlamda İsmet Özel’in şiirlerine yönelik çeşitli psikanalitik tahliller yapılmıştır. Bu 

tahlillerden kanaatimizce en başarılısı Oğuz Demiralp’ın, ilkin Tan Edebiyat Yıllığı 1982’de 

yayınladığı, daha sonra da Yazı ve Yalnızlık
15

 ismini taşıyan kitabına aldığı “Babasına Yenilen 

Savaşçının Öyküsü” başlıklı yazısıdır. Bu yazısında Oğuz Demiralp, Freud’un ortaya attığı ve 

insan psişesinin temel karmaşası olarak adlandırdığı Oedipus kompleksinin baba-oğul 

simgeselliği çerçevesinde İsmet Özel şiirindeki işleyişini inceler. 

Ataol Behramoğlu’nun Militan dergisinde yayınlanan yazısı da psikanalitik bir yorumlamanın 

örtük olarak uygulandığı bir çalışma olarak görülebilir. Gerçi, Behramoğlu’nun yorumlama 

çizgisinin belirtik nitelikleri, İsmet Özel’in şiirlerinin toplumsal eleştiri bağlamında tematik ve 

biçim özellikleri bakımından bir incelemeye tabi tutulmasıdır. Ama yazının asıl amacı İsmet 

Özel’in Marksizm’den vazgeçip Müslümanlığı bir ideoloji olarak benimsemesinin sebeplerini 

soruşturmak, İsmet Özel’deki bu dönüşümü onun kişilik unsurlarıyla bağlantılandırmak olduğu 

için Behramoğlu yer yer psikanalitik analizlere -psikanalize ve psikanalitik teoriye doğrudan 

atıfta bulunmadan- başvurur. Sözgelimi İsmet Özel’in ilk kitabında yer alan şiirlerindeki temaları 

incelerken şu sözlere yer verir: 

“Kendini çirkin bulma duygusu ... bir başka insan olma (belki büyüyüp erkek 

olma) özleminde bir kurtuluş arıyor ... bu dizelerde, ergenliğin belli dönemine özgü 

homoseksüelce bir duygu, üstü kapalı da olsa yansımakta ve daha önceki dizenin taşıdığı 

kadınsı duyguyla birleşmektedir. Aynı şiirde yer alan ‘erkeksi kadın’ sözü, cinsel 

karmaşayı bir başka tanımla yansıtmış oluyor.”
16

 

Ataol Behramoğlu’nun bu yorumlarına konu olan dizeler şunlardır: 

“ben ki otobüslerde sarışın sanmışım kendimi uzun zaman 

uzun zaman terli bir erkeğin esneyişine 

bir kaçağın övgüsüne saklanıp 

akşam vakitleriyle uğunup uzun zaman 

kanaryalarla kesmişim uzun tırnaklarımı”  

 (“Ölü Asker İçin İlk Türkü”, Erbain, s. 50) 

Bu dizelerin Behramoğlu’nun yorumlarını doğrulayıp doğrulamaması bir yana, asıl 

sorun onun şiirde konuşan özneyi şairin personasıyla hiçbir dolayım (ara bağlantı veya aracı) 

gözetmeksizin özdeşleştirmesidir. Elbette şiir şairin dünyasına ve kişiliğine erişmeye çalışmanın 

bir yolunu oluşturur, en azından bu yolu gösterir; ancak, fark edilmelidir ki, bu tür yorumlar 

yalnızca şair hakkında zihnimizde bir sezi oluşturur. Onun kişiliğinin tam bir anlatımını şiirden 

beklemek yanlış olacaktır. Zaten Behramoğlu da bu tür bir duygunun ancak “üstü kapalı da olsa 

yansıdığını” ileri sürebilmektedir. Burada, onun başka şairleri eleştirirken çok sık kullandığı ve 

bu yüzden çok sevdiği bir deyimle söylemek gerekirse “idealist” bir tutumu yansıtmaktadır. 

Böylelikle kendi yazısının ve eleştiri yönteminin varsayımlarına ters düşmektedir. Özel, 

döneminin Psikanalizme en çok veri veren şairidir hem şahsı, hem sanatı üzerindeki derin bir 

dikkat bunu ortaya koyar.  

Bu başlık altında buraya kadar psikoloji biliminin sanata ve edebiyata uygulanışını ve İsmet 

Özel’in Psikoloji bilimine olan ilgisini ifade ettik. Asıl olan psikolojinin, psikanalizmin şiirlerine 

                                                 
15 Oğuz Demiralp, Yazı ve Yalnızlık, Y.K.Y., İstanbul, 1998. 
16 Ataol Behramoğlu, Yaşayan Bir Şiir, Broy Yay., İstanbul, 1986, s. 110-111. 
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yansımasıdır. Genel olarak psikolojiyi, özel olarak da psikanalizmi ve psikoloji bilimine ait 

sembollerin karşılıklarının neler olduğunu çok iyi bilen şair biraz da sadık okuyucuları ve şiire 

emek verenler için sembollerden oluşan yol işaretlerini çok dikkatli serpmiş gibidir. 

 

SONUÇ 

İsmet Özel hem kendinden önceki “kinci Yeni” hem de çağdaşı olan diğer şairler gibi psikolojiye 

ilgi duymuş fakat bu bilim dalına ve literatürüne daha fazla müdahil olmuştur. Şiirine yansıyan 

bilinçaltı yansımalarının daha ilerisinde bu bilim dalının tespitlerinin arkasına saklanarak, sanki 

istemsiz bilinçaltı tezahürleriymiş gibi bilinçli bir şekilde arzularını ve ruhunu teşhir etmiştir. 

Şiirlerinden hareketle yapılan yorumlamalar için verdiği onaylayıcı tepkiler tespitimizi 

doğrulamaktadır. Zira yapılan yorumlar toplumun ortalama değer yargılarının onaylamadığı 

türdendir. 

Yani Psikoloji ve bu bilim dalının verileri hem bir tezahürdür, hem de ruhunu teşhir etmek 

isteyen şair için stratejik bir yöntemdir. 
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Karantin rejimində insanlarda emosional gərginliyin artmasına Passiflora İncarnata L 

növün sedativ təsiri 

 

Bədəlova V.N 

AMEA Dendralogiya institutu 

 

Xülasə 

Bu məqalənin əsas məqsədi Passiflora incarnata L. və digər Passiflora L. növlərinin kimyəvi 

birləşmələrini və farmokoloji xüsusiyyətlərini qiymətləndirməkdir. Yazının ilk hissəsində 

Passiflora L. növlərinin kimyəvi tərkibi araşdırılmışdır.Burada,Passiflora L. növlərində olan 

alkaloidlər, flavanoidlər, siyanogenetik və triterpenik heterozitlər,kumarinlər və uçucu maddələr 

qısa şəkildə izah edilmiş və eyni zamanda COVİD-19  pandemiyası ilə əlaqədar xüsusi karantin 

rejimində insanlarda yaranan emosional gərginliyin azaldılmasında Passiflora İncarnata L. 

növün sakitləşdirici təsirinin effektiv olduğu qeyd olunmuşdur. 

 

Açar sözlər: Antidepressant, Nevrosteniya, Trankvlizator, Sedativ,Passifloraceae 

 

Summary 

The main purpose of this article is to evaluate the chemical compounds and pharmacological 

properties of Passiflora incarnata L. and other species of Passiflora L. The first part of the study 

examined the chemical composition of Passiflora L. species. 

The alkaloids, flavanoids, cyanogenetic and triterpenic heterocytes, coumarins and volatile 

substances in Passiflora L. are briefly described and noted to be effectiveas well as the sedative 

effect of Passiflora Incarnata L. in reducing the emotional stress in humans under special 

quarantine due to the COVID-19 pandemic. 

 

Keywords : Antidepressant, Neurosthenia, Tranquilizer, Sedative, Passifloraceae 

 

İnsanlıq tarixinin başlandığı dövrdən bəri müalicəvi xüsusiyyətə malik bitkilərin müxtəlif 

xəstəliklərdə istifadə edilməsi məlumdur.Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata 

əsasən inkişaf etməmiş  ölkələrin xalqlarının 80% - i müalicəvi bitkilərdən istifadə edərkən bu 

faiz inkişaf etmiş ölkələrdə 40% təşkil edir. 

Dünyada dərman bitkilərinə marağın artmasına səbəb bitki mənşəli vasitələrin az toksiki olması, 

əlavə təsirlərin və allergik reaksiyaların az olması, geniş spektrli terapevtik təsirə malik 

olmasıdır. 

Qloballaşan dünyada ətraf aləmdə baş verən müharibələr, meşə yanğınları, mobil telefonların 

yaratdığı güclü elektromaqnit dalğaları, zavodların buraxdığı zəhərli qazlar atmosferin 

çirklənməsini durmadan artırır. 
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Hazırda ölkəmizdə və dünyada artan ekonomik və sosial problemlər nəticəsində toplumun böyük 

bir kütləsində stress və stresə bağlı xəstəliklər artmaqda və bu psixoloji narahatçılıqlar üçün 

alternativ dərmanlar və bitki mənşəli preparatlara maraq da get-gedə artmaqdadır. Xüsusən də 

hazırda ölkəmizdə və dünya əhalisinin xeyli hissəsini öz cənginə almış Koronavirus(COVİD-19)  

pandemiyası artıq qlobal miqyasda yayıldığından ÜST(Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı)-ün 

ümumi qaydalarına əsasən insanlar karantin rejimində yaşamalı, ailə üzvləri kənar insanlarla 

təmaslarını minimuma endirməli və özünü təcrid etməlidir.Hazırda aktual olan sosial izolyasiya 

və xüsusi karantin rejimi nəticəsində yaranan psixoloji təsir həm lokal həm də qlobal miqyasda 

insanlararası münasibətlərə öz mənfi təsirini göstərir. İnsanlarda ifrat psixoloji gərginliyin artması 

insanlarda yuxusuzluq,panika,ölüm qorxusu kimi faktorların yaranmasına gətirib çıxarır. Bütün 

bunlar insan orqanizminə ciddi ziyan vurur və nəticədə stress faktorlarının artmasına səbəb olur. 

Bununla əlaqədar müxtəlif sedativ (sakitləşdirici) təsirli dərman preparatlarına təlabat durmadan 

artır. 

Sedativ təsirli dərman bitkilərindən tibbdə uğurla istifadə olunan, vətəni tropik Amerika olan 

Passiflora İncarnata L növüdür. Növün introduksiyasına 2018-ci ildən AMEA Dendralogiya 

İnstitutunun eksperimental təcrübə sahəsində başlanmışdır və tədqiqat işi uğurla həyata 

keçirilir.Passiflora İncarnata L.  bitkisi Passifloraceae fəsiləsinə aid olub, hündürlüyü 8-10 metrə 

yüksələn çoxillik, güclü kök sisteminə malik ağac şəkilli liandr.Bütün lianlar kimi günəşə doğru 

dırmanır,köklərini sərində,başlarını isə günəşdə sevərlər. Ölkəmizdə təbii halda rast gəlinmir. İlk 

dəfə olaraq tərəfimizdən geniş miqyaslı tədqiqatlar aparılır. 

Yarpaqları alternan, zəif 3 bölümlü, xırda tüklü tünd yaşıl rəngdədir. Çiçəkləri böyük 5-6 sm 

enində yarpaq qoltuğunda tək-tək, aktinomorf, sepal 5,petal 5 ədəd olub, korolla ilə stamenlər  

arasında özəl, şəkilli bir tac(korona) vardır.Korona bir və ya iki halqa şəklində sapşəkilli 

uzantılara ayrılmışdır. Stamen 5 və ya daha çox,anterlər böyük və narıncı, ovaryum(yumurtalıq) 

üstdurumlu, karpel (toxumun tumurcuğunu daşıyan metamorfoza uğramış yarpaq) 3, ovül(toxum) 

çoxlu sayda, stiqma(dişiciyin başı) parçalıdır. Meyvə ovalşəkilli,lətli,sarımtıl yaşıl rəngdə olub 

yeyiləndir. (ESCOP. 2003, Baytop A. 1983) Toxumlar lətli hissədən asanlıqla ayrıla bilən qara 

rəngdə olub, sərt qabığa malikdir. Toxumların cücərməsi üçün əlverişli temperatur 30-35° 

dərəcədir.(Zucareli və b., 2009)  

 

 

 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

316 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

 

 

 

 

Şəkil 4. P. İncarnata meyvəsi (Maypop)                        Şəkil 5. P.İncarnata bitkisi 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil1. Açmış  P. Incarnata çiçəyi                            Şəkil 2. P.İncarnata çiçəyinin anatomik 

                                                                                              quruluşu 
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Bitkidən hazırlanan preparatlar yuxusuzluqda, nevrosteniyalarda, panik atak, əndişə 

pozğunluğları, autizm,  epilepsiya kimi xəstəliklərdə geniş istifadə olunur. Xammal kimi bitkinin 

yerüstü hissələrindən istifadə olunur. 

Passiflora İncarnata Lzəngin tərkibə malikdir. Bitkinin tərkibində alkaloidlər,flavanoidlər, 

polisaxaridlər, kumarinlər, az miqdarda efir yağları, mineral duzlar, Vitamin "C" və s. vardır. 

Tərkibində  olan passiflorin və harman alkaloidi monoaminoksidaza fermentini ingibə edərək 

sinaps boşluqlarında monoaminlərin artmasına səbəb olur. Məhz monoaminlər :noradrenalin, 

serotonin, dofamin nəticəsində P.İncarnata antidepressant effekti yaradır. 

Passiflora İncarnata bitkisi qədim zamanlardan bəri gərginlik və qorxu əleyhinə istifadə 

olunmuşdur, eyni zamanda  Fransada I Dünya müharibəsi zamanı əsgərlərin gərginliyi və 

qorxusu üçün də istifadə olunmuşdur. Bundan başqa bitki həmçinin nevralgiya,insomniya, 

dizenteriya kimi xəstəliklərdə və trankvlizator olaraq da istifadə olunmuşdur(Türköz 1994). 

Passiflora Incarnata bitkisinin istifadə qaydaları və dozası:Bitkinin dəmləmə(infuziya) 

şəklində çayı hazırlanır. Hazır bitki preparatları mono və ya kombinə edilmiş şəkildə, tinktura, 

ekstrakt formasında da hazırlanır. Çay şəklində gün ərzində günlük toplam 1-8 qram xammal 

infuziya şəklində hazırlanır. Toz halında olaraq 0,5-8 qram hazırlana bilər. Sulu ekstraktı 25 faizli 

spirtli məhlul şəklində hazırlanaraq gündə 8-16 ml  alına bilər. Sulu ekstraktı 45 faizli spirtli 

məhlul şəklində gündə 2-6 ml, 60 faizli spirtli məhlul isə 1 ml gündə 3-5 dəfə alına bilər. Kapsul 

formasında isə 200-500 ml qram toz xammal olur (Patel və b. 2014; EMA Monografları, 2014). 

Bitkinin böyüklərin alabiləcəyi dozası gündə 4-8 qram olaraq göstərilmişdir və ESCOP 

Monoqrafiyasına görə bu doza gündə 4-8 qram olaraq göstərilmişdir. ESCOP Monoqrafiyasına 

görə bu doza gündə 3-4 dəfəyə bölünərək verilməlidir. Yəni tək doza 0,5-2 qram arası olmalıdır. 

Uşaqların yaş aralıqlarına görə verilmə dozaları isə aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir (Zeybek və 

b. 2011). 

 

0-1 yaş qrupu 1-4 yaş qrupu 4-10 yaş qrupu 10-16 yaş qrupu 

 

- 

 

1-2 qram 

 

2-4 qram 

 

4-8 qram 

 

Cədvəl 1. P.İncarnata bitkisinin uşaqların yaş qrupuna görə günlük doza cədvəli 

Bitkidən çay hazırlanması bu şəkildədir: 1 yemək qaşığı bitki xammalı üzərinə 150 ml isti su 

tökülür və təxminən 10 dəqiqə gözlədilir. Sakitləşmə üçün gündə bir neçə dəfə yuxudan 1 saat 

qabaq 3-4 stəkan içilə bilər.(Gruenwold 2000; EMA Monoqrafiyaları 2014) 

Yuxarıda göstərilən klinik effektlər bitkinin tərkibində olan bioloji aktiv maddələrin (QABA) 

qamma amino yağ turşularının təsiri nəticəsində baş verir , nəticədə beyin hüceyrələri 

reseptorlarının qıcıqlanması zəifləyir, yuxu gətirici effekt yaranır. 
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Bu gün bütün dünya Covid-19 virus infeksiyası ilə mübarizə aparır  və insanlar məcburi karantin 

rejimində yaşayır. Sosial izolyasıya, özünü təcrid, uzun müddətli qapalı mühitdə yaşamaq 

yeniyetmə və yaşlı insanlarda emosional psixi gərginliyin artmasına, qorxu və panikaya səbəb 

olur . Bu isə öz növbəsində immun sistemin kəskin zəifləməsinə gətirib çıxarır. 

Stres simptomları ilə mübarizə və profilaktika xroniki stress fonunda yaranan daha ciddi 

xəstəliklərin qarşısını almağa imkan verir və həyat harmoniyasını , yaşam həvəsini geri qaytarır. 

Sakitləşdirici və anksiolitik təsirə malik P. İncarnata ekstraktı bu cür hallarda istifadə üçün ideal 

vasitədir. 

 

Nəticə 

Biz bu araşdırmada anksiyetə,panik atak,depresiya, isomniya əlamətləri aradan qaldırmaqda 

geniş istifadə olunan P.İncarnata bitkisini araşdırdıq.Bu bitkilər üzərində aparılmış 

farmokoloji,klinik tədqiqatları və təsir mexanizmalarının araşdırılması hazırki pandemiya 

şəraitində insanların yaşadığı emosional gərginliyin aradan qaldırılmasında mühüm əhəmiyyət 

kəsb edən P.İncarnata bitkisindən hazırlanan dərmanların istifadəsində müsbət nəticə verdiyini 

göstərmişdir. 

 

Result 

In this study, we examined the P.Incarnata plant, which is widely used to relieve symptoms of 

anxiety, panic attacks, depression, and isomnia. Pharmacological and clinical studies on these 

plants have shown that the mechanisms of action have a positive effect on the use of drugs made 

from the plant P. Incarnata, which is important in overcoming the emotional stress experienced 

by people in the current pandemic. 
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KÖK TÜRK DEVLETLERİ DÖNEMİNDE OĞUZLAR 

OGHUZS DURING THE KÖKTÜRK STATES PERIOD 

 

Prof. Dr. Necati DEMİR 

Gazi Üniversitesi  

 

Özet 

20. yüzyılda; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti, Türkmenistan 

Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Oğuz Türklüğünün tarihi 

çok eskilere dayanmaktadır. Bahsedilen bu devletler Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti mirası 

üzerine inşa edilmiştir. Bunların tamamı ise Oğuz Yabgu Devleti kaynaklıdır.  

Oğuz Yabgu Devleti, 748 yılında II. Köktürk Devleti’nin yıkılması üzerine Aral Gölü çevresinde 

kurulmuştur. Bu devlet 1051 yılında Müslüman olmayan Oğuzların yani Guzların bu coğrafyayı 

terk edip Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a geçmesi ile fiilen yıkılmıştır.  

Oğuzlar, 751 yılı öncesi Kök Türk hakimiyetinde, bu devlete bağlı bir boy olarak varlıklarını 

sürdürmüşlerdir. Zira Kök Türk Yazıtları’ında onların adı açıkça Oğuz budun, Dokuz Oğuz budun, 

Tokuz Oğuzlar, Üç Oğuz, Altı Oğuz budun olarak geçmektedir. Burada bahsedilen Oğuzların aynı 

ya da farklı Türk boyları olduğu yıllarca çeşitli araştırmacılar tarafından tartışılmıştır.  

Kök Türk Yazıtları’ndaki bilgilere göre Oğuzlar, zaman zaman mensubu olduğu Kök Türk 

Devleti’ne karşı isyan etmiş, hatta onlarla savaşmıştır. Bazen de devletin önemli bir dayanağı 

olarak hayatlarını sürdürmüşlerdir. 751 yılında II. Köktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra bir 

süreç içerisinde Orhun Vadisi’nden ayrılarak Aral Gölü çevresine inmiştir.  

Biz bildirimizde Türkçe ve Çince kaynaklara dayanarak Oğuzların, Kök Türk Devleti 

Dönemi’ndeki durumunu değerlendireceğiz. Ayrıca Oğuzların Kök Türk Devleti Dönemi’ndeki 

durumunun daha sonraki dönemlere nasıl yansıdığını izlemeye gayret edeceğiz.  

 

Anahtar kelimeler: Türk tarihi, Kök Türk Devleti, Oğuzlar 

 

Abstract 

20. the history of Oghuz Turkishness, which established the Republic of Turkey, the state of 

Azerbaijan, the state of Turkmenistan and the state of the Turkish Republic of Northern Cyprus in 

the century, dates back to very old times. These mentioned states were built on the heritage of the 

Selçuk State and the Ottoman State. All of them originate from the Oghuz Yabgu State. 

Oghuz Yabgu State, in 748 II. It was established around Aral Lake after the collapse of the Köktürk 

State. This state was actually destroyed in 1051 when non-Muslim Oghuz people, that is, Oghuzlar, 

left this land and crossed the Black Sea from the north into the Balkans. 

Oguzlar, 751 before the root of the Turkish domination of this state as a tribe continued to exist. 

Because in the root Turkish inscriptions, their name is clearly mentioned as Oghuz budun, nine 

Oghuz budun, Tokuz Oghuzlar, three Oghuz, six Oghuz budun. It has been argued for many years 

that the Oghuz mentioned here are the same or different Turkish tribes. 

According to the information in the root Turkish inscriptions, the Oghuz people rebelled against the 

root Turkish state, of which they belonged from time to time, and even fought with them. 

Sometimes they have lived as an important foundation of the state. In 751, II. After the collapse of 

the Köktürk state, it left Orhun Valley and landed around Aral Lake. 
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Turkish and Chinese sources based on the situation of the Oghuz in the period of the root Turkish 

state will be evaluated in our statement. We will also try to see how the situation of the Oghuz 

during the period of the root Turkish state is reflected in the later periods. 

 

Key words: Turkish history, Kök Türk State, Oghuzs  

 

Giriş 

Olayları ve gelişmeleri kaydetmek diye bir geleneği olmayan Oğuzlar veya Oğuz Türklerinin sır 

dolu bir tarihleri vardır. Onların tarih sahnesine çıkışı, dünyaya tutunuşu, şekillenmesi, çevre 

milletlerle ilişkileri, vb.  kaynak eksikliğinden dolayı hep tartışmalıdır.  

 

Köktürk Yazıtları’nda Oğuzlar; “Dokuz Oğuz”21, “Dokuz Oğuz budun”22, “Oğuz”, “Oğuz budun”, 

“Üç Oğuz” olarak geçmektedir. 400-450 yılları arasında yazıldığı sanılan Barlık Yazıtları’nda Oğuz 

adı “Altı Oğuzlar” olarak geçmektedir. 759-760 yılında yazılan Şine-Usu Yazıtı’nda “Sekiz 

Oğuzlar” adı geçmektedir23.  Konumuzun dışında olmakla birlikte özellikle İdil Bulgar Devletini 

(Dış Bulgarlar) kuran “Otuz Oğuzlar” veya “Otuz Oğurlar”dan da bahsetmek gerekir24. Bulgar 

Devletini kuran Otuz Oğuzlar ile Oğuzlar bağlantısı ayrı bir çalışma konusudur. Bunlar bir boyun 

özel adı değil, boylar topluluğudur.   

Öncelikle I. Köktürk Devleti Dönemi’nde Oğuz sözcüğü ve Oğuz boyu ile ilgili bir bilgimizin 

olmadığını belirtmekte fayda vardır. 

Kaşgarlı Mahmud, Oğuzları şöyle tanıtmaktadır: Oğuz, bir Türk boyunun adıdır. Bu adı geçen 

Oğuzlar, Türkmendirler. Bunlar yirmi iki farklı boydan meydana gelmektedir. Her boyun kendisine 

mahsus ayrı bir işareti ve hayvanlarına vurduğu ayrı bir damgası vardır. Birbirlerini bu damgalarla 

tanırlar25. Dîvânu Lugâti’t-Türk, bir sözlük olmakla birlikte, en önemli özelliklerinden birisi 11. 

yüzyıldaki Türk boyları, sopları ve soyları hakkında bilgiler vermesidir. Bilgi verdiği boylardan 

birisi de Oğuzlardır26.  

Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Oğuzların boyları hakkında verdiği bilgiler, ve ayrıca Oğuz boylarının 

damgalarının çizimi gerçekten çok önemli bir belgedir. Bütün bunlarla birlikte Kâşgarlı Mahmud, 

eserin muhtelif yerlerinde Oğuz Türkçesi ile ilgili de çok önemli bilgiler vermektedir27. O, Dîvânu 

Lugâti’t-Türk’te 22 Oğuz boyunun adını vermiştir.  

Kâşgarlı Mahmud, Türkmenleri yani Oğuzları tanıtırken bize çok farklı ve önemli bilgiler 

vermektedir. Türkmenlerin Oğuzlar olduğunu belirttikten sonra Büyük İskender’in Türkistan’a 

saldırdığında Şu adlı genç bir hakanın ülkesini savunması anlatılmaktadır. Hakan ve halk, Büyük 

İskender’e karşı ülkeyi savunmaya gider. İnsanlar panik içerisinde atlara binip gittiklerinden herkes 

binitini karıştırmıştır. Bu kargaşada binitlerini bulamadığı için savunma hattına gidemeyen 22 kişi 

vardır. Sonra İskender’in durmayıp gideceği anlaşılınca bunlar savaş alanına gitmezler. Onlara 

                                                 
21  Dokuz Türk boyundan oluşan birlik. Dokuz Oğuz Boyları: P’u-ku, Hun (Qun), Bayırku (Pa-ye-ku), Tonra 

(T’ung-lo), Ssu-chie, Ch’i-pi, A-pu-sse, Ku-lun-wu-ku, Ediz(A-tie). Geniş bilgi için bk. Ahmet Taşağıl, Eski Türk 

Boyları, İstanbul 2018, s. 136. 
22  “Bodun” sözcüğü, birden çok boydan oluşan boy birlikleri gruplar için kullanılmaktadır.  
23  Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara 1987, s. 168.  
24  Nesimi Yazıcı, “İdil (Volga) Bulgar Hanlığı’nda İslamiyet”, Türkler Ansiklopedisi, C. 4, Ankara 2002, s. 395. 
25  Besim Atalay, Divanü Lügat-it–Türk Tercümesi, C. I, Ankara 1940, s. 55. 
26  Atalay, Divanü Lügat-it–Türk Tercümesi, C. I, Ankara 1940; Besim Atalay, Divanü Lügat-it–Türk Tercümesi, C. 

II, Ankara 1940; Besim Atalay, Divanü Lügat-it–Türk Tercümesi, C. III, Ankara 1941. 

27  Özkan Aydoğdu, “Divanü Lügati’t-Türk’te Geçen Türk Boyları ve Boylara Ait Dil Özellikleri”, Zeitschrift Für 

die Welt der Turken / Journal of World of Turks, Nisan 2009, S. 1, s. 55-82.  
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sonra iki kişi daha eklenir. Bunlar her biri sonradan boy hâline gelir. Kâşgarlı Mahmud’a göre 

Oğuz boyları işte bu 24 kişiden gelişip şekillenmiştir28.  

Lugâti’t-Türk’te bahsedilen olaylar İskit / Saka Kağan’ı Şu zamanında meydana gelmiştir. Bu bilgi 

doğru ise Makedonyalı İskender, İran ve Türkistan'a M.Ö. 330-327 yıllarında saldırmıştı. 

Dolayısıyla bu halde Oğuzların tarihte görülmesi, boy teşkilatının şekillenmesi, rivayete dayalı 

olarak M.Ö. 330-327 yıllarına kadar gitmektedir.  Aslında   743 yılında yazıldığı sanılan Terhin 

Yazıtı’nda (G3) geçen “İgdir” adı, bugünkü bildiğimiz Oğuzların aslında Köktürkler Dönemi’nde 

belki de çok daha önceleri var olduğu anlamına gelmektedir29.  

Köktürk Dönemi’nde yazılı kaynaklarda Oğuzlar, çok farklı olaylarla karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlar:  

 

1. Barlık Yazıtları’da Oğuzlar 

Barlık yazıtları, Barlık nehri kenarlarında yer alan dört yazıttan oluşmaktadır. Yazıt Klementz 

tarafından meydana çıkarılmış, Radlof tarafından tercüme edilmiştir. Barlık Yazıtları’nın 720-

730’lu yıllarda yazılan Köktürk Yazıtları’ndan yaklaşık 250-300 yıl öncesinde yani 400-450 yılları 

arasında yazıldığı sanılmaktadır. Yazıtın metni şöyledir:  

[Barlık I] “1. Er erdemi adıma tapdım. Erdemi (için?) 2. Öz Yiğen Alp Turan Altı Oğuz kavminden 

on üç [yaşımda] ayrıldım. 3. beğlik nüfuzumdan, sizlerden ayrıldım.” [Barlık II] “ 1. Köni Tiriğ üç 

yaşımda babasız oldum. 2. Ağabeyim Külüğ Tutuk adam etti [=büyüttü] 3. erlerde ben kedersiz 

idim. 4. kuydaki prensesimden ayrıldım ablama.” [Barlık III] “1. Bayna Sangun’un oğlu Külüğ 

Çur. 2. Kedersiz büyüdüm. Keder bu imiş: 3. Gökteki güneşe (=Tanrının gününe), yerdeki elime 

doymadım. 4. Kuydaki prensesimden, vadideki oğlumdan ayrıldım.” [Barlık IV] “ 1. … elime 

doymadım. 2. kuydaki prensesimden ayrıldım. 3. babasız kaldım” 30.  

Oğuzlar hakkında ilk Türkçe kaynak diyebileceğimiz Barlık Yazıtı’nda onlar “Altı Oğuz kavmi” 

olarak tanıtılmaktadır. Burada geçen Oğuz beylerinin adları şöyledir: 1.Öz Yiğen Alp Turan, 2. 

Külüğ Tutuk’un kardeşi Köni Tiriğ, 3. Külüğ Tutuk, 4. Bayna Sangun, 5. Bayna Sangun’un oğlu 

Külüğ Çur. Turan sözcüğünün de ilk bu yazıtta geçtiğini ayrıca belirtem gerekmektedir.  

 

2.Köktürk Yazıtlarında Oğuzlar 

Köktürk Yazıtları; Tonyukuk Yazıtı, Köl Tigin Yazıtı ve Bilge Kağan Yazıtı olmak üzer üç yazıttan 

oluşmaktadır. Köktürkler, Oğuzlar ve Kıpçakların oluşturduğu Köktürk Devleti Dönemi’nde 

yazılmıştır31. Yazıtlar bu üç Türk boyunun ortak ürünüdür.  

Yazılış tarihi tartışmalı olan Barlık Yazıtı’ndan sonra 627 yılına kadar Oğuz adına hiçbir kaynakta 

yer rastlanmamaktadır. Taşağıl bu durumu, Töleslerin Oğuz öncesi fonksiyonunu icra etmelerinden 

kaynaklandığını ifade etmiştir32. 

2.1.Tonyukuk Yazıtı: Moğolistan’ın Koşo Saydam bölgesinde Tula Nehri’nin yukarı bölgesinde 

Bayan Çokto denilen mevkii yakınlarında bulunan Tonyukuk Yazıtı, 725-726 yılında ölmeden önce 

Tonyukuk’un kendisi tarafından diktirilmiştir. 

2.2.Kül Tigin Yazıtı: Orhun Irmağı vadisinde bulunan Köl Tigin Yazıtı, 731’de ölen Köl Tigin 

adına 732 yılında ağabeyi Bilge Kağan tarafından Yollug Tigin’e yazdırılmıştır.  

                                                 
28  Atalay, Divanü Lügat-it–Türk Tercümesi, C.III, s. 412-416. 
29  Saadettin Gömeç, “Terhin Yazıtı’nın Tarihî Açıdan Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 1995, Cilt 17 , S. 28, s. 73 
30  Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 471-475. 
31  Zeynep Korkmaz, “Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler”, I. Türk Dili Bilimsel Kurultayında Sunulan Bildiriler, 

Ankara 1975, 433-446. 
32  Ahmet Taşağıl, Eski Türk Boyları, İstanbul 2018, s. 112.  
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2.3.Bilge Kağan Yazıtı: Orhun Irmağı vadisinde, Köl Tigin yazıtına yaklaşık 1 km uzaklıkta 

bulunan Bilge Kagan yazıtı ise ölümünden bir yıl sonra 735 yılında oğlu İ-jan Kagan (İçen Kağan?) 

(734-?) tarafından Yollug Tigin’e yazdırılmıştır. 

Köktürk Yazıtları’nda ası geçen Oğuzlar, II.Köktürk Devleti Dönemi’nde nerede yaşamaktaydılar?  

Tonyukuk Yazıtı’nda Köktürklerin Çogay’ın kuzey yamaçları ile Karakum’da yaşadıkları 

anlatılmaktadır33. Gömeç, kendisinden önce çalışmalar yapan araştırmacılara dayanarak buranın 

Gobi Çölü sınırları içerisinde olduğunu söylemektedir34. Kül Tigin Yazıtı  (D28) ve Bilge Kağan 

Yazıtı’nda (Halkı besleyip doyurayım diye kuzeyde Oğuz bodun / Oğuz halkına, doğuda … iki 

defa sefer ettim.” KT, D28)35, Tonyukuk Yazıtı ( … kuzeyde Oğuzları epeyi öldürdüler. T, B7) 

verilen bilgilere göre Oğuzların vatanı kesin olarak Köktürklerin kuzeyinde yer almaktadır.  

Oğuzlara ait olan Barlık anıtını da Yenisey havzasında Barlık nehri kenarında yer alması, Oğuzların 

II. Köktürk Devleti’nin kurulduğu 628 yılında Orhun, Tula ve Selenge vadilerinde yaşadıkları 

anlamına gelmektedir.   

II. Köktürk Devleti içerisinde Oğuzların konumu ne idi?  Kül Tigin Yazıtı’nda geçen “Ey Türk, 

Oğuz beyleri ve halkı, işitin: Üsteki gök çökmezse, aşağıda yer delinmezse, Türk halkı, ülkeni ve 

yasalarını kim bozabilir ki!” (KT, D 22)” ifadesindeki ikinci muhatap ise “Oğuz beyleri ve 

halkı”dır. Bu durum, Oğuzların II. Köktürk Devleti içerisinde Köktürklerden sonra en önemli unsur 

olduğu anlamına gelmektedir.  

Hem Kül Tigin (“… güneyde Şadlar, kuzeyde Tarkanlar, beyler, Otuz Tatar halkı ... Dokuz Oğuz 

beyleri ve halkı, bu sözümü iyice işitin, sıkıca dinleyin! (KT, G1-2) hem de Bilge Kağan Yazıtı’nda 

(BK, D1-2, “Dokuz Oğuz Beyleri ve halkı, bu sözümü iyice işitin, sıkıca dinleyin!” BK K1)  

seslenilen ve sözlerinin duyulmasını istedikleri boylar / milletler arasında “Dokuz Oğuz beyleri” de 

bulunmaktadır. Bu durumda Dokuz Oğuzların, Köktürk Devleti’ne tabi olduğu ortaya koymaktadır.  

İlteriş diğer adı ile Kutluğ Kağan, 681’de Köktürkler adına arkadaşları ile bir toparlanma ve 

bağımsızlık hareketi başlatmış, başarılı olmuş ve 682’de Köktürk Devleti Devleti’ne kağan 

olmuştur. Bilge Kağan Yazıtı’ndaki bu durum şöyle anlatılmaktadır:  “Altı Sir,  Dokuz Oğuz, İki 

Ediz çadırlı beyleri ve halkı ... ... Türk Tanrısı ... üzerine kağan  oturdum” (BK, D1-2) Bu 

ifadelerden Köktürk Devleti’nin asli unsurlarından birinin Dokuz Oğuz olduğu buradan da 

anlaşılmaktadır. 

İlteriş Kağan’ın II. Köktürk Devleti’ni yeniden kurduğu günler, Kül Tigin Yazıtı’nda şöyle 

anlatılmaktadır: “O anda Töles ve Tarduş halkını düzene sokup hemen o zaman onların başına 

Yabgu ve Şad atamış. Güneyde Çin halkı düşmanmış, kuzeyde Baz Hakan, Dokuz Oğuz halkı 

düşmanmış. Kırgızlar, Kurıkanlar, Otuz Tatar, Kıtanylar, Tatavı, tamamı Türklere düşmanmış (KT, 

D13-14)”. Bu ifadeden de II. Köktürk Devleti kurulur kurulmaz Dokuz Oğuz halkının isyan ettiği 

ve düşman tarafına geçtiği ortaya çıkmaktadır.  

Bu süreçte geçen olaylar ise Tonyukuk Yazıtı’nda şöyle anlatılmaktadır: “İlteriş Kağan bir araya 

gelip güneyde Çinlileri, doğuda Kıtanyları, kuzeyde Oğuzları epeyi öldürdüler. (T, B7)”. Belli ki 

Oğuzlar Köktürklerin bir devlet kurmasına karşı durmuş, sonra da bedelini ödemiştir. 

II. Köktürk Devleti’nin kurulmaması sürecinde öyle görünmektedir ki bu devletin kurulmaması için 

çevrede yer alan devlet ve topluluklar iş birliği yapmışlardır. Tonyukuk Yazıtı’nda bu durum şöyle 

anlatılmaktadır: “Düşmanımız çevremizde ocak gibi, biz de o ocağın ortasındaki aş kazanı gibiydik. 

Öylece yaşarken Oğuzlardan bir casus geldi. Casusun verdiği bilgiler şunlarmış: “Tokuz Oğuz 

                                                 
33  Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 2006, s. 66-67.  
34  Saadettin Gömeç, “Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Yer Adları”, Türk Kültürü, 34/453, Ankara 2001, s. 28-30.  
35   Talât Tekin, Orhon Yazıtları, Ankara 1988, s. 16-17. 
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bodun / halkının başına bir hakan geçti” (T, G1-2) 36. Tokuz Oğuzların başına 682 yılında geçen 

hakanın adı Baz Kagan’dır. Burada İlteriş Kağan’ın başarılı olmaması için kurulan Kıtay, Çin, 

Oğuz ve Dokuz Oğuz ittifakından bahsedilmektedir. Dokuz Oğuzlar; “ Azıcık Türk yürüyormuş, 

kağanı cesur imiş, müşaviri bilici imiş, Çinlileri öldürecektir, Doğuda Kıtanyları öldürecek, 

Oğuzları öldürecektir.” (T, G3-4) diye Çin’e Ku adlı generali, Kıtay’a Tonga Esim’i elçi 

göndermiş37. Bütün bunlardan Oğuzların büyük bir ittifak kurarak Kutlug Kağan ve Tonyukuk 

öncülüğünde şekillenen Köktürkler üzerine bir saldırı hazırlığı yaptığı anlaşılmaktadır.  

Burada bir konuya da açıklık getirmektedir. Dokuz Oğuzların ittifak kurarak Oğuzları da 

öldürmeye niyetlenmesi, Oğuzlar ile Dokuz Oğuzların farklı boylar olduğunu kesin bir biçimde 

ortaya koymaktadır.  

Bütün bu gelişmeleri öğrendikten sonra Tonyukuk, Kutluğ Kagan’a gidip Dokuz Oğuzlar, Çin ve 

Kıtayların birleşerek Köktürklere saldıracağını bilidir. “ …. kuzeyde gelecek Oğuzlar (için) iki-üç 

bin kadar askerimiz var mı (T, G7)” diye Kağan’a sorar. Bunun üzerine Kağan, Tonyukuk’tan 

gönlünce plan yaparak saldırılara engel olmasını ister. Tonyukuk gerekli izini aldıktan sonra orduyu 

Ötüken ormanına doğru sevk eder. “İnek gölcüğü ve Tugla’da Oğuzlar geldi (T, G8)” Yani İnek 

Gölü ile Tula Irmağı civarına kadar Oğuzlar gelir. Oğuzların üç bin, Köktürklerin iki bin askeri 

bulunmaktadır. Savaş, Tonyukuk önderliğindeki Köktürkler kazanır. Oğuzlar dağılır, bir kısmı 

ırmakta boğulur. “Ondan sonra Oğuzlar birleşip geldiler (T, G9)” ve Köktürklere tabi olurlar. 

Burada bahsedilen Oğuzlar, Dokuz Oğuzlar olmalıdır38.  

Bir süre sonra Çin, On oklar ve Kırgızlar ittifak kurarlar. Dördüncü ortak olarak Türgişlere teklif 

gittiği, Türgiş Kağanı ise “benim milletim oradadır, Türk milleti karışıklık içindedir, Oğuzlar39 yine 

sıkıntıdadır” diyerek reddettiği anlaşılmaktadır40.   

Tonyukuk Yazıtı’na verilen “İlteriş Kağan … Kıtanylara karşı yedi defa savaştı. Oğuzlara karşı 

beş defa savaştı. (T, G5)” bilgisinden 682-691 yılları arasında Oğuzlar ile Köktürklerin beş kez 

savaştığı anlaşılmaktadır.  

Tonyukuk Yazıtı’nın son cümlesi ise Türk Bilge Kağan’ı Türk Sir milletini ve Oğuz milletini 

besliyor, ifadesinden anlaşıldığına göre, Oğuzlar hiç değilse 725-726 yılında Köktürk Devleti’nin 

asli unsurlarından biri idi41.  

İlteriş Kağan’dan sonra Köktürklerin başın 691 yılında kardeşi Kapgan Kağan geçer. Kapgan 

Kağan Dönemi’nde ise Dokuz Oğuzları haraketli görmekteyiz. Kül Tigin Yazıtı’nda geçen şu 

bilgiler ilgi çekicidir: “Amcam hakanın devleti sarsılıp halkı ve devleti iki parça olduktan sonra 

İzgil halkı ile savaştık. Kül Tigin, Alp Şalçı’nın kır atına binip boğa gibi hücum etti. O at orada 

telef oldu. İzgil halkı öldü. Tokuz Oğuz bodun / halkı kendi halkımdı. Gökle yer arasında kargaşa 

çıktığı için birbirlerine düşman oldular. Bir yılda beş kez savaştık.” (KT, K 3-4). Öyle 

anlaşılmaktadır ki Kapgan Kağan zamanında Dokuz Oğuzlar isyan etmiş, Kapgan Kağan ve 

yeğenleri Bilge Kağan ve Tonyukuk, Dokuz Oğuzlar ile bir yılda beş kez savaşmıştır42. Nitekim 

Kapgan Kağan, Dokuz Oğuzların başlattığı bir isyanı bastırmış, geri dönerken Bayırkuların ani 

saldırısında 716’da ölmüştür.  

                                                 
36  Tonyukuk Yazıtı’nda birkaç satır ara ile Oğuzlar ve Dokuz Oğuzlardan ayrı ayrı bahsedilmektedir. Buradaki 

bilgilerden anlaşıldığına göre Oğuzlar ve Dokuz Oğuzlar ayrı ayrı boydur. İlk olarak ayrım burada dikkat 

çekmektedir.  
37  Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 2006, s. 67. 
38  Ahmet Taşağıl, Kök-Türkler, Ankara 2014, s. 336. 
39  Burada “Oğuz” (<ok-uz), boylar anlamında gelmektedir.  
40  Ergin, age, s. 71. 
41  Ergin, age, s. 81.  
42  Tonyukuk Yazıtı’nda (G5) ise Oğuzlar ile beş kes savaştıkları anlatılmaktadır.  
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Bilge Kağan ve Kül Tiğin’in yönettiği Köktürk Devleti’nde 715 yılında genel bir isyan süreci 

başlar. İsyan edenlerin arasında Dokuz Oğuzlar da bulunmaktadır. Bilge Kağan Yazıtı’nda bu 

durum şöyle açıklanmaktadır: “Dokuz Oğuzlar benim kendi halkımdı. Gökle yer arasında kargaşa 

çıktığı için, gönüllerine hasetlik düştüğü için düşman oldular” (BK, D 29-30)43.  

Bu süreçte ilk olarak 714’te Karluklar, 715’te Azlar, İzgiller ve Dokuz Oğuzlar üzerine sefer 

düzenlenir. Köktürkler, ikinci olarak Edizler’i mağlup etmişlerdir.   “Üçüncü olarak Bolçu’da 

Oğuzlarla savaştık. Kül Tegin, Azman kır ata binip hücum etti, mızrakladı”. (KT, K6)” ifadesinden 

anlaşıldığına göre Oğuzlar ile yine savaşılmış ve Köktürkler, Oğuzlar bir kez daha yenmiştir. 

Dördüncü olarak Çuş basında savaştıktan sonra “Beşinci olarak Ezgenti Kadiz’de Oğuzlarla 

savaştık” (KT, K7)” bilgisi yer almaktadır.  

O yıl Bilge Kağan ve Kül Tigin’in Ötüken’e dönmediği, 716 yılının bahar aylarında Oğuzlar yeni 

bir saldırıda bulundukları yazıtlarda şöyle anlatılmaktadır: “Amga Korgan’da kışı geçirip bahara 

doğru Oğuzlara asker gönderdik. Kül Tigin’i karargâhın başında durması için gönderdik. Düşman 

Oğuzlar ordugahı bastılar. Kül Tigin öksüz boz ata binip dokuz askeri mızrakladı (KT, K 8-9)”.  

İlkbaharda yapılan bu saldırı sırasında Oğuzların da hazırlık yaptığı Bilge Kağan Yazıtı’nda geçen 

şu bilgilerden anlaşılmaktadır: “İlkbaharda Oğuzlara karşı sefer ettim. İlk ordu sefere çıkmıştı, 

ikincisi ise karargahtaydı. Üç Oğuz askerleri baskın yaptı. “Yaya olanları perişan oldu” diyerek 

teslim almak amacıyla geldiler. Askerlerinin yarısı evi barkı yağmalamaya, yarısı da savaşmaya 

gelmişti. Bizim sayımız azdı. Perişandık. Oğuz ... ... ... düşman ... (BK, D31-32)”. Bu bilgilerden 

Oğuzların orduyu ikiye böldüğü, bir ordunun Köktürkler ile savaşırken diğer bir ordunun da 

Köktürklerin merkezini yağmalamayı amaçladığı anlaşılmaktadır. Ancak “Oğuz halkı ... ... 

göndermeden sefer ettim (BK, D33)” ifadesinden anlaşıldığına göre Oğuzlar daha hareket etmeden 

Bilge Kağan onlara ani baskın yapmıştır44.  

Bilge Kağan Yazıtı’ndaki “Evini barkını yıktım, Oğuz budun / halkı Tokuz Tatar ile bir araya gelip 

toplandı” (BK, D 34) bilgisinden anlaşıldığına göre aynı yıl Oğuzlar, Dokuz Tatar ile birleşerek 

tekrar Köktürklere saldırmış, fakat sonuçta yenilmiştir.  

Bilge Kağan Yazıtı’nda Oğuzlar ile ilgili olarak çok ilgi çekici bir bilgi daha yer almaktadır: “Otuz 

dört yaşımdayken Oğuzlar kaçıp Çin’e sığındılar. Hayıflanıp sefer ettim” (BK, D 38)” Bilge Kağan 

683’te doğmuştur. 34 yaşında iken yani 717 yılında bütün bu savaşların sonunda Oğuzlar, iyice 

umutsuzluğa düşmüşler, vatanlarını terk edip Çin’e sığınmışlardır. Aynı gelişmeler Kül Tiğin 

Yazıtı’nda şöyle ifade edilmektedir: “Tokuz Oğuz bodun memleketini bırakıp Çin’e göç etti” (BK, 

D35). 

Kül Tigin 27 Şubat 731’de ölmüştür: “On-ok evladım, Türgeş hakanından mühürdar Makaraç ile 

mühürdar Oğuz Bilge Tamgacı geldi. Kırgız hakanından Tarduş ile Inançu Çor geldi. (KT, K 13)” 

Bu bilgilerden anlaşıldığına göre Tonyukuk’un 1 Kasım 731’de yapılan defin törenine Oğuzlardan 

Oğuz Bilge Tamgacı katılmıştır. Bahsedilen Oğuz Bilge Tamgacı hakkında başka kaynaklarda 

bilgiye rastlanmamıştır.  

Bilge Kağan 25 Kasım 734’te ölmüştür. Bilge Kağan Yazıtı’nda yer alan bu bilgilere göre Bilge 

Kağan Oğuzlar üzerine defalarca sefer düzenlemiştir: “Halkı besleyip doyurayım diye kuzeyde 

Oğuz bodun / Oğuz halkına, doğuda Kıtany, Tatabı halklarına, güneyde Çin halkına büyük bir 

ordu ile on iki defa sefer ettim (KT, D 28)”. 

3.Ongin yazıtı 

                                                 
43 “Dokuz Oğuzlar benim kendi halkımdı” ifadesi “Dokuz Oğuzlar benim devletime bağlıydı” veya “Ben, kan bağı 

olarak Dokuz Oğuz boyu mensubuyum” anlamına gelebilmektedir. Seslendiği boylar arasında Dokuz Oğuzların 

da bulunması, birinci ihtimal daha mantıklı görünmektedir.  
44  Köktürk Oğuz Savaşları konusunda geniş bilgi için bk Osman Karatay, İlk Oğuzlar, İstanbul 2017, s. 72-75.  
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8. yüzyılda Ongin nehrinin kenarına dikilen ve İlteriş Kagan adına yazıldığı sanılan Ongin 

Yazıtı’nda Oğuzlar hakkında ilgi çekici bilgiler bulunmaktadır: “Çin’in kuzeyine doğru Oğuz 

arasından yedi er (bize karşı) düşmanlık başlattı. Babam Baga Tenriken oranın üzerine yürüdü ve 

ona hizmet verdi. Düşman bozguna uğratıldı. Kağan lütfedip “Sen, bana hizmet ettin” dedi ve 

hemen orada ona şad unvanını verdi. Sonra Tokuz Oğuz bize karşı düşmanlığa başladı. Onlar çok 

güçlüydüler”45.  

4.Şine Usu Yazıtı 

Moğolistan’da Türkçe yazıtlar Mogoitu Irmağı, Şine-usu Gölü ve Örgötu Dağı kenarında da 

bulunmaktadır. Bunlardan Şine-usu Gölü çevresindeki Şine Usu Yazıtı Uygur Kagan’ı Moyen Çor 

(747-759) döneminde yazıldığı sanılmaktadır. Bu yazıtta Oğuzlar ile ilgili kısa bilgiler şu 

şekildedir: kuzey yüzü; “su … o sırada kalan halk On Uygur (ve) Tokuz Oğuz üzerine yüz yıl 

hüküm sürüp ... Orhon Irmağı.”, “Tokuz Oğuz halkımı derleyip topladım.”, doğu yüzü; 

“Bükegük’te Sekiz Oğuz (ve) Dokuz Tatar kalmadı”, “Hakkettirdim. Tokuz Oğuz … beyleri geldi”, 

güney yüzü; “Önceden Çin’de bulunan Oğuzlar (ve) Türkler ayrılmış, sonra katılmışlar.” batı 

yüzü; “Türk halkını … Sekiz Oğuz (ve) Dokuz Tatarları… -miş hatunun yeğeni Öz Bilge Bünyi 

ile(?)46. 

5.Talas Yazıtı 

1936 yılında Rus bilgin Maloff, Talas’ta ağaç üzerinde Köktürkçe yazılmış bir yazıt bulunduğunu 

duyurmuştur. Bunların birinde “İç Oğuz” sözcükleri geçmektedir47.  

İslam kaynaklarında ise Oğuz ismi Halife el-Mu’tasım zamanında (833-842) geçmektedir. 

Belazuri’nin eseri Fütuhu’l Buldan (Ülkelerin Fethi) başlıklı eserde Oğuz ülkesi “Guzziye” olarak 

geçmektedir. Halife el-Mu’tasım zamanında askerlerinin Maveraünnehr, Soğd, Fergana, Uşrusana, 

Şaş halkından oluştuğu bildirilmektedir. Bu sayılan illerin hükümdarları halifeye gidip İslamiyeti 

kabul ettiklerini bildirmişlerdir. Bunlar Müslüman olduktan sonra bu ülkelerin halkları, 

kendilerinden öbür tarafta yaşayan Türklerle savaşmıştır. Horasan hakimi Abdullah b. Tahir (828-

844), oğlu Tahir b. Abdullah’ı adı geçen Guziyye’ye savaşa göndermiştir. Fütuhu’l Buldan’da 

anlatıldığına göre adı geçen Tahir, kendisinden önce kimsenin ulaşamadığı yerleri fethetmiştir48.  

 

Sonuç: 

Bu çalışmada başlangıçtan 9. yüzyıla kadar yazılı belgelerde geçen Oğuz sözcüğü üzerinde 

durulmuştur.  

Kâşgarlı Mahmud, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Oğuzların teşkilatlı durumları, boyları ve damgaları 

hakkında bilgi vermiştir. Onlar ile ilgili verdiği bilgiler, M.Ö. 330-327 yıllarına kadar gitmektedir. 

Ancak Kaşgarlı’nın rivayete dayalı olarak verdiği bu tarihlerden M.S. 400-450 yıllarına kadar 

Oğuzlardan bahseden başka bir kaynağa rastlanmamaktadır. Bu gerçekten şaşılacak bir durumdur.  

Köktürk Yazıtları’nda Oğuzlar; “Dokuz Oğuz”, “Dokuz Oğuz Budun”, “Oğuz”, “Oğuz budun”, 

“Üç Oğuz” olarak geçmektedir. 400-450 yılları arasında yazıldığı sanılan Barlık Yazıtları’nda Oğuz 

adı “Altı Oğuzlar” olarak da geçmektedir.  Şine Usu Yazıtı’mda ise “Sekiz Oğuz” olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar. Yazıtlarda farklı şekillerde geçen bu sözcük, kesinlikle aynı boydan bahsediyor 

değildir.  

Tonyukuk Yazıtı’nda Oğuzlar ve Tokuz Oğuzlar olarak geçer. Tonyukuk Yazıtları’ndaki “… 

Öylece yaşarken Oğuzlardan bir casus geldi. Casusun verdiği bilgiler şunlarmış: “Tokuz Oğuz 

bodun / halkının başına bir hakan geçti” der (T, G1-2)” bilgilerden anlaşıldığına göre Tokuz 

                                                 
45  Orkun, Eski Türk Yazıtları, s 128-129 
46  Erhan Aydın, Şine Usu Yazıtı, Çorum 2007, s. 57-58, 60-63. 
47  Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 628. 
48  Belazuri, Fütuhu’l Büldân, (Trc: Mustafa Fayda), İstanbul 2013, s. 494. 
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Oğuzlar, Oğuzların içinde bir gurup durumundadır. “ İnek gölcüğü ve Togla’da Oğuzlar geldi (T, 

G8)”, “Ondan sonra Oğuzlar birleşip geldiler (T, G9)” bilgiler bu düşünceyi daha da 

olgunlaştırmaktadır.  

Kül Tigin Yazıtı’nda Dokuz Oğuz halkı, Dokuz Oğuz beyleri ile Oğuzlar ve Oğuz beyleri de olarak 

farklı farklı geçmektedir.  

Bilge Kağan Yazıtı’nda ise Oğuzlar, Oğuz Halkı, Oğuz beyleri, Dokuz Oğuz halkı, Dokuz Oğuz 

boyları olarak geçmektedir. Ayrıca burada bir de “Üç Oğuz askerleri” de karşımıza çıkmaktadır.  

Burada geçen “Üç Uğuzlar”, “Uç Oğuzlar” olabilir mi, bu konuda tereddüt bulunmaktadır.  

Moğolistan’da Türkçe yazıtlar; Mogoitu Irmağı, Şine Usu Gölü ve Örgötu Dağı kenarında da 

bulunmaktadır. Bunlardan Şine Usu Gölü çevresindeki (747-759) yılları arasında yazıldığı sanılan 

Şine Usu Yazıtı’nda Oğuzlar Sekiz Oğuz, Tokuz Oğuz ve Oğuzlar olarak geçmektedir.  

8. yüzyılda dikilen Ongin Yazıtı’nda Oğuzlar hakkında Çin’in kuzeyinde yaşayan Oğuzlardan ve 

kendilerine düşman olan Tokuz Oğuzlardan bahsedilmektedir.  

Köktürk Devleti son kağanları Ozmış Kagan (ö.743) ve kardeşi Peymey Kagan (ö.744)’ın 

ölümünden sonra yıkılmıştır. Köktürklerin yıkılma sürecinde Oğuzların nerede olduğu açık 

değildir. Ancak Köktürk Yazıtları’nda geçen Oğuz sözcüklerinin tamamı boylardan oluşan birlik 

anlamına gelmiş olsa bile 743 yılında yazıldığı sanılan Terhin Yazıtı’nda (G3) geçen “İgdir” adı, 

bugünkü bildiğimiz Oğuzların aslında Köktürkler Dönemi’nde var olduğu anlamına gelmektedir49.  

891 yılında Yakubî tarafından kaleme alınan Kitab el-büldân 50  adlı eserde Türkistan’ı şöyle 

tanıtmaktadır: “Türkler çeşitli cinslere ve ülkelere ayrılırlar. Bunlardan bazıları Karluklar, 

Toguzguzlar, Türgişler, Keymâklar ve Oğuzlardır. Türklerden her cinsin ayrı bir ülkesi vardır. 

Birbirleri ile savaşırlar”51 . Bursdsn İslam kaynaklarının da Oğuz ve Dokuz Oğuz ayrımından 

haberdar oldukları anlaşılmaktadır.  

Aslen bir Türk olduğu sanılan Yâkût el-Hamavî’ye (ö.1299) göre Tokuzoğuzlar ile Oğuzlar 

farklıdır. Yâkût el-Hamavî’nin Mu’cem el-büldân adlı eserinde anlattıklarına göre “Türk 

ülkelerinin en genişi Tuğuzguz ülkesidir. Bunlar Çin, Tibet, Karluk, Kimek, Oğuz, Çagrı, Peçenek, 

Bezgiş, Ezgiş, Kıpçak ve Kırgızlar ile sınırdırlar. Müslüman ülkeleri tarafından Farab’a 

komşudurlar. Türklerin meşhur şehirleri on altıdır. Tuğuzguzlar Türklerin göçebeleri olup çadırlarla 

bir yerden bir yere göçerler” 52 . İslam Kaynaklarında Dokuz Oğuzlar, Uygur Devleti olarak 

anılmaktadır53.  

Özellikle Selçuklu Devleti Dönemi’ne kadar Oğuzların tarihî tam anlamıyla karanlık bir tüneldir. 

Tarafımızdan bundan sonra yapılacak çalışmalarda da bu karanlık tünel, mümkün olduğunca, 

aydınlatılmaya çalışılacaktır.  

 

 

 

  

                                                 
49  Gömeç, “Terhin Yazıtı’nın Tarihî Açıdan Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 1995, Cilt 17 , S. 28, s. 73 
50  Kitâbü’l-Büldân. Müslümanlar tarafından yazılan ilk coğrafya kitaplarındandır. Ya‘kūbî, uzun süren 

araştırmalardan ve seyahatlerden sonra topladığı malzemeyi değerlendirerek yazdığı eserini 278 (891) yılında 

tamamlamıştır. Eserde İran, Turan, Afganistan, Arabistan, Hindistan, Çin, Bizans ülkesi, Suriye, Mısır, Nûbe, 

Kuzey Afrika, Sicistan ve Horasan anlatılır (Murat Ağari, Yakubî, DİA, C.43, İstanbul 2013, s.287-288. 
51  Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara 2001, s. 189. 
52  Şeşen, age, s. 136.  
53   Geniş bilgi içi bk. Şeşen, age, s. 276. 
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MORFOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ LÜĞƏT EHTİYATININ ZƏNGİNLƏŞDİRİLMƏSİ  

 

NABAT BEYDULLA QIZI CƏFƏROVA 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

Özət 

Açar sözlər: morfologiya, tədris, lüğət ehtiyatı, inteqrasiya  

Ключевые слова: морфология, обучение, лексика, интеграция 

Key words: morphology, teaching, vocabulary, integration 

 

Dil qaydalarının qrammatik-leksik təsnifi və inteqrativ tədrisi lüğət üzrə aparılan işlərdə müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edir. Dil qaydası kimi, Azərbaycan dilinin morfologiyası geniş məzmuna malikdir. 

Morfologiya bəhsi fonetika, sintaksis, şagirdlərin şifahi və yazılı nitqlərinin inkişafı, onların lüğət 

ehtiyatı, dilimizin orfoqrafik xüsusiyyətləri ilə sıx əlaqədar olan dil şöbəsidir. Morfologiyaya dair 

dil qaydalarının leksika ilə inteqrativ tədrisi ilk növbədə nitqdə sözün anlaşılmasını dəqiqləşdirir, 

lüğət ehtiyatını zənginləşdirir. Lüğətin zənginliyi dilin zənginliyi üçün çox mühüm amildir. Odur 

ki, şagirdlərin təlim nəticələrinin yüksəldilməsinə nail olmaq üçün müvafiq strategiyalar, fəal təlim 

metod və üsullardan istifadə etməklə  nitq hissələrinin qrammatik-leksik təsnifi və inteqrativ 

tədrisinin təşkilinə nail olmaq lazımdır. 

Lüğət ehtiyatı-söz ehtiyatı deməkdir. Bütün sözlər dilin lüğət ehtiyatını təşkil edirsə, deməli, söz 

ehtiyatından bəhs olunur. Morfologiyanın tədrisində lüğət ehtiyatının artırılması hər bir nitq 

hissəsinin tədrisi ilə bağlı çoxlu sayda sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlərin şagirdlərin nitqinə daxil 

olması ilə səciyyələnir. Belə ki, morfologiyanın tədrisi prosesində lüğət ehtiyatının 

zənginləşdirilməsi arasıkəsilməz bir proses kimi davam edir.  

Morfologiyanın tədrisi prosesində leksik şəkilçilərin iştirakı ilə bir nitq hissəsindən digər nitq 

hissələrinin yaradılması lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi baxımından bu iki dil sahəsinin 

inteqrasiyasının bariz nümunəsidir.  

Azərbaycan dilinin tədrisində sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlərin öyrədilməsi nitq hissələrinin 

öyrənilməsində də həyata keçirilir. Hər halda bunlar morfologiya və  sintaktik yolla söz yaradıcılığı 

üsullarıdır ki, hər bir şagirdin leksik söz bazasını zənginləşdirir. Konkret olaraq desək, lüğət tərkibi 

leksik, morfoloji və  sintaktik üsullarla artır, çoxalır və zənginləşir. Şagirdlərin söz ehtiyatı: 

➢ sözlərin leksik mənalarının izahı və nitqə daxil edilməsi yolu ilə; 

➢ sözlərin morfoloji əlamətlərinin öyrədilməsi və nitqə daxil edilməsi yolu ilə; 

➢ ən azı iki sözün birləşməsinin öyrədilməsi və nitqə daxil edilməsi yolu ilə artır, çoxalır və 

zənginləşir. 

Qeyd edək ki, morfologiyanın-nitq hissələrinin tədrisi prosesində şagirdlərin lüğət ehtiyatının 

zənginləşdirilməsi imkanları çox böyükdür. Çünki inteqrativ təlim prinsipinə görə morfologiyaya 

dair hər bir dərsdə həm morfoloji kateqoriyalar öyrənilir, həm də şagirdlərin lüğət ehtiyatı 

zənginləşir. 

Onu da nəzərə alaq ki, şagirdlərin söz ehtiyatı və ya özlərinə məxsus lüğət fondu söz və onun 

mahiyyətinin dərk edilməsi, forma və məzmunca söz qruplarının mənimsədilməsi prosesində baş 

verir. Onların nitqinə daxil olan sözlər mənşə etibarı ilə müxtəlif sözlərdən ibarətdir. Belə ki, həmin 

sözlərin uzun müddət yadda qalması üçün nitqdə fəallaşdırılması qayğısına qalınmalıdır. Həmin 

sözlərin nitqə daxil edilməsi, onların deyilişi, yazılışı, cümlədə işlədilməsi və ya mətnə çevrilməsi 

üçün müvafiq çalışmalardan istifadə olunur. Şagirdlərin lüğətində isimlər(ana, ata, vətən, torpaq, 

meyvə, çörək və s.) daha çox dominantlıq edir. Feil (gülmək, bölmək, hazırlamaq və s.) və 

sifətin(zarafatcıl, çalışqan, çoxbilmiş və s.) işlənmə dairəsi genişdir. Digər nitq hissələrinin(say, 

əvəzlik, zərf və köməkçi nitq hissələri) öyrənilməsi zamanı da lüğət ehtiyatının zəndinləşdirilməsi 
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prosesi baş verir. Təlim prinsipi kimi inteqrasiya hər zaman biliklərin bütöv, tam 

mənimsənilməsinin təminatçısı kimi çıxış edir. O cümlədən morfologiyanın tədrisində lüğət 

ehtiyatının zənginləşdirilməsi inteqrativ təlim prosesində həyata keçir.   
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«МИНГ БИР КЕЧА» НИНГ  ЮЗАГА  КЕЛИШИ ВА МАНБАЛАРИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  “ТЫСЯЧА И ОДНОЙ НОЧИ” И ЕЁ  ИСТОЧНИКИ 

THE CREATION OF “ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS” AND ITS ORIGINAL 

SOURCES 

 

Зебинисо Ахмедова 

(Uzbekistan) 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о происхождении и источниках  «Тысячи и одной 

ночи». Также преведены предположения, что возможными источниками являются греческие 

и индийские сказки, персидский сборник “Хезар эфсане” и его перевод на арабский язык. 

Ключевые слова: греческие сказки, индийская литература, “Тутинома”, Сасаниды, «Хезар 

эфсане», «Тысяча ночей», Джахшиёр, Египет. 

 

Annotation 

This article considers the history of creation  of the compilation of folk tales “One thousand and 

one Nights”. The author also makes some suppositions that this book were created on the basis of 

ancient Greek and Indian folktales, as well as the Persian compilation of tales “Hezar Efsan” and its 

translations into arabic language. 

 

Key words: Greek folktales, Indian literature, “Tutinoma”, Sasanids, “Hezar afsane”, “One 

thousand nights”, Jahshier, Egypt.  

 

Араб эртаклари номи билан дунёга машҳур бўлган “Минг бир кеча” ёки “Алф лайла ва 

лайла” китоби  жуда қадимий тарихий илдизга эга. “Минг бир кеча” мажмуасинингюзага 

келиши ва манбалари дунё   олимлар томонидан илмий жиҳатдан  ўрганилган ва баҳс–

мунозараларга сабаб бўлган. “Минг бир кеча” мажмуасининг яратилиш тарихини ўрганиш 

жаҳон фольклоршунослигида асар таржима қилинган XVIII асрдан бошланган. Бу китоб  

жуда қадимда яратилганлигин назарда тутсак, бу мажмуанинг юзага келиши ва манбалари, 

аниқ қаерда яратилганлиги ҳақида қатъий хулосалар чиқариш  қийин.  

“Минг бир кеча” мажмуанинг юзага келиши ва манбалари ҳақида дунё олимлари турли хил 

фикрлар билдирганлар. “Минг бир кеча”нинг яратилишини ўрганишда бизга ёрдам 

берадиган энг қадимги манбалар бу-Г.Горстер, А.Крымскийларнинг  “К литературной  

истории “Тысячи и одной ночи” [Горстер, 1892.](“Минг бир кеча”нинг адабий тарихи”) 

мақоласи, машҳур байрутлик араб олими ва таржимони А.Сальханининг “Минг бир кеча”га 

ёзган сўзбошиси [Эструп,1904], даниялик олим И.Эструпнинг “Исследование о “1001 ночи”, 

ее состав, возникновение и развитие”[ Эструп,1904] (“Минг бир кеча”нинг тадқиқ этилиши: 

унинг таркиби, юзага келиши ва тараққиёти”) номли илмий асари, А.Кримскийнинг 

Эструпнинг ана шу асарига ёзган “С вступительным историко-литературным 

очерком”[Кримский,1904.]  (“Минг бир кеча” ҳақида тарихий-адабий очерк”) номли илмий 

очерки, голландиялик олима Герхард Мианинг “Исскуство повествования. Литературное 

исследование 1001 ночи”[Герхард, 1984] (“Ҳикоя қилиш санъати. “Минг бир кеча”нинг 

адабий тарихи”)  китоби,  Г.Мианинг машҳур шу асарига И.М.Фильштинскийнинг 

“Историческая почва   “1001 ночи” [Фильштинский, 1984](“Минг бир кеча”нинг тарихий 

замини”) номли сўзбошиси, яна  рус олими  И.М.Фильштинскийнинг “Арабская 

классическая литература”[ Фильштинский,1965. 268-295] (“Араб классик адабиёти”) илмий 

асарлари ва рус олими М.Сальенинг “Минг бир кеча”[13, 3.] га ёзган сўзбошиларидир. Бу 
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олимлар ўз мақола ва илмий асарларида “Минг бир кеча”нинг юзага келиши ва манбалари 

ҳақида чуқурроқ мулоҳаза юритишга ҳаракат қилганлар.  

Биз юқорида номлари келтирилган  мақолалар ва илмий асарларга, “Минг бир кеча”га 

ёзилган сўзбошиларга асосланиб шундай фикрга келдикки,  биринчи манбаа-қадимги 

юнон халқ эртакларидир.  Г.Горстер, А.Крымскийларнинг 1900 йилда ёзган “Минг бир 

кеча”нинг адабий тарихи” мақоласида А.Сальханининг “Минг бир кеча”га ёзган сўзбошиси 

таржима қилиб келтирилади. Сальхани берган маълумотга кўра,  X аср охирида вафот этган 

араб библиографи  Абу Ёқуб ал-Варрак тахаллусли  Муҳаммад ибн Исҳоқ ан-Нодимнинг 

ёзишига кўра: “...менинг ўйлашимча ва чинҳақиқат шундаки, Александр Македонский  узун 

кечаларни суҳбатлашиб ўтказган, унинг ўз қизиқчилари ва алоҳида тайинланган ҳикоя 

айтувчилари бўлган. Александр Македонский бу ҳикоятларни фақат кўнгилхушлик учун 

эшитмасдан, балки ўз-ўзини ҳимоя қилиш-ҳаётдан ибрат олиш мақсадида тинглаган. Бу 

одатни форс подшолари ҳам давом эттирганлар ва  “Ҳазор афсона” китоби яратилган”  (Ан-

Нодим. Фахрнома. Флюгел ва Рёдигер нашри, 1871-1872, Лейпциг, 304-бет)  Александр 

Македонский давридан юнонда  эртак ва қиссаларни  ҳикоя қилиш анъанаси мавжуд бўлган. 

Худди шу анъана туфайли  кўп  халқларнинг эртаклари тўпланиб, мотивлар таркиби ўзаро 

чатишиб кетган ва турли халқ эртакларнинг шаклланиб, такомиллашишига сабаб бўлади. 

Шу сабабли ҳам турли халқларда ўхшаш сюжетли эртаклар юзага келган.   Олим  

Е.А.Костюхин ўзининг “Александр Македонский в литературной и фольклорной 

традиции”[Костюхен,1972] китобида Искандар образининг Шарқ халқ оғзаки ижодида 

Ғарбга нисбатан кенг ёйилганини эртаклар мисолида исботлаб беради.   Қадимги Миср 

папирусларига ёзилган эртаклар ҳозирги европа халқларининг эртакларига ўхшашлиги ёки 

Бобилдаги гил тахтачаларига ёзилган эртакларнинг мавзулари юнон-рим халқ 

эртакларида[Эструп,1904.58] ҳам мавжудлиги аниқланган. Маънавият ва маданиятниг қадим 

бешиклари бўлган Миср ва Оссурия, Бобил цивилизациялари даврида ҳам фольклор кенг 

ривожланган. Аммо, бундан фақатгина парчалар бизгача етиб келган.  Шумерлар яратган энг 

қадимги манбалардан “Билгамиш” достонида асар қаҳрамони боқий яшаш сирини ахтариб 

сафарга чиқиши мотиви мавжуд. Билгамиш  денгиз тубига тушиб, қари одамларни 

яшартирадиган сеҳрли ўтни олиб чиқади, аммо қаршисидан илон пайдо бўлиб, ўтни олиб 

қочади[Абдурахмонов, 2005.174].  Бу мотив юнон манбалари орқали  форс ва араб 

эртакларига ҳам ўтган. “Минг бир кеча”да ҳам “Ҳосиб ва илонлар маликаси” эртаги мавжуд. 

Бу эртакнинг  ичида “Илонлар маликасининг ҳикояси” берилади.  Оби ҳаётни излаб сафарга 

чиқиш мотиви  Муҳаммад  пайғамбарни излаб сафарга чиқиши[8] мотиви билан бирлашиб 

кетади. Муҳаммад пайғамбарнинг охир замон пайғамбари эканлиги ва уни кўриш учун оби 

ҳаётга етишиши зарурлиги мотиви энг қадимги манбалардан   “Минг бир кеча”га ўтган 

мотивлар кўплигини исботлайди.  Шунингдек, бошқа қадимий эртаклардаги мотивларнинг 

ҳам қайта ишланиб бу асарга ўтганлиги унинг илдизлари қадимиятга бориб тақалишидан 

далолат беради. 

Иккинчи асосий  манба-ҳинд эртакларидир.  Сабаби Ҳиндистон энг қадимги 

мамлакатлардан бири бўлиб, унинг тарихи  эрамиздан аввалги иккинчи минг йилликларга 

бориб тақалади. “Бизнинг эрамиздан илгари ҳам ҳинд ёзувчилари халқ эртакларини ёзиб 

олиб, улардан эртаклар “тўплами тузганлар”[14]. Шундай манбалардан бири “Тўтинома”дир. 

Унинг асосий манбаи эса “Шукасаптати” яъни “Етмиш тўти”, ёки “Тўтининг етмиш 

ҳикояси” номли санскрит тилида ёзилган қадимий ҳинд тўпламидир. Халқ эртакларига 

қайтадан ишлов бериш ҳам ҳинд ёзувчиларидан қолган. Бу ёзувчилар эртакларнинг 

фабуласини ўзгартириб зийнат берганлар,  эртакларга шеърлар, мақоллар ва ҳикматли сўзлар 

киритиб, янги эртакларни ижод этганлар. Кўпинча бир нечта эртакларни бир тўпламга 

бирлаштириб, қолипга солганлар ва ўзига хос композицион усулни яратганлар. Бунда ички 
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боғланишга эга бўлмаган асарлар ҳам бирлаштирилиб, асосий воқеаларнинг фабуласи билан 

ўраб олинган. Бундай композицион усулдан “Минг бир кеча”да ҳам фойдаланилганлиги 

яққол кўриниб туради. Шу сабабли ҳам бу ҳинд эртакларини иккинчи манба сифатида қайд 

этишга ҳақлимиз деб ҳисоблаймиз.   Кейинчалик “Панчататра”, “Калила ва Димна”, 

“Синбоднома” китоблари  юзага келган. Шу қадимги  манбаларнинг таржима этилиши 

асосида  “Хазор афсона” пайдо бўлган бўлса ажаб эмас.  Бу ерда хазор мингни англатади, 

“Тўтинома”да етмиш эртак ўрин олади. Демак, кечаси  эртак айтиш анъанаси, эртакларнинг 

сони  шу асардан бошланади. Агар “Минг бир кеча”да ақлли Шаҳризода минг бир кеча эртак 

айтиб барча аёллар вафосиз деб ўйлайдиган Шаҳриёрни ўз фикридан қайтариб, унинг 

қаҳридан қутулган бўлса, “Тўтинома”да  тўти сафарга кетган ўз хўжасининг хотинига етмиш 

кеча ҳикоя айтиб, аёлни ўз севгилиси билан учрашиб, хиёнат қилишига ҳалал беришдан 

иборат. Қолип-рамка “Тўтинома”дан олинган. Шубҳасиз, “Минг кеча”да ҳам шу қолип-

рамкадан фойдаланилган.  Дастлаб яратилган “Тўтинома” халқ эртаклари тўплами 

кейинчалик эртакларнинг сайқалланиб бойиб  боришига сабаб бўлган.  Тарихий 

маълумотларга кўра, VI асрда  ҳиндларнинг  “Панчататра”, “Калила ва Димна”, 

“Синбоднома” асарлари ҳам паҳлавийга ўгирилган.  Ҳинд халқларида машҳур бўлган 

“Синбоднома” асари ҳам дастлаб санскрит тилдаги  алоҳида китоб бўлганлиги манбаларда 

ёзиб қолдирилган. Кейинчалик эса бу асар ҳам  ҳиндларнинг турли мавзулардаги эртакларни  

бир тўпламга бирлаштириб композицион усулдаги яхлит асар яратиш усулига кўра анъана 

сифатида ўзлаштирган араб эртакчилари “Минг бир кеча” китоби таркибига киритганлар. 

Учинчи асосий манбаа- юнон, ҳинд ва эрон эртаклари асосида пайдо бўлган “Хазор 

афсона” китобидир.  “Фахрнома”китобининг 8-бўлимида ан-Нодим  шундай ёзади: 

“Биринчи бўлиб бу эртакларни ёзиб олиб, уларни тўплаганлар-қадимги форслар эди. Бу иш 

билан кейинчалик форс шоҳларининг 3-сулоласи бўлган Ашконий шоҳлар шуғулландилар. 

Сосонийлар даврида бу эртаклар кўпайиб борди ва кенг тарқалди. Бу эртакларнинг араб 

тилига қилинган таржимасида машҳур ёзувчилар ва моҳир нотиқлар иштирок этдилар. 

Бундай қайта ишланган китобларнинг биринчиси “Хазор афсона”  бўлиб,  “Минг эртак” 

маъносини англатади. Айтишларича, бу китоб Бахманнинг қизи Хумойга бағишланган” 

((Ан-Нодим. Фахрнома. Флюгел ва Рёдигер нашри, 1871-1872, Лейпциг, 304-бет) 

Шунингдек, ан-Нодим “Фахрнома”китобининг 8-бўлимида бу “Ҳазор афсона” тўпламини  

бир неча марта кўрганлигини, унда 200дан камроқ ҳикоятлар жамланганлигини ёзиб 

қолдирган.   

Тарихий маълумотларга кўра, Византия ҳукмдори Юстиан  529 йилда фалсафа ўқитилишини 

таъқиқлаб, файласуфларни ўз юртидан бадарға қилиш ҳақида фармон чиқарган. Даниялик 

олима Эструп ўз китобида шу фармон  сабабли кўплаб доно файласуфлар Форс диёрига йўл 

олганлиги,  549 йилда Эрон шоҳи Хусрав  I  Юстиан билан шартнома тузиб, унга кўра 

файласуфларга  ҳатто Византияда ҳам тегинмаслик, ҳуқуқларига дахл қилмаслик ҳақида 

келишиб олганлиги ҳақида маълумотлар келтирилади[Эструп, 1904.61].  Бу нарса форс 

диёрида илм-маърифатнинг ривожланишига ва қадимий манбалар нисбатан  эътиборнинг 

кучайишига сабаб бўлади. Сосонийлар даврида илм-маърифатга ва таржимачиликк кенг 

эътибор берилиши натижасида юнон-рим, сурёний, яҳудий, ҳинд манбалари кўплаб таржима 

этилади.  Шу сабабли ҳам, юнон, ҳинд ва форс  эртак ва ҳикоятлари  бир ерга тўпланиб 

“Хазор афсона” китоби яратилади.   Сосоний  шоҳларидан  Хусрав  I  Ануширвон (531-579) 

даврида  исломгача мавжуд бўлган манбалар кўплаб таржима қилина бошлади. Биз паҳлавий 

тили деганда эски форсий тилини тушунамиз.  Бу ерда яна шунга аниқлик киритиш зарурки,  

Эрон шоҳлари Кир ва Ахамонийлар давридаги тил эски форс тили ҳисобланган. Ашконий 

подшоҳлардан то сосонийлар давридаги тил-паҳлавий тили деб юритилган. Айнан шу даврда 

кўплаб асарлар таржима қилинган.  
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Тўртинчи асосий манба бу  VIII асрда “Хазор афсона”нинг араб тилига қилинган 

таржимасидир.Тадқиқотчи сифатида турли хил фикрлар билдирар эканмиз, аслида мақсад  

“Минг бир кеча”нинг манбаларини аниқлашдан иборатдир. Бунда ёрдам берадиган асосий 

илмий манбалардан бири Г.Горстер, А.Крымскийларнинг “К литературной  истории 

“Тысячи и одной ночи”[Горстер,1990] деб номланган мақоласидир. Бу “Минг бир кеча”нинг 

адабий тарихи” мақоласи 1900 йилда Веселовод Миллер юбилейи шарафига чиқарилган 

тўпламда нашр этилган. Бу мақолада “Минг бир кеча” асарининг пайдо бўлишини 

белгилашда икки йўналиш мавжудлиги ҳақида маълумот берилади.  Биринчи йўналиш 

тарафдорлари Гаммер фикрига кўра,  “Минг бир кеча”нинг пайдо бўлиш замини ҳинд ёки 

эрон эртаклари бўлиб, паҳлавий тилида ёзилган “Ҳазор афсона” (“Минг эртак”) тўпламининг 

арабча таржимасидир. Гаммер ўзининг 1827-йилда “Осиё” журналида чиққан мақоласида  

“Минг бир кеча”нинг ҳинд-эрон ва араб халқларига мансублиги ҳақидаги фикрларни тўла 

қўллаб-қувватлайди. У “Ҳазор афсона” Аббосийлар даврида энг яхши адабиётшунослар 

томонидан араб тилига таржима этилганлигини, янгидан бойиб борганлиги ва “Синбоднома” 

каби алоҳида асарлар ҳам қўшилганлигини ёзади.  Иккинчи йўналиш тарафдори Сильвестр 

де Саси эса  бу асарнинг аслида араб эртаклари эканлигини тасдиқлайди.  Асарниниг руҳи ва 

дунёқараши асл арабларники, чунки унда араб ахлоқи ва кейинги даврдаги ҳаёт акс 

этганлигини, оддий халқ тилидан фойдаланилганлиги назарда тутилади. Силвестр де-Саси 

“Минг бир кеча” тўлиқ арабларга тегишли деб хулоса чиқаради. Олим бу китобнинг аста-

секинлик билан вужудга келганлигини инкор этади ва суриялик муаллиф томонидан ХV аср 

ўрталарида тузилганлигини ёзади. Муалллифнинг ўлими туфайли китоб якунланмай 

қолганлигини, давом эттирувчилар эса унга бошқа эртакларни (ўша пайтда араблар ўртасида 

машҳур бўлган Синбод саргузаштларини, форсларнинг “Ҳазор афсона”сини) қўшиб 

юборганлигини таъкидлайди. Араб олими Сальхани ҳам, Фильштинский ҳам бу китобнинг 

икки варианти мавжуд бўлганлигини тасдиқлайди. Биринчи вариант VIII асрларда 

форсларнинг “Ҳазор афсона” китобининг арабчага ўгирилган таржимаси ҳисобланади. Араб 

олими Сальханининг “Минг бир кеча”га ёзган сўзбошисида IХ асрнинг охирида туғилиб, 956 

йилда вафот этган араб тарихчиси ва географи  имом  Масъудий ҳақида маълумотлар 

берилиб, унинг “Олтин ўтлоқлар” асаридан шундай парча келтирилади: “Биз арабларга 

форслар ва юнонлардан таржима қилинган асарлар рўйхатига “Хазор афсона” китоби ҳам 

киради. Форсча афсона эртак деганидир, арабчада эса “Минг эртак” маъносини англатади. 

(бу асар Парижда 1861-1874 йилларда нашр этилган, 4-жилд, 89-бет) 

“Минг бир кеча”нинг дастлаб пайдо бўлган бу варианти асл оригинал    йўқолиб кетган. 

Фақатгина ундан унча катта бўлмаган қисмлар сақланиб қолган  бўлиб,бу қисмлар 1949-

йилда америкалик арабшунос олима Наби Аббот томонидан “Алф лайла” номи билан нашр 

этилган. Биз бу маълумотларни 1996-йилнинг декабрь ойида “Ариэль”журналида босилган  

Виктор Бохманнинг “Яҳудийлар ва “Минг бир кеча” мақоласидан олдик[Бохман,1996] 

Иккинчи вариант  Муҳаммад ибн Нодим маълумотига кўра, Хасрда яшаган бағдодлик олим  

Жахшиёр томонидан тузилган. Сальхани ёзишича, “Вазирлар” китобининг муаллифи бўлган   

Жахшиёр  ўша даврда  яшаган барча машҳур ровийларни тўплаб,улардан энг асл араб, ҳинд, 

юнон ва форс  афсоналарини саралаб териб ёзиб олган. Мингта ҳикоятга етказмоқчи бўлган, 

аммо  942-йилда вафот этганлиги сабабли  тўрт юз кечага  биттадан ҳикоят тузган, ҳар бир 

кеча  эллик варақ ҳажмида бўлган. И. Фильштинский  ҳам бу маълумотларни тўла 

тасдиқлайди ва Жахшиёр тўрт юзта эмас,балки   тўрт юз саксон эртак тўплай олган 

дейди.[10, 8] Шунингдек, Муҳаммад ибн Исҳоқ ан-Нодим 987-йилда тузган тўпламида    

Жахшиёр тузган бу китобнинг кўп қисмларини  ўз кўзи билан кўрганлигини, бу ҳикоятлар 

тўплами Абу Таййиб томонидан кўчирилганлигини, бу асарда форс эртакларидан фақат 

шакл қолганлигиниёзиб қолдиради. И.М.Фильштинский бу ҳақда “Арабская классическая 
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литература” китобида жуда қимматли маълумотларни ёзиб қолдирган[Фильштинский, 1965. 

268-295]. Жахшиёр тўплаган иккинчи вариантга кўплаб  Миср эртаклари киритилади. ХII 

асргача бу китоб “Бир минг эртак” деб номланган бўлса, бу асрларда тўпламга янгидан-янги 

эртаклар киритила бошланди ва асар номи ўзгартирилди. Немис олими Энно Литтман 

фикрига кўра, жуда кўп маъносини англатувчи туркий ибора “бин бир”(минг бир) таъсирида  

бу китоб  “Минг бир кеча” деб номланган. Кейинчалик эса  бу сўз ўз маъносида 

қўлланилиши натижасида  ўша давр котиблари  томонидан бу тўпламга минг битта эртак 

жамлана бошланган. Фильштинский “Араб классик адабиёти” китобида қадимги форсча 

“Ҳазор афсона” номининг  IХ асрда араблар томонидан “Минг кеча” деб ўзгартирилганини,  

ўша даврда бу тўпламга бир нечта ҳикоятлар жамланганлигини ёзади ва минг бир сўзи 

туркий ибора асосида пайдо бўлганлиги ҳақидаги фикрларга  қўшилади.  

Дунё олимларининг илмий фикрларига таянадиган бўлсак, “Минг бир кеча” дастлаб юнон ва 

ҳинд эртаклари  асосида форсларда пайдо бўлган, истеъдодли араб шоирлари ва ёзувчилари 

томонидан  ишлов берилиб сайқалланиб араб халқининг нодир ёдгорлигига айланган.  
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İslam dinində hicabın fəlsəfəsi 

 

Azadə Bağırova 

AMEA 

 

Annotasiya 

Bu gün elm adamları tərəfindən tədqiqat sahəsinə çevrilən, keçmişdə və indi hələ də mövcud olan 

ibtidai qəbilələrin çoxunun, mədəni cəmiyyətlərdə olduğu kimi geyimlərinin olmadığı halda ayıb 

sayılan yerlərini mütləq örtmələrinin müşahidə edilməsi örtüyə (hicaba) olan ehtiyacın ümumbəşəri 

ağlın xassə və xüsusiyyəti olmasını və Hz. Adəmdən bu günədək insanların örtünməyə meylli 

olduqlarını sübut edir. Insanların bədənini örtməsi bəşər cəmiyyətinin inkişafının ilk mərhələsində 

meydana gəlmiş və örtünməyə ilahi dinlərin mətnlərində müxtəlif mənalar verilərək izah edilmişdir. 

Bəs əslində örtünmənin - hicabın fəlsəfəsi nədir? Bütövlükdə İslam dinində - Qurani-Kərimdə 

bununla bağlı nələr var?  

Tədqiqat işində hicabın fəlsəfi əsasları, hicabla bağlı göstərişlərin Quarni Kərimdə və bütövlükdə 

İslam dinində ifadə olunması araşdırılmışdır. Qadınların örtünməsi ilə bağlı olan Ən-Nur, Əl-Ərəf,  

Əzhab surələrinin müvafiq ayələri, onların təfsirləri müzakirə olunmuşdur. Həmçinin, teoloq 

alimlərin cəmiyyətdə hicabın qəbul olunması barədə fikirləri, məsələnin sosial, mənəvi, dini 

aspektləri nəzərdən keçirilmişdir. 

 

Açar sözlər: hicab, cəmiyyət, surə, ayə, amil  

 

GİRİŞ 

 

İslamda həya vasitəsi olan geyim, vücudu gizləməli, cinsiyyət ikiliyini əks etdirməlidir. Bu vəzifə 

qadın geyimində hicaba verilmişdir. Örtünmə şəklinə görə hicab zaman-zaman ad dəyişdirdiyi üçün 

baş örtüsü, fəracə, çarşab, cilbab, peçə, türban, tülbənd, burka, dupatta, təsəttür və s. kimi adlarla 

daha çox qadın geyiminin bir elementi olaraq tanınmışdır. İslamda hicabın vəzifəsi sadəcə fayda 

deyil, onun qadın və  müsəlman olduğunu göstərməkdir. Örtünmə şəklinə görə bu örtülər bəzən 

qadağan edilmiş, bəzən sərbəst buraxılmış, gah dini, gah da siyasi simvol kimi cəmiyyətin dini və 

sosial həyatında dərin izlər buraxmışdır. İslam dini bədənin örtünməsinə bəlli ölçülər gətirmişdir. 

Bu ölçülərdə qadın və kişinin fərqli yaradılışları nəzərə alınmışdır. Ayələri diqqətlə nəzərdən 

keçirdikdə birinci dəfə “Əraf” surəsində “Ey Adəm oğulları!” ilə başlanan, ikinci dəfə “Nur” 

surəsində mömin kişilərə müraciət edən, üçüncü dəfə isə “mömin qadınlar olaraq davam edən 

ayələrlə kainatda yaradılanların ən üstünü sayılan insanın həyat ölçülərinin, digər canlılardan fərqli 

duyğularının idarə edilməsi yollarının açıqlandığının şahidi oluruq.  

 

MATERİAL VƏ METODLAR 

Tədqiqatın nəzəri əsasını müxtəlif sosioloqların, hüquqşünasların, etnoqrafların, tarixçilərin 

müxtəlif illərdə mövzu üzrə aparılmış araşdırmaları təşkil etmişdir. Tədqiqatın metodoloji əsasını 

ümumi qəbul olunmuş fəlsəfi və sosial-fəlsəfi tədqiqat metodları təşkil edir. Alınmış nəticələrin 

ümumiləşdirilməsi, sistemləşdirilməsi üçün təsviri, tarixi, müqayisəli analiz və sintez 

metodlarından istifadə olunmuşdur.  

 

TƏDQİQAT HİSSƏ 

 

İnsan cəmiyyətlərinin tarixinə baxdığımız zaman örtünmə hətta bəzi millətlərdə şərəf dərəcəsini 

bildirən nişanə sayılmışdır. Bunun əksinə çılpaqlıq aşağılıq əlaməti kimi görülmüş və tarix boyu 
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bütün millətlər tərəfindən qınanmış, ayıb hesab edilmişdir. Qurani-Kərimdə hicabın “tanınmaq və 

incidilməmək üçün seçilməsinin xeyirli bir yol” olduğu bildirilmişdir ( Əhzab, 33/59 ).  

Ümumilikdə, örtünmə ilə bağlı meydana gələn yanaşmaları gözdən keçirdikcə “hicab”ın qədim bir 

anlayış olduğu, insan həyatının ayrılmaz hissəsi və tamamilə insana aid olduğu faktı ilə qarşılaşırıq. 

Quranda Hz. Adəm ilə əlaqəli hissədə bildirildiyinə görə ilk insanlar - Hz. Adəm ilə Həvva qadağan 

olunmuş ağacdan meyvə yedikləri zaman görünməməsi lazım olan yerlərinin fərqinə vararaq ağac 

yarpaqlarıyla örtünmək ehtiyacı hiss etmişlər”. Buradakı fitri şəkildə ortaya çıxmış örtünmə 

hadisəsi o gündən bəri yaşanan həyat reallığına çevrilmişdir.  

Bu gün elm adamları tərəfindən tədqiqat sahəsinə çevrilən, keçmişdə və indi hələ də mövcud olan 

ibtidai qəbilələrin çoxunun, əsasən mədəni cəmiyyətlərdə olduğu kimi geyimlərinin olmadığı halda 

ayıb sayılan yerlərini mütləq örtmələrinin müşahidə edilməsi örtüyə (hicaba) olan ehtiyacın 

ümumbəşəri ağlın xassə və xüsusiyyəti olmasını və Hz. Adəmdən bu günədək insanların örtünməyə 

meylli olduqlarını sübut edir [Uysal, 1990]  

Göründüyü kimi, insanların bədənini örtməsi bəşər cəmiyyətinin inkişafının ilk mərhələsində 

meydana gəlmişdir. Bu örtünməyə ilahi dinlərin mətnlərində və ənənələrində müxtəlif mənalar 

verilərək izah edilmişdir. Bəs əslində örtünmənin - hicabın fəlsəfəsi nədir? Bütövlükdə İslam 

dinində - Qurani-Kərimdə bununla bağlı nələr var?  

İlahiyyatçı M. Mütəhhəri: “İslamın hicab fəlsəfəsi tam fərqlidir. Allah namus və həyanı qadının 

fitrətinə xüsusi olaraq bəxş etmişdir. Ümumiyətlə, pak fitrətli qadınlar bu xislətə sahibdirlər. Belə 

ki, namus örtünmənin ruhu, örtünmə isə namusun gövdəsidir. Bundan başqa, namus hicabın 

fəlsəfəsidirsə hicab da namus və həyanın göstəricisidir. İslam dini baxımından hicab fəlsəfəsinin 

açıqlanması, ziyalılar tərəfindən hicabın ortaya çıxması səbəbləri kimi sayılan fikirlər İslam 

mənəviyyatına uyğun olmayıb İslamdakı hicab fəlsəfəsiylə üst-üstə düşmür” şəklində açıqlayır 

[Mütəhhəri, 2006]. Qeyd olunduğu kimi İslamda həya vasitəsi olan geyim, vücudu gizləməli və 

eyni zamanda dünyadakı cinsiyyət ikiliyini əks etdirməlidir. Bu vəzifə qadın geyimində hicaba 

verilmişdir.  

Örtünmə şəklinə görə hicab zaman-zaman ad dəyişdirdiyi üçün baş örtüsü, fəracə, çarşab, cilbab, 

peçə, türban, tülbənd, burka, dupatta, təsəttür və s. kimi adlarla dünyada daha çox qadın geyiminin 

bir elementi olaraq tanınmışdır. İslamda hicabın vəzifəsi sadəcə fayda deyil, onun həm qadın, həm 

də müsəlman olduğunu göstərməkdir. Çünki, örtünmə şəklinə görə bu örtülər bəzən qadağan 

edilmiş, bəzən sərbəst buraxılmış, gah dini, gah da siyasi simvol kimi cəmiyyətin dini və sosial 

həyatında dərin izlər buraxmışdır.  

İslam dini bədənin örtünməsinə dair bəlli ölçülər gətirmişdir. Bu ölçülərdə qadın və kişinin fərqli 

yaradılışları (fiziki və psixoloji) nəzərə alınmışdır. İlk növbədə qadın-kişi fərqi qoymadan bütün 

insanlara eyni keyfiyyətləri özlərində cəmləməyi tövsiyə etmişdir. Qurani-Kərimdə bununla bağlı: 

“Ey Adəm oğulları! Sizə həm çılpaqlığınızı örtmək, həm də geyim və bəzəkli libas bəxş etdik. 

Lakin təqva libası daha xeyirlidir. Bu, Allahın ayələrindəndir ki, bəlkə, öyüd-nəsihətə qulaq 

asasınız” ( “Əraf” surəsi, 7/26).  

Ayələri diqqətlə nəzərdən keçirdikdə birinci dəfə “Əraf” surəsində “Ey Adəm oğulları!” ilə 

başlanan, ikinci dəfə “Nur” surəsində mömin kişilərə müraciət edən, üçüncü dəfə isə “mömin 

qadınlar olaraq davam edən ayələrlə kainatda yaradılanların ən üstünü sayılan insanın həyat 

ölçülərinin, digər canlılardan fərqli duyğularının idarə edilməsi yollarının mərhələlərlə 

açıqlandığının şahidi oluruq [Bünyadov və Məmmədəliyev, 1992].  

Kişilərlə bərabər qadınlar da eyni dərəcədə məsuliyyət daşıdığından Nur surəsinin 31-ci ayəsi ilə: 

“Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər (naməhrəmə 

baxmasınlar), ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar (və ya örtülü saxlasınlar); öz-özlüyündə görünən 

(əl, üz) istisna olmaqla, zinətlərini (zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s.) naməhrəmə 

göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər (boyunları və sinələri görünməsin); 
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zinət yerlərini ərlərindən, yaxud öz atalarından, yaxud ərlərinin atalarından (qayınatalarından), 

yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud öz qardaşlarından, yaxud qardaşlarının 

oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz (müsəlman) qadınlarından, yaxud sahib 

olduqları (müşrik) cariyələrdən, yaxud kişiliyi qalmamış (onlarla birlikdə yemək yeyən) 

xidmətçilərdən, yaxud qadınların məhrəm yerlərini hələ anlamayan uşaqlardan başqasına 

göstərməsinlər; gizlətdikləri bəzək şeylərini (xalxallarını) göstərmək üçün ayaqlarını (yerə və ya 

bir-birinə) vurmasınlar. Ey möminlər! Hamınız Allaha tövbə edin ki, nicat tapasınız! (Mətləbinizə 

çatasınız!) şəklində xəbərdar edir  ( Nur surəsi 24/ 31).  Bu ayədə örtünmə əmrinin əhatə dairəsi 

daha da genişləndirilmiş, baxışlara nəzarət edilməsi, namusun qorunması, qohum-əqrəbalar və yad 

kişilərin yanında bəzi üzvlərdən başqa qalan yerlərin örtülməsi fərz hesab edilmişdir.  

Beləliklə, qadın və kişinin fitrətindəki fərq nəzərə alınaraq kişinin “gözünü”, qadının”özünü” 

örtməsi əmr olunmuşdur. Bəs İslam dini hansı səbəbdən qadına hicabı əmr etmiş, qadının örtünməsi 

məsələsində kişinin örtünməsinə nisbətdə niyə daha həssas yanaşmışdır?  

 

Allah kişi və qadını bir-birindən çox fərqli yaratmışdır. Ailə həyatını sağlam şəkildə davam 

etdirmək kişi-qadın arasındakı fərqlilikləri bilmək və ona görə hərəkət etmək sayəsində 

mümkündür.Qadının fitrətindəki əsas keyfiyyətlər - şəfqət, yumşaqlıq, zəriflik, lətiflikdirsə, kişinin 

fitrətindəki əsas keyfiyyətlər - iradə, güc, cəsarət, soyuqqanlılıq və  qoruma hissidir”.  

Filosof Musa Cərullahın düşüncəsinə görə: “Qadın ilə bağlı mübahisələr, qadın haqqında yaranan 

səhv düşüncələr, sadəcə, Şərq cəmiyyətlərinin problemi deyil, bütün insanlığın problemidir. Çünki, 

qadın ilə kişi arasındakı bioloji fərqliliyi, sosial və mədəni fərqə çevirmək düşüncəsi min illərin 

arxasından bu günümüzə kimi gələn, zamana və dəyişikliyə qarşı ən güclü ideologiya olaraq 

meydana çıxmışdır. Qurani-Kərim nazil olarkən, qızları diri-diri torpağa basdıran bir cəmiyyətlə - 

cinsiyyətçilik deyilən bir ideologiya ilə mübarizə aparmışdır” [Carullah, 1999]. 

Qadınlara yüksək dəyər verən İslam dini namuslarını qorumaları, bünun üçün övrət yerlərini 

örtmələri və zina etməmələrini tövsiyə edərək istisna edilənlərdən başqasına zinətlərini 

göstərməmələri və örtülərini sinələri üzərindən bağlamalarını tövsiyə etmişdir. 

Bu məsələ ilə bağlı açıqlananları İslam hüquqşünası H. Karaman “İslamda qadın və ailə” adlı 

kitabında belə şərh edir: “Açıq və çöldə qalan, insanın geniş yayılmış adətə görə örtmədiyi - 

örtüdən kənarda qalan yerlər deməkdir. Bu da qadınlarda üz və əllər, kişilərdə isə üz, qollar və 

ayaqlardır. Buna görə insanlar, açılmasına ehtiyac olmayan yerlərini örtmə əmrini almışdır, 

açılması adət halına gəlmiş və açmağa məcbur olduğu yerlərini açmalarına izin verilmişdir. Çünki, 

İslamın verdiyi tapşırıqlar insan təbiətinə uyğundur, asandır və imkan daxilindədir” [Karaman, 

1995]. 

İslam alimi Celal Yıldırım: ”Hicabı əmr etməklə “İslamda qadına sayğı göstərilmiş və hörmət 

edilmişdir. Eyni zamanda qadın ana olduğu üçün onun ən ülvi duyğusunu sarsıdacaq hər şey haram, 

ya da məkruh qəbul edilmişdir” [Yıldırım, 2000].  

Əksər mənbələrdə Cahiliyyət dövründə (İslamdan əvvəlki dövr, bəzən Hz. Adəmdən sonra 

başlayan dövrlər kimi şərh edənlər də olmuşdur) qadının İslamda olduğu kimi əl və üzündən başqa 

vücudunun hər yerinin örtülməsinin adət olmadığı qeyd edilmişdir. Ali Bardakoğlunun “Cahiliyyə 

dövründə qadın”, adlı yazısında qeyd etdiyi kimi: “Qadınlar adət-ənənələrə uyğun bir şəkildə 

örtünürdülər. Ərəb qadınları, xüsusilə, gözəlliklərini və zinətlərini göstərərək, kişilərin daha çox 

diqqətlərini cəlb edərək özlərinə qarşı cazibəni artıracaq şəkildə geyinirdilər” [Bardakoğlu, 1996].  

Hicabın əmr edilmə səbəbi qadınların başlarını örtüb, örtüklərini bellərindən aşağı saldığına görə 

sinələri, boyun və qulaqları açıq qalırmış. “Təcavüzə rəvac verən ayaqlarındakı xalxallardan dolayı 

azad qadınları cariyə zənn edərək narahat edirmişlər” [İbn Kesir, 1984].  

Bununla bağlı olaraq gələn Əhzab surəsinin 33-cü ayəsinə diqqət etsək: “Evlərinizdə qərar tutun. 

İlkin Cahiliyyət dövründəki kimi açıq-saçıq olmayın. (Bər-bəzəyinizi taxaraq evdən çıxıb özünüzü, 
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gözəlliyinizi yad kişilərə göstərməyin!) Namaz qılın, zəkat verin, Allaha və Rəsuluna itaət edin. Ey 

əhli-beyt! Allah sizdən çirkinliyi (günahı) yox etmək və sizi tərtəmiz (pak) etmək istər!” [“Əhzab” 

surəsi 33/33]. şəklində edilən xəbərdarlıq insan mənəviyyatının qorunmasına, gələcəkdə sağlam 

cəmiyyətin formalaşmasına təhlükə yaradacaq halların vaxtında aradan qaldırılmasına 

istiqamətlənmişdir.   

Əhzab surəsinin 59-cu ayəsində isə: “Ya Peyğəmbər! zövcələrinə, qızlarına və möminlərin 

övrətlərinə de ki, (evdən çıxdıqda cariyələrə oxşamasınlar deyə, bədənlərini başdan-ayağa gizlədən) 

örtüklərini örtsünlər. Bu onların tanınması (cariyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi) və 

onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir! [“Əhzab” 

surəsi, 33/59] deyilir.  

Hicabın dinin əmri olub-olmaması Təbəri, Əbu Bəkir-Razi əl-Cəssas, Şafii məzhəbindən əl-Kəya 

əl-Hərrasi, Maliki məzhəbindən İbnül-Ərəbi kimi birinci və ya ikinci dərəcədən müctəhid və ya 

məzhəbə bağlı alimlərin təfsirlərində örtünmə ilə bağlı ayələrin məna və hökmləri tədqiq olunmuş, 

mübahisə doğuran yerlər qeyd edilmişdir. Bu məsələ ilə bağlı Osman Karabulutun “İslamda evlilik 

və məhrəmiyyətləri” [Karabulut, 2015], Ali Erenin “İslamda evlilik və ailə təhsili” [Eren, 1997] 

M.Kazım  Yılmazın  “Quran ailəsi” [Yılmaz, 2009]  və s. kimi yüzlərlə əsərlərdə də eyni şərhlərə 

rast gəlmək mümkündür. Mənbələrə istinad edərək məsələnin nə zamandan bəri mübahisə 

doğurduğunu və bununla bağlı kimin nə dediyini dəqiqləşdirmək mümkündür. Həzrəti Peyğəmbər 

dövründən bu günə qədər “baş örtüsü fərz deyildir, başı açmaq caizdir” deyən heç bir müctəhid və 

din alimi yoxdur. Bütün məzhəblər müsəlman qadının başını örtməsinin fərz olduğu məsələsində 

eyni fikirdədir.  

 

NƏTİCƏ  

 

İslam dini bədənin örtünməsinə dair bəlli ölçülər gətirmişdir. Bu ölçülərdə qadın və kişinin fərqli 

yaradılışları (fiziki və psixoloji) nəzərə alınmışdır. Göründüyü kimi Quran, cəmiyyətin əxlaq 

məsələsi ilə bağlı qaydalara uyğun insanın xarici görünüşündə, geyimində diqqət etmək 

məcburiyyətində olduğu ölçünü göstərmişdir.Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Qurani-Kərimdə belə 

ayələrin niyə mövcud olmasının məqsədi cəmiyyətin həyatındakı ictimai, əxlaqi və s. qaydaları 

nizamlamaq, qaydaya salmaqdır. Beləliklə, qadının örtünməsi və yalnız həyat yoldaşına aid olması 

əmri ailə bağlarının qüvvətlənməsi məqsədinə yönəlmişdir. Ailəni qorumaq üçün namus və sədaqət 

aşılayan Quran, bunları təmin etmək üçün yalnız zinanı deyil, insanı zinaya sövq edən hərəkətləri 

də qadağan etmiş, bunun üçün əvvəlcədən tədbir görərək kişi üçün cəzb edici yaradılan qadının 

örtünməsini əmr etmişdir. Hicabla əlaqədar olan ayələrin müzakirə edilməsi, nə bu ayələrin çox 

məna verməsindən, nə çətin başa düşülməsindən, nə də fərqli şərh edilməsindən deyil, Quranın 

tələblərinin bu günün şərtlərinə uyğun tətbiqi məsələsinin problemə çevrilməsindən 

qaynaqlanmışdır. 
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İngilis dilində sıra saylarının işləndiyi frazeoloji birləşmələr. 

 

Sadiqova Sərcan 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Özet 

Say tərkibli frazeoloji vahidlərdən istifadə edərək, hər kəs öz nitqini canlandıra, və daha rəngarəng 

edə bilər. Digər nitq hissələri kimi, saylar da frazeoloji vahidlərin tərkib hissələrindən biri kimi 

işlənə bilir və onlar frazeoloji semantikanın qurulmasında xüsusi rola malikdir.  

İdrak prosesinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq saylar daha çox mücərrədləşmişdir. Onlar fikrin həm 

dəqiq kəmiyyət məzmununun ifadəsində, həm də mücərrəd fikrin ifadəsində xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Elə bu cəhətdən də saylar frazeoloji birləşmələrin tərkibində müxtəlif situasiyalarda və 

funksiyalarda çıxış edir. 

Sayların quruluşca növlərindən biri olan sıra saylarının frazeoloji birləşmələrin tərkibində 

işlənməsinə rast gəlirik. Bu zaman hər bir sayın özünəməxsus mənası və simvolizmi olur. 

Bu birləşmələrdə sıra saylarının işlədilməsinin bir neçə nümunələrinə və onların mənalarına diqqət 

yetirək. 

Seventh water on a jelly ifadəsi “çox uzaq qohumlar” mənasını verir; the eighth wonder of the 

world “heyrətamiz, təəccüblü” bir şeyi təsvir edərkən istifadə edilir; the ninth wave frazeoloji 

birləşməsi “sarsılmaz, təhlükəli bir qüvvə” haqqında danışmağımız lazım olduqda köməyə gələn bir 

ifadədir; of the first magnitude “əla, birinci dərəcəli, vacib olan bir şey” deməkdir; of the first water 

“xalis, həqiqi, əsil” mənasını verir; at first blush birləşməsi at first sight ifadəsi kimi “ilk baxışdan 

və dərhal” mənalarında işlənir; at the eleventh hour- “son anda, son dəqiqədə” nənasında işlənir; a 

diamond of the first water “layiqli üstünlükləri olan adam və əla bir şey” mənalarında işlədilir; fire 

the first shot “ilk həlledici addım atmaq, hücuma başlamaq” mənasını verir; the fourth estate 

“dördüncü hakimiyyət, mətbuat, jurnalistlər, qəzetçilər” kimi tərcümə edilir; get to first base “əldə 

etmək, ilk uğur, hər hansı işdə ilk addımlarını atmaq” mənalarını ifadə edir; have a second string to 

one’s bow “ehtiyyatla saxlanılan vəsait, əlavə gəlir mənbəyi” deməkdir; in the seventh heaven 

ifadəsi “göyün yeddinci qatında, sevincdən, xoşbəxtlikdən” kimi tərcümə edilir; love at first sight 

“ilk baxisdan vurulmaq” deməkdir; on second thoughts “yetkin fikirdə, yaxşı fikirləşmiş, ağıl ilə” 

mənalarında istifadə edilir; play first fiddle “birinci skripkada çalmaq, rəhbər yerini tutmaq” 

mənalarını ifadə edir; second nature “vərdiş, xasiyyət” kimi tərcümə edilir; second wind 1) “ikinci 

nəfəs(qaçışdan sonra), 2) ikinci nəfəs (yeni enerji güc)”; a sixth sense “altıncı hiss, intuisiya” 

deməkdir.   

Bu ifadələri cümlələrin tərkibində işlədərkən onların mənalarına daha yaxşı bələd ola bilərik: 

1. Many people consider the Great Wall of China to be the eighth wonder of the world. - Bir 

çox insanlar Böyük Çin Səddini dünyanın səkkizinci möcüzəsi hesab edirlər. 

2. I do not know that man you showed me because he is seventh water on a jelly. - Mənə 

göstərdiyiniz o adamı tanımıram, çünki o, çox uzaq qohumdur. 

3. Periodontal disease is the ninth wave, but its progression can be halted with prompt 

treatment. - Periodontal xəstəlik sarsılmazdır, lakin irəliləməsi təcili müalicə ilə dayandırıla 

bilər. 

4. You have to study Shakespeare because he is a poet of the first magnitude.- Şekspiri 

öyrənməlisiniz, çünki o, əhəmiyyətli şairidir. 

5. She is a lady of the first water—dignified, well spoken, and with unimpeachable integrity. – 

O həqiqi, ləyaqətli, yaxşı danışan və əlçatmaz bir qadındır. 
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6. At first blush, I thought the house was great, but the inspector's list of problems changed my 

opinion. – İlk baxışdan evin əla olduğunu düşündüm, ancaq müfəttişin problemləri siyahısı 

fikrimi dəyişdi. 

7. I was shocked that they reached an agreement at the eleventh hour after weeks of 

squabbling. - Şok oldum ki, həftələrlə davam edən mübahisədən sonra son anda razılığa 

gəldilər. 

8. The heroine of the story says, “I was never a diamond of the first water, I’m afraid. I hope 

you are not disappointed.” -Hekayənin qəhrəmanı deyir: “Mən heç vaxt əla deyildim, 

qorxuram. Ümid edirəm ki, məyus olmursunuz. "  

9. The enemy fired the first shot in the battle. - Düşmən döyüşdə həlledici addımı atdı. 

10. One must never forget the sway held by members of the Fourth Estate—if we want public 

support, then we need the press on our side.- Dördüncü zümrə (naşirlər) üzvlərinin 

etdiklərini heç vaxt unutmamalıyıq - əgər ictimai dəstək istəyiriksə, bizim tərəfimizdən 

mətbuata ehtiyacımız lazımdır. 

11. I doubt we'll get to first base with this proposal— the board seems pretty skeptical. 

Bu təkliflə ilk mərhələni keçəcəyimə şüphəliyəm – lövhə olduqca şübhə doğurur. 

12. I've got a job interview next week, but I'm still handing out my résumé so that I'll have more 

than one string to my bow. - Gələn həftə iş görüşməm var, amma hələ də CV-mi təhvil 

verirəm, belə ki, başqa bir alternativim (əlavə gəlir mənbəyim) olacaq. 

13. John was in seventh heaven when the director praised his speech. - Rejissor onun çıxışını 

təriflədiyi zaman Con göyün yeddinci qatında idi. 

14.  Bill was standing at the door when Ann opened it. It was love at first sight. - Ann qapını 

açanda Bill qapıda dayanmışdı. Bu ilk baxışdan sevgi idi. 

15.  I thought I'd go to the movies, but on second thought I'd rather stay home. - Düşünürdüm 

ki, filmə gedim, amma yetkin fikirdə evdə qalmağı üstün tutdum. 

16.  Ever since the power shift in Congress, Senator Smith has been playing first fiddle. -

Konqresdəki güc dəyişikliyindən bəri senator Smit srəhbər rolunu oynayır. 

17.  I know this data entry process seems complex now, but it'll be second nature after you do it 

for a few weeks. - Bu məlumatların daxil edilməsi prosesinin indi mürəkkəb göründüyünü 

bilirəm, ancaq bir neçə həftə bunu etdikdən sonra ikinci xüsusiyyət olacaq. 

18. I planned to stop working at 9, but then I got my second wind and kept going.- Mən 9-da 

işimi dayandırmağı planlaşdırdım, amma sonra yeni gücümü topladım və  davam etdim. 

19.  Jim's always had a sixth sense when it comes to investing his money wisely. - Pulunu ağıllı 

şəkildə investisiya etmək məsələsində, Cim həmişə altıncı hissə sahibdir. 

Ümumiyyətlə, ingilis dilində sıra saylar məhsuldar olmasa da frazeoloji birləşmələrin 

tərkibində işlədilir. Doğma dil istifadəçiləri bu cür birləşmələrə daha yaxşı bələddirlər və onlar öz 

danışıqlarında bu ifadələrdən istifadə edirlər. İngilis dilini xarici dil kimi öyrənənlər də bu 

birləşmələrdən məlumatlıdırlar. Əlbəttə ki, nitqimizin gözəl olması üçün hər kəs bu cür 

birləşmələrdən istifadə etməlidir. 

 

Açar sözlər: saylar, sıra sayları, frazeoloji birləşmələr, semantika 
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An Investigation on Alternative Human Model and Form of Life in The Light of The Mikhail 

Nuʿayma (Naimy)’s Novel Named “Yâ İbn-i Âdem (The Mankind)” 

 

Dr. Rıfat IŞIK 

Selcuk University 

PhD Student Mehmet Beşir BULUT  

Selcuk University  

 

 

Abstract 

Mikhail Nuayma is one of the most important figures of modern Arabic literature and immigration 

literature. One of the first names that come to mind when migration literature is mentioned, 

Nuayma has built his work on a dialogue between a sage and a reporter. In the name of checking 

and questioning up the current life, a reporter from the protagonists of the work, ironically 

presented to the reader as a hunter and a person working in one of the world's largest news 

agencies. In addition, he brought the wise to the reader as a person who regretted what he had done 

in the past, isolated himself from this life and questioned many things life and about life.  

In this dialogue that he has constructed, the writer developing a form of relationship that suits cover 

issues such as life, people, spirit, love, nature and death and he adopted a different approach to such 

issues and explained it in a unique style. While doing this, the reporter of the novel shows the 

reporter in a realistic position and placed the wise in a surreal position.  This work, which deals 

with a life style in its center, reflects the author's own inner world and philosophy. It is interesting 

to see how the subjects such as the God, human, spirit and death, which are included in many 

philosophy books and evaluated from different perspectives, are conveyed through the eyes of a 

poet, thinker, storyteller and novelist. In this regard, we believe that it will be beneficial for a 

scientific comparison in the framework of Mikhail Nuayma's “Yâ İbn-i Âdem (The Mankind)” 

novel, which deals with these issues in a simple and understandable style. 

 

Keywords: Mikhail Nuayma (Naimy), Migration Literature, Life, Human, Spirit 
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Mihail Nuayme’nin “Yâ İbn-i Âdem (Ey İnsanoğlu)” Adlı Romanı Işığında Alternatif İnsan 

Modeli ve Yaşam Biçimi Üzerine Bir İnceleme 

 

 

Özet 

Mihail Nuayme, modern Arap edebiyatının ve göç edebiyatının en önemli figürlerinden birisidir. 

Göç edebiyatı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Nuayme, eserini bir bilge ve muhabir 

arasında geçen bir diyalog üzerine kurgulamıştır. Yazar, mevcut hayatı sorgulama ve sorgulatma 

adına, eserin baş kahramanlarından muhabiri, okuyucuya ironik bir şekilde avcı ve dünyanın en 

büyük haber ajanslarının birinde çalışan kişi olarak sunmuştur. Bunun yanı sıra bilgeyi ise geçmişte 

yaptıklarından dolayı pişman olan, bu hayattan kendisini izole etmiş, hayat ve hayata dair pek çok 

şeyi sorgulayan birisi olarak okuyucunun karşısına çıkarmıştır.  

Yazar, kurgulamış olduğu bu diyalogda hayat, insan, ruh, sevgi, doğa ve ölüm gibi konuları, 

kendine göre bir ilişki biçimi geliştirerek bu tip konulara farklı bir yaklaşım tarzı benimsemiş ve 

kendine has bir üslupla açıklamıştır. Bunu yaparken romanın kahramanlarından muhabiri gerçekçi 

bir konumda göstermiş, bilgeyi ise gerçeküstü bir konuma yerleştirmiştir. Merkezinde insanın var 

olduğu bir yaşam biçimini ele alan bu eser, yazarın kendi iç dünyasını ve felsefesini yansıtmaktadır. 

Birçok felsefe kitabında yer alan ve farklı bakış açılarıyla değerlendirilen yaratıcı, insan, ruh ve 

ölüm gibi konuların bir şair, düşünür, öykücü ve roman yazarının gözünden nasıl aktarıldığı hususu 

ilgi çekidir. Bu minvalde bizler, bu konuları sade ve anlaşılır bir üslupla ele alan Mihail 

Nuayme’nin “Yâ İbn-i Âdem (Ey İnsanoğlu)” adlı romanı çerçevesinde, ilgili konuları tematik 

açıdan ele almanın, bilimsel bir karşılaştırma açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: Mihail Nuayme, Göç Edebiyatı, Yaşam, İnsan, Ruh 
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APHORISMS IN FICTION 

(Based on prose works of Mir Jalal) 

 

Prof. Dr. Hajar Huseynova 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

Summary 

Aphorisms are wise sayings by writers, eminent personalities, and intelligent people. Mir Jalal's 

works of art are rich in such words. These aphorisms were and still are important in the love of art 

by the people, in gaining fame, in educating the younger generation. 

Mir Jalal used every language unit effectively and freely, which could add color to his works of art, 

give it emotionality and beauty. Freedom is one of the main qualities of an artistic person. Highly 

appreciating this aspect, Mir Jalal, while studying the language of Mohammad Fuzuli's works, 

quoted Belinsky as saying: “Freedom in creativity must be combined with service to modernity. It 

is not necessary to force yourself to write the topic of the day, to force your imagination. For this, 

you only need to be a citizen of your society, a son of your time. It is necessary to assimilate the 

interests of our people, to combine their tendencies with its tendencies. For this, the society and the 

people need sympathy, a sense of love, a healthy, practical sense of truth that does not separate the 

subject of the work from reality”. 

Wise expressions of our language - aphorisms reflect all spheres of human life and activity, express 

instructive ideas that apply to all people in general. Historically, the introduction of such words and 

expressions in the literature was associated with the name of Homer. 

Aphorisms are expressions that the writer sometimes uses in the language of images in order to 

express a certain attitude to life events. Sometimes he chooses aphorisms for the work, part of the 

work as an epigraph, and sometimes uses aphorisms when criticizing negative types in the language 

of other images. 

Mir Jalal used his aphorisms in his works of art for various stylistic purposes. Some of the 

aphorisms, as in the proverbs, were used as epigraphs to the work or various parts of the work, 

while others provided the diversity of the language of the images and the author's interpretation. 

Although Mir Jalal created aphorisms on completely different topics, he also used the words of 

world-famous personalities and wise men. 

 

Keywords: literary text, aphorism, wise saying, style, writer 

 

BEDİİ EDEBİYYATDA AFORİZMALAR 

(Mir Celal'ın nesir eserlerine dayanarak) 

 

Özet 

Aforizmalar yazarlar, ünlüler ve zeki insanlar tarafından denilmiş sözlerdir. Mir Celal'ın sanat 

eserleri bu sözlerle zengindir. Bu aforizmalar, gençlerin eğitiminde, halkın sanat sevgisinde, şöhret 

kazanmasında önemliydi ve hala önemlidir. 

 Mir Celal, her dil birimini etkili ve özgürce kullanmış ki, bu da sanat eserlerine renk katabilir, ona 

duygusallık ve güzellik kazandırabilir. Özgürlük, yaratıcı bir insanın temel özelliklerinden biridir. 

Bu yönü çok takdir eden Mir Celal, Mohammad Fuzuli'nin eserlerinin dilini incelerken 

Belinsky'den şöyle dedi: “Yaratıcılıkta özgürlük, modernliğe hizmetle birleştirilmelidir. Kendinizi 

günün konusunu yazmaya, hayal gücünüzü zorlamaya gerekmez. Bunun için sadece toplumunuzun 

vatandaşı olmanız, zamanınızın oğlu olmanız gerekir. Halkımızın çıkarlarını özümsemek, 

eğilimlerini eğilimleriyle birleştirmek gerekir. Bunun için toplumun ve insanların sempati, sevgi 
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duygusu, işin konusunu gerçeklikten ayırmayan sağlıklı, pratik bir gerçeklik duygusuna ihtiyaçları 

var”. 

Dilimizin aforizmalarıyla ilgili bilge ifadeler, insan yaşamının ve faaliyetinin tüm alanlarını 

yansıtır, genel olarak tüm insanlar için geçerli olan öğretici fikirleri ifade eder.Tarihsel olarak, bu 

tür kelimelerin ve ifadelerin literatüre girişi Homer adıyla ilişkiliydi. 

Aforizmalar, yazarın bazen bedii eserde personajların dillerinde hayat haqqında fikirlerini ifade 

etmek için kullandığı ifadelerdir. Bazen aforizmalar, eserin bir bölümünə epigraf olarak seçiler ve 

bazen de diğer personejlerin  dilinde negatif türleri eleştirirken aforizmalar kullanır. 

Mir Celal, aforizmalarını çalışmalarında çeşitli stilistik amaçlar için kullanmıştır. Bazıları, 

atasözlerinde olduğu gibi, esere veya eserin çeşitli kısımlarına epigraf olarak kullanıldı ve bazıları 

imgelerin dilinin çeşitliliğini ve yazarın kendi dilinin çeşitliliğini sağladı. Mir Celal tamamen farklı 

konularda aforizmalar yaratmasına rağmen, dünyaca ünlü kişiliklerin ve bilgi adamlarının 

aforizmlerini de kullanmışdır. 

 

Anahtar Kelimeler: edebi metin, aforizma, bilge söz, üslup, yazar 

 

BƏDİİ ƏDƏBİYYATDA AFORİZMLƏR 

(Mir Cəlalın nəsr əsərləri əsasında) 

 

Xülasə 

Aforizmlər yazıçılar, görkəmli şəxsiyyətlər, ağıllı insanlar tərəfindən deyilmiş hikmətli kəlamlardır. 

Mir Cəlalın bədii əsərləri belə kəlamlarla zəngindir. Həmin aforizmlərin bədii  əsərlərin xalq 

tərəfindən sevilməsində, şöhrət qazanmasında, gənc nəslin tərbiyəsində mühüm əhəmiyyəti olmuş 

və indi də vardır.  

 Mir Cəlal bədii əsərlərinə rəng qata biləcək, ona emosionallıq, gözəllik verə biləcək hər bir dil 

vahidindən səmərəli, sərbəst şəkildə istifadə etmişdir. Sərbəstlik isə bdii yaradıcı şəxs üçün əsas 

keyfiyyətlərdən biridir. Bu cəhəti yüksək qiymətləndirən Mir Cəlal Məhəmməd Füzulinin 

əsərlərinin dilini tədqiq edərkən Belinskinin belə bir fikrini sitat gətirmişdir: “Yaradıcılıqda 

sərbəstlik müasirliyə xidmətlə uyuşmalıdır. Bunun üçün özünü günün mövzusunu yazmağa məcbur 

etmək, fantaziyanı zorlamaq lazım deyil. Bunun üçün ancaq öz cəmiyyətinin vətəndaşı, öz 

dövrünün oğlu olmaq lazımdır. Öz xalqının maraqlarını mənimsəmək, öz meyillərini onun 

müyilləri ilə birləşdirmək lazımdır. Bunun üçün cəmiyyətə, xalqa rəğbət, sevgi hissi, əməli 

düşüncədən, əsərin mövzusunu reallıqdan ayırmayan sağlam, praktiki həqiqət duyğusu lazımdır”.  

Dilimizin hikmətli ifadələri – aforizmlər insanların həyat və fəaliyyətinin bütün sahələrini əks 

etdirir, ümumən bütün insanlara aid olan ibrətamiz fikirləri ifadə edir.Tarixən belə kəlamların, 

ifadələrin ədəbiyyata gətirilməsi Homerin adı ilə bağlı olmuşdur. 

Aforizmlər elə ifadələrdir ki, yazıçı bu ifadələr vasitəsilə bəzən həyat hadisələrinə müəyyən 

münasibət bildirmək məqsədilə onları obrazların dilində işlədir. Bəzən əsərə, əsərin bir hissəsinə 

aforizmləri epiqraf seçir, bəzən də mənfi tipləri digər obrazların dili ilə tənqid edərkən 

aforizmlərdən istifadə edir.  

Mir Cəlal yaratdığı aforizmləri bədii əsərlərində müxtəlif üslubi məqsədlərlə işlətmişdir. 

Aforizmlərin bir qismi, atalar sözlərində olduğu kimi, əsərə və ya əsərin müxtəlif hissələrinə 

epiqraf qismində işlənmiş, bir qismi isə obrazların dilinin və müəllif təhkiyəsinin rəngarəngliyini 

təmin etmişdir. Mir Cəlal tamamilə müxtəlif mövzularda aforizmlər yaratsa da, yeri düşdükcə 

dünyada tanınmış şəxsiyyətlərin, aqillərin kəlamlarından da istifadə etmişdir. 

 

Açar sözlər: bədii mətn, aforizm, hikmətli kəlam, üslub, yazıçı 
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GİRİŞ 

Bəzən insan həyatının elə anları, elə dəqiqələri olur ki, onu sıxıntıdan, tərəddüddən bir 

ilahi kəlam, bir bəşəri hikmət qurtara bilir.Belə kəlamların dəyərini heç nə əvəz edə 

bilməz. 

 

Vaxtilə mollanəsrəddinçilər Ezop ifşa materiallarından biri kimi aforizmlərdən geniş istifadə 

etmiş, ictimai-siyasi məsələlərin qavranılmasında, sinfi mübarizəyə münasibətin 

aydınlaşdırılmasında həyat faktlarının ümumiləşdirilməsi ilə, aforistik nəticələrlə insan şüuruna 

təsir göstərmişlər. T. Hacıyev bu xüsusda yazırdı: “İctimai həyatın geniş mənzərələri aforistik 

düsturlarda təcəssüm edir. Bu düsturun açılması ilə yazıçının bədii həqiqətini müəyyənləşir, 

həyat həqiqətinə münasibəti fəallaşır. Dövrün ictimai suallarına cavab bu düsturlarda olur. 

Düsturun açılması ilə sual işarəsi nidaya çevrilir” (10. s.160). 

 Bədii dilin leksik imkanları dedikdə ayrı-ayrı sözlərin, frazeoloji birləşmələrin işlənmə dairəsi, 

müxtəlif üslubi xüsusiyyətləri nəzərdə tutulur. “Söz və ifadələr mətn daxilində müxtəlif əlavə 

məna çalarlıqları qazanır” (14. s.238). 

Aforizmlər yazıçılar, görkəmli şəxsiyyətlər, ağıllı insanlar tərəfindən deyilmiş hikmətli 

kəlamlardır. Mir Cəlalın bədii əsərləri belə kəlamlarla zəngindir. Həmin aforizmlərin, bədii  

əsərlərin xalq tərəfindən sevilməsində, şöhrət qazanmasında, gənc nəslin tərbiyəsində böyük rolu 

olmuş və indi də vardır.  

 Mir Cəlal bədii əsərlərinə rəng qata biləcək, ona emosionallıq, gözəllik verə biləcək hər bir dil 

vahidindən səmərəli, sərbəst şəkildə istifadə etmişdir. Sərbəstlik isə bədii yaradıcı şəxs üçün əsas 

keyfiyyətlərdən biridir. Bu cəhəti yüksək qiymətləndirən Mir Cəlal Məhəmməd Füzulinin 

əsərlərinin dilini tədqiq edərkən Belinskinin belə bir fikrini sitat gətirmişdir: “Yaradıcılıqda 

sərbəstlik müasirliyə xidmətlə uyuşmalıdır. Bunun üçün özünü günün mövzusunu yazmağa 

məcbur etmək, fantaziyanı zorlamaq lazım deyil. Bunun üçün ancaq öz cəmiyyətinin vətəndaşı, 

öz dövrünün oğlu olmaq lazımdır. Öz xalqının maraqlarını mənimsəmək, öz meyillərini onun 

meyilləri ilə birləşdirmək lazımdır. Bunun üçün cəmiyyətə, xalqa rəğbət, sevgi hissi, əməli 

düşüncədən, əsərin mövzusunu reallıqdan ayırmayan sağlam, praktiki həqiqət duyğusu lazımdır” 

(11. s. 45). 

Dilimizin hikmətli ifadələri – aforizmlər insanların həyat və fəaliyyətinin bütün sahələrini əks 

etdirir, ümumən bütün insanlara aid olan ibrətamiz fikirləri ifadə edir.Tarixən belə kəlamların, 

ifadələrin ədəbiyyata gətirilməsi Homerin adı ilə bağlı olmuşdur. 

Aforizmlər elə ifadələrdir ki, yazıçı bu ifadələr vasitəsilə bəzən həyat hadisələrinə müəyyən 

münasibət bildirmək məqsədilə onları obrazların dilində işlədir. Bəzən əsərə,əsərin bir hissəsinə 

aforizmləri epiqraf seçir, bəzən də mənfi tipləri digər surətlərin dililə tənqid edərkən 

aforizmlərdən istifadə edir.  

Mir Cəlal yaratdığı aforizmləri bədii əsərlərində müxtəlif üslubi məqsədlərlə işlətmişdir. 

Aforizmlərin bir qismi, atalar sözlərində olduğu kimi, əsərə və ya əsərin hissələrinə epiqraf 

qismində işlənmiş, bir qismi isə obrazların dilinin və müəllif təhkiyəsinin rəngarəngliyini təmin 

etmişdir. 

 

ƏSAS HİSSƏ 

Mir Cəlal tamamilə müxtəlif mövzularda aforizmlər yaratsa da, yeri düşdükcə, dünyada tanınmış 

şəxsiyyətlərin, aqillərin kəlamlarından da istifadə etmişdir. Onun əsərlərində işlənmiş 

aforizmləri aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: 

I.İstər yazıçının özünün yaratdığı, istərsə də başqalarına məxsus aforizmlər epiqraf 

qismində işlənmişdir: 
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 “Bir gəncin manifesti” romanı Hötenin “Həyat və azadlıq, ancaq onlar üçün hərgün döyüşə 

gedən adamlara layiqdir” aforizmi ilə başlayır. 

Əsərə belə bir aforizmin epiqraf seçilməsi təsadüfi deyil. Epiqraflar əsərin əsas mövzusu, ideyası 

haqqında oxucuda ilkin təəssürat yaradır.Bu epiqraf əsərdə xalqın azadlıq uğrunda 

mübarizəsindən söhbət açılacağından xəbər verir. Oxucunun əsərə diqqətini, marağını artırır. 

“Bir gəncin manifesti” əsərinin “Gecənin hökmü” adlı altıncı fəslinə isə Mir cəlala məxsus 

aforizm epiqraf seçilmişdir: 

Həqiqətin gecəsi yoxdur, 

 Gecənin də həqiqəti var. 

Bu paralelizm də fəslin məzmunu ilə səsləşir. Müəllif aforizm vasitəsilə hətta fəsli hələ 

oxumamış olan bir oxucuya “həqiqətə, doğruya zaval yoxdur”, “hər qaranlıq gecənin bir işıqlı 

sabahı var” fikrini təlqin edir. 

Eyni əsərin on beçinci “Qanlı gün”adlı fəslinə yazıçı: “Azadlığı qorumaq-onu fəth etmək qədər 

müqəddəsdir”-aforizmini epiqraf vermişdir. Ümumilikdə əsərin, eləcə də fəslin məzmunu ilə 

səsləşən aforizm vasitəsilə torpağın azadlığı, xalqın azadlığı uğrunda mübarizəni müqəddəs 

mübarizə hesab edən yazıçı xalqa, xüsusilə gənclərə vətənpərvərlik duyğuları aşılayır. Mir 

Cəlalın bədii əsərlərində: 

-Bu şəhərdə adamlar hörmətsiz yaşayar, taqsırsız ölərdilər (N.Aseyev). 

-Bratya pisateli! B naşey sudbe çto-to lejit rokoboe (N.Nekrasov). 

-Növbahar olacaq tikandan bərqü-gülizhar olur (M.Füzuli). 

-İnsan xeyirxah, təmiz. ədalətli, namuslu olmaq üçün doğulur  (V.Hüqo). 

-Qeniy prost i ponyaten kak istina! (Çernışevcki). 

-İnsanların səadətinə çalışmaqdan gözəl nə var? (Monteskye) - və digər aforizmlər də epiqraf 

kimi işlənmişdir. Bu isə Mir Cəlalın dünya ədəbiyyatına, dünya mədəniyyətinə nə qədər 

yaxından bələd olmasını, eyni zamanda özünün çox incə qəlbə malik olan bir insan, əsl vətəndaş, 

əsl xalq yazıçısı olmasını sübut edir. 

 Yazıçı çox sevdiyi Azərbaycan şairi, satiriki M.Ə.Sabirin həyat və yaradıcılığından bəhs edən 

“Yolumuz hayanadır” romanının”Hürriyyət carçıları” adlı on səkkizinci fəslinə epiqraf verdiyi, 

Sabirə məxsus: 

    -Ölməyimə sevinməsin əğyar, 

     Əbədi ölməyən məramım var,- aforizmi əsərin və fəslin əsas mövzusu ilə tam səsləşir. Həmin 

fəsildə yazıçı Sabirin xəstə olduğu son günlərini, ağır vəziyyətini xalq üçün yanan çırağın 

sönməsinə bənzədir: 

Elə bir çıraq sönürdü ki, onun nuru öz vətəni üçün heç də gün işığından az zəruri deyildi. Ancaq 

bir fərq var idi. Günəşin batdığını hər kəs görüb bildiyi halda,vətən üçün zəkavət çırağı olan bir 

vücudun söndüyünü çoxları bilmirdi.Hətta bu çırağın işığı ilə qəflət yuxusundan qalxanların 

özləri də xəbərsiz idilər. Onların mənəvi qidaya möhtac gözləri hər gün mətbuat səhifəələrində 

Tahirzadənin ecazkar misralarını axtarırdı . (12.IV.258). 

 Mir Cəlal özü də C.Məmmədquluzadə kimi, Sabir kimi əsl xalq yazıçısı, əsl vətəndaş idi. 

Yaratdığı əsərləri ilə ürəklərdə yaşayan yazıçını, o böyük insanı, böyüklüyü qədər də sadə olan 

bir insanı təhsil, elm, bilik, ən əsası isə insanlıq öyrətdiyi böyük tələbə ordusu və bütövlükdə 

Azərbaycan xalqı unuda bilməz. 

 II. Yazıçının yaratdığı aforizmlərdən obrazların nitqində tipikləşdirmə məqsədilə istifadə 

edilmişdir. Məsələn, 

Bəbir bəy bu xəbədən çox sevindi. Arxayın oldu ki, Qumrunun başı əlhəd daşına dəyib, ağlı 

başına gəlib…Anası olməsin aclığın… Aslanı yola gətirir. Çörək elə şeydir ki, tülkünü aslan 

edir, aslanı tülkü. Dünya dediyin bir çörəkçixanadır. Bu vurhavurda kimi bişirir. Kimi aşırır. 

Hamı istəyir təndir başında olsun (12.I. 67). 
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Bu kiçik parça kimsəsizlərin düşdüyü acınacaqlı vəziyyətdən zövq alan Bəbir bəyi dəqiqliklə 

xarakterizə edir. Həyatın mənasını var-dövlətdə, pulda, yeməkdə görən Bəbir bəyin dar 

dünyagörüşü, iyrənc mənəviyyatı haqqında dolğun təsəvvür yaradır, obrazı fərdiləşdirir. 

Qumru: “Nə üçün insan qara günləri öz əlilə yoğurur?...” (12.I.73) – cümləsi ilə Qumrunun 

düşdüyü vəziyyət, onun ümidsizliyi. Qədirdən nigarançılığı, peşmançılıq hissi obrazlı şəkildə 

ifadə olunmuşdur. 

 “Zəhərdən şəfa, ağadan vəfa heç görmüsən?”- aforizmi ilə cəmiyyətdə insanlar arasındakı 

ziddiyyət, təzadlı münasibət olduqca dəqiq, bədii bir dillə, daxili qafiyəli (şəfa, vəfa) misra ilə 

ifadə edilmişdir.  

 Səadət xanım:- Qadın qəlbi qapalı bir bağçadır. Açarı da qadının özündədir (12.I.163). 

 Müəllif Səadət xanımın dilindən verilmiş aforizm vasitəsilə qadın xarakterinin mürəkkəbliyinə, 

incəliyinə işarə etmişdir.  

Vəzifənin böyüyü, kiçiyi yoxdur. Pis və ya yaxşı işləmək vardır- aforizmi ilə işə məsuliyyətlə 

yanaşmaq, böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq hər bir işi ürəklə, sevə-sevə yerinə 

yetirmək hissi əks olunmuşdur. Aforizm gəncləri əməksevərliyə, zəhmətə alışdırmaq üçün 

seçilmişdir.  

Xəstəlik təbabətin qəddar düşmənidir,- kəlamı isə müəllif təhkiyəsində verildiyi üçün ədəbi dil 

normalarına tamamilə uyğundur. 

 Azadlığı qorumaq- onu fəth etmək qədər müqəddəsdir, - Mir Cəlala məxsus olan bu aforizm 

“Bir gəncin manifesti” romanının on beşinci fəslinə epiqraf verilmişdir. Həmin kəlam vasitəsilə 

yazıçı ən müqəddəs nemət olan azadlığı qorumağın azadlığı qazanmaqdan daha çətin, 

məsuliyyətli iş olduğunu diqqətə çatdırmışdır. 

Müəllif təhkiyəsindən daha bir nümunəyə nəzər salaq: 

Uşaq səsi çıxmayan ev nəyə lazımdır!  Dünyanın neməti yığılsın süfrəyə. ona ki körpə əli 

uzanmadı, heç! Götür yığışdır. Beşik olmayan evə min bəzək vur, qurudur ki, quru; min peç 

yandır, soyuqdur ki, soyuq! Uşaq olmayan evdə istəyirsən yüz Qaryağdı oxusun, yüz Qurban 

çalsın, dərd əskik deyil! Bağ-bağatın bəzəyi quşdur, ev-eşiyinki uşaq…(12.III. 302). 

Bu kiçik mətnin hər cümləsi bir ibrətamiz aforizmdir. Müəllif aforizm vasitəsilə hər bir evin , 

hər birailənin ən böyük xoşbəxtliyinin körpə gülüşü, körpə səsi olduğunu diqqətə çatdırır. 

Aforizm, eyni zamanda “Uşaqsız ev suyu sovrulmuş dəyirmana bənzəyir” atalar sözünün bir 

daha isbatıdır. 

“Yolumuz hayanadır” romanında Tahirzadənin (M.Ə.Sabirin) nitqində verilən: 

 -Meydan cəngü-cidal meydanıdır. Çəkiləni qovacaqlar. Düzdür. Mən burden getmək 

qəsdindəyəm. Amma çəkilmək üçün deyil, kəllə-kəlləyə gəlmək üçün gedirəm- aforizmi  ilə 

müəllif oxucuların diqqətinə çatdırmışdır ki, yaşamaq, fəaliyyət göstərmək üçün mütləq 

mübarizə aparmaq lazımdır. Bu aforizm “yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək-kəlamının nəsrlə 

(əsərdə Sabirin dili ilə)ifadəsidir. 

Romanın başqa bir yerində “Keçmə namərd körpüsündən qoy aparsın sel səni”-atalar sözünü 

müəllif aforizmlə: “Mal, ev əşyası həmişə əldə edilə bilər. Abır, ehtiram isə pul ilə alına 

bilməz”- kəlamı ilə tamamlamışdır. 

 Mir Cəlalın digər əsərlərinə nisbətən “Yolumuz hayanadır” romanı aforizmlərlə daha zəngindir. 

Bu əsərin mövzusundan, ideyasından, personajların, əsasən, dövrün ziyalı, görkəmli yazarları, 

ictimai xadimləri olmasından irəli gəlir: 

-Yazı ürəkdən gələn səsdir. Ürək isə müqəddəs hisslərin beşiyidir (12.IV.38) 

-Şair də, alim də, müəllim də eldən güc almalıdır (IV. s. 44). 

Bizim zəmanəmizdə insan insanın cəlladıdır. Kimin ki əlində ixtiyar var, nə desə doğrudur. Kim 

ki məzlumdur, nə desə yalandır və s.aforizmlər eyni əsərdən götürülmüş, ictimai-tərbiyəvi 

məzmunlu kəlamlardır.  
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-Azadlıq heç vaxt heç yerdə verilməz, o ancaq alınar!... Düşmənimiz də, dostumuz da bilir ki, 

yüz dəfə basılsaq da,müvəqqətidir. Bir dəfə qalib gəlsək, əbədi olacaqdır (12.IV. 165),- aforizmi 

yenə də yuxarıda azadlıq haqqında, müstəqillik haqqında yazıçının söylədklərini bir daha 

təsdiqləyir. 

Həyat haqqında aforistik fikirlərin ifadə olunduğu: 

- Həyat da belədir. Yüksəlmək çətinvə zəhmətli, ancaq səfalı, fərəhli olur: enmək isə asan, ani və 

qüvvətli olur (12.IV. 318). 

- Həyat belədir: həmişə baharı xəzan, xəzanı bahar təqib edir  (12.IV. 244). 

- Qarıncadan yazanda da sənətkar olmaq hünərdir. Gül, bulbul onsuz da gözəldir. Əsl sənət 

qarıncanın da gözəlliyini kəşf etməlidir! (12.IV. 268),- kimi aforizmlərdə yeni, original müəllif 

düşüncəsi obrazlı şəkildə təzahür etmişdir.  

Bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, Mir Cəlalın yalnız bədii əsərləri deyil, elmi əsərləri də 

aforizmlərlə zəngindir.  

Yazıçının sənət və sənətkar haqqında qənaətləri, yekun fikirləri aforizmə çevrilərək bu gün də 

işlənməkdədir. Onun klassik Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin əsərlərini tədqiq edərkən 

söylədiyi: “Füzuli, hər şeydən əvvəl qəlb şairidir”- kəlamı, S Vurğun haqqında :” S.Vurğun bir 

çoxları kimi kağız korlamamışdır”, “S.Vurğun böyük fikirlərin, idealların carçısıdır”, “Sabirdən 

sonra S.Vurğun qədər ürəkləri fəth edən ikinci bir şair görmək çətindir” kimi fikirlərin hər biri 

ədəbi inkişafımız və ədəbi xadimlərimiz haqqında dərin ümumiləşdirmələrdən xəbər verən, 

adəbi-estetik kriteriyaya çevrilən nəzəri yekundur (3). 

 

NƏTİCƏ 

Aforizmlər haqqında söylədiklərimizdən belə nəticə çıxır ki, Mir Cəlal öz əsərlərinin 

məzmununa, mövzusuna, yaratdığı xarakterlərin səviyyəsinə uyğun mövcud aforizmlərdən 

istifadə etməklə və özü də yeni-yeni aforizmlər yaratmaqla həm əsərlərinin ekspressivliyini, 

emosional və obrazlı olmasını təmin etmiş, həm də yaratdığı aforizmlərlə oxucularında müsbət 

mənəvi keyfiyyətlər yaratmağa nail olmuş, ədəbi-bədii dilimizi öz hikmətli sözləri ilə 

zənginləşdirmişdir. 
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Juli Zeh’in “Oyun Dürtüsü” Adlı Romanında Din Algısı 
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Özet 

Juli Zeh 1974'te Bonn'da doğdu, Passau ve Leipzig'de hukuk eğitimini sürdürürken bir yandan da 

Leipzig'deki Alman Dili ve Edebiyatı Enstitüsü'nde öğrenim gördü. Ayrıca Avrupa Hakları ve 

İnsan Hakları konularında eğitim aldı, bir süre New York, Krakow, Zagreb ve Saraybosna'da 

bulundu. Birçok romanı olan Zeh, çok sayıda da ödül almıştır. Halen SPD partisi üyeliği ve 

Brandenburg anayasa mahkemesi yargıçlığı görevine devam etmektedir. 

 

İnsanla beraber var olan, tarihin bütün devirlerinde, evrensel, köklü ve bütün topluluklarında 

karşılaşılan din olgusu, çeşitli şekillerde kendini göstermektedir. Tarihin her döneminde dini kabul 

eden toplumlar olduğu gibi karşısında yer alanlarda olmuştur. Juli Zeh ‘Oyun Dürtüsü’ romanında 

Bonn’da bir özel okulda birbiriyle karşılaşan iki sıra dışı öğrencinin, fikirlerin, ideolojilerin, 

dinlerin, barışa inancın, insan haklarının ve demokrasinin yerine pragmatizmi koymuş olan Ada ile 

Alev’in öyküsünü anlatıyor.  

 

Juli Zeh, ateist olduğunu birçok kez röportajlarında dile getirir. Yazarın din ile ilgili düşüncelerini 

olay kahramanları üzerinden nasıl verildiği görülür. Otobiyografik unsurlara sıkça rastlanılır. Bu 

çalışmada, Juli Zeh’in “Oyun Dürtüsü” adlı romanında ‘din’ göndergeleri incelenmektedir. 

Romanda, Tanrı ile ilgili olumsuz düşüncelere sıkça yer verilir. Nihilizm ve pragmatizm ile ilgili 

olumlu düşünceler net ifadelerle dile getirilir.  Metin odaklı incelememizde yazarın din ile ilgili 

eleştirileri detaylı olarak ele alınmaktadır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Din, Tanrı, Hristiyanlık, İslam, Pragmatizm, Nihilizm 

 

 

The Perception of Religion in the Novel "Gaming Instinct" by Juli Zeh 

 

Abstract 

Juli Zeh was born in Bonn in 1974, while studying law in Passau and Leipzig she was also working 

on a degree at the Institute of German Language and Literature in Leipzig. She has furthermore 

studied European Rights and Human Rights whilst living in New York, Krakow, Zagreb and 

Sarajevo for a while. Zeh is a multiple award laureate with numerous novels. In addition, she is a 

member of the SPD party and a judge of the Brandenburg constitutional court. 

 

The phenomenon of religion is present within all human societies, universal and solid, it has existed 

in all ages of history manifesting itself in various ways. Historically, religious societies have 

sometimes found themselves opposing one another. In her novel “Gaming Instinct”, Juli Zeh tells 

the story of Ada and Alev, two extraordinary students from a private school in Bonn, who replaced 

ideas, ideologies, religions, belief in peace, human rights and democracy with pragmatism. 

 

In her interviews Juli Zeh has repeatedly stated that she is an atheist. The protagonists of the novel 

visibly reflect the writer's thoughts on religion. One can also frequently encounter Autobiographical 
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elements. This study examines the references to religion in Juli Zeh's novel "Gaming Instinct". 

Negative thoughts about God are frequently mentioned there, while thoughts about nihilism and 

pragmatism are clearly expressed in positive light. In our text-oriented analysis, the author’s 

critique of religion is discussed in detail. 

 

Keywords: Religion, God, Christianity, Islam, Pragmatism, Nihilism 
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Sinop Müzesine’ne Ait Hellenistik Dönem Gümüş Sikkelerin İncelenmesi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Suhal Sağlan 

Abdülkadir Yavuz 

Selçuk Üniversitesi 

 

Özet 

Hellenistik sikkeler, İsa’dan önceki son üç yüz yılın siyasal tarihindeki bazı ayrıntıları 

yansıtmaktadırlar. Antik çağda “Paphlagonia” olarak adlandırılan bölgenin kuzey ucundaki 

Sinop’un kuruluşu Karadeniz Bölgesindeki diğer kentlerin içerisinde en karmaşık yapıya sahip 

olanıdır. Bu nedenle Sinop bölgesi seçilmiştir. Bu araştırmada Helenistik dönemde Paphlagonia 

Bölgesi’nin genel özelliklerinden, kültürel gelişmelerden, gümüş sikkeler üzerinden bölgenin; 

hangi kentlerle ilişkide oldukları ekonomik, kültürel yapısı, dinsel yapısı ve siyasal gelişiminin 

incelenerek gümüş sikkelerin işlevleriyle ilgili daha kapsamlı araştırmalarda irdelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Paphlagonia, Helenistik dönem, Gümüş sikke 

 

Abstract 

Hellenistic coins reflect some details in the political history of the last three centuries before Jesus. 

The establishment of Sinop at the northern end of the region called "Paphlagonia" in antiquity is the 

most complex one among other cities in the Black Sea Region. For this reason, the Sinop region 

was chosen. In this research, from the general characteristics of the Paphlagonia Region, cultural 

developments, from silver coins; The economic, cultural structure, religious structure and political 

development of which cities they are in relation with will be examined in more comprehensive 

research on the functions of silver coins. 

 

Keywords: Paphlagonian, Hellenistic period, Silver coin 
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The fate of forced migration of the people in the Azerbaijani writer Mammad Oruj’s novel 

“Relocation” 

 

 

Nazmiyya Agali Yigitoqlu 

Doctor  of philosophy on philology  

National Museum of Azerbaijan  

 

 

Abstract 

The heritage of Azerbaijani literature includes many historical novels, that, lives the nation and 

state formation way in itself. 

Among these works, there are many examples describing the tragedies of genocide, exile and 

occupation of the lands of the Azerbaijani people.   

Even the establishment of Soviet power in the Caucasus in 1920 did not prevent the insidious 

intentions of the Armenian SSR against the Azerbaijani people which pursued a false policy of 

"Friendship of Peoples" 

If the first stage of the Soviet regime’s covertly arrests, and deportations, mass shootings was in 

1920-1940, “cleansing” movement on the Soviet scale after 1944 was a period forcibly and mass 

deportation of different nations from their native lands. One of such forcibly deportations took 

place in Azerbaijan within 1948-1953 years.  A large part of the villages in the western part of 

Azerbaijan, as well as hundreds of Azerbaijani families in the village Great Vedi in a hurry were 

filled into freight cars and removed from their historical homelands. In the snowy and forstly times 

of the winter the dark and cold carriages of the train traveled for days were filled with old people, 

women, children and babies, some of them lost their lives in this insufferable condition and were 

buried on the roads.  

One of the child “passengers” of the freight train was one of the well-known representatives of 

Azerbaijani literature Muhammad Oruj. In the period of all these events took place; writer was only 

five years old. But that child cannot forget what his compatriots lived in the freight train, the 

violence they endured where they were taken and filled into the train. In the next wisdom age he 

transferred memoirs to the writing. In 1989 his autobiographic historical novel “Relocation” was 

ready. But author published the work in 1999, only after the collapse of the Soviet Union.  

The research work presented to the conference aims to analyze the historic- chronological and 

artistic features of Mahammad Oruj’s novel “Relocation”.  

 

Key words: novel, the Soviet power, Western Azerbaijan  
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Azerbaycanlı yazar Memmed Orucun “Köçürülme” romanında halkın zorunlu göç taleyi 

 

 

Özet 

Azerbaycan bedii edebiyatı mirası içerisinde halkın, devletin kuruluş yolunu, önemli olaylarını 

yaşatan birçok tarihi romanlar yer alır. Bu eserler içerisinde Azerbaycan halkının soykırım, zorunlu 

göç, topraklarının işgal facialarını tasvir eden örnekler de az değil. 

Halkın kütlevi ve planlı şekilde öz tarihi topraklarından çıkarılması, katledilmesi olayı hele 1905-ci 

yıldan icra edilmeye başlanmıştır. Lakin 1920-ci yılda Kafkas ülkelerinde Sovyet hakimiyetinin 

kurulması, görünüşte “Halklar dostluğu” siyaseti yürüten Ermenistan SSR-nin Azerbaycan halkına 

karşı sinsi, düşmanca münasibetini perdeleyemedi. Azerbaycanlıları öz tarihi topraklarından – Batı 

Azerbaycan arazisinden tamamen çıkartmak, bu bölgede yerleşip çoğalmak için her siyasi fırsattan 

yararlanıp, muhtelif siyasi oyunlara başvurmuşlardı. 

Sovyet rejiminin gizli suikastlar, hapis ve sürgünler, kütlevi idamlar icra ettiği ilk aşaması 1920-

1940-cı yıllardır. 1944-cü yıldan sonrakı “temizleme” siyaseti ise Sovyet sınırları içerisindeki 

birçok halkların öz topraklarından mecburen ve kütlevi şekilde sürgün edildiği devirdir. Böyle 

mecburi sürgünlerden biri de 1948-1953-cü yıllar zaman diliminde Batı Azerbaycan topraklarında 

gerçekleşmiştir. Batı Azerbaycan bölgesindeki şehirlerin büyük bölümü, Böyük Vedi kendinin 

yüzlerce Azerbaycanlı ailesi acil olarak yük vaqonlarına doldurularak tarihi yurt-yuvalarından 

çıkarılmışlar. Soğuk, karlı kış mevsiminde  günlerce yol giden ve insanlar için değil, ağır yüklerin 

nakli için tasarlanmış bu karanlık, buz gibi soğuk vaqonlara Büyük Vedinin ahalisi – ihtiyarlar, 

kadınlar, çocuklar, bebekler doldurulmuştu. Onların bazısı bu dayanılmaz koşullarda hayatlarını 

kaybederek,öylece yollarda gömülmüşlerdi. 

O yük vaqonunun hemin yıllardaki çocuk “yolcularından” biri de bugün Azerbaycan edebiyatının 

tanınmış yazarlarından  biri olan Memmed Oruc idi. Bu olayların yaşandığı 1951-ci yılda Memmed 

Oruc henüz beş yaşındaydı. Lakin o coçuk,  yolçuluk zamanı gördüklerini, götürüldükleri yerde 

hangi hayati zorluklarla karşılaştıklarını hafızasından silemedi. Yaşlandıkca hatıralarını ve 1948-

1953-cü yılların siyasi hadiselerini inceleyerek “Köçürülme” otobiyoqrafik romanını yazdı.  

Konferansa sunduğum araştırma yazar Memmed Orucun “Köçürülme” romanının hem tarihi, 

kronoloji, hem de  sanatsal açıdan analizini karşıya maksad koymuştur.   

 

Anahtar kelimeler: roman, Sovyet dönemi, Batı Azerbaycan 

 

Giriş 

Məlum olduğu üzrə Azərbaycan xalqının XX əsr tarixi siyasi qarşıdurmaların, inqilab və 

çevrilişlərin, soyqırım və sürgünlərin yaşandığı mürəkkəb bir dövr kimi yaddaşlarda iz qoymuşdur. 

Müasir dövr bədii antologiyamızda həmin illərin siyasi-ictimai mənzərəsi haqqında müxtəlif 

mövzulu tarixi romanlara rast gəlmək olar. Bu əsərlər içərisində 1970-ci illərdən ədəbi mühitə həm 

nasir , həm də jurnalist qələmi ilə atılmış yazıçı Məmməd Orucun “Köçürülmə” romanının xüsusi 

yeri vardır. Hər şeydən əvvəl “Köçürülmə” avtobioqrafik gerçəkliyə söykənən tarixi bir romandır 

və baş verənləri nəql etməkdə o tək deyil. Qeyd etdiyimiz XX əsr hadisələr zəncirini anlatmaq üçün 

elat köçürülməsindən əvvəlki elat mübarizəsi, elat müqaviməti, elat mühacirəti hadisələri də bu 

silsilənin “Qara güzgü” romanında ustalıqla təsvir olunub. Beləcə Yazıçı Məmməd Orucun bu 

silsilə romanlarında Qərbi Azərbaycanda – xüsusən də Böyük Vedi ərazisində, öz doğma ata-baba 

yurdunda yaşayan azərbaycanlıların 1918-ci ildən başlayan bəlalarını, erməni quldur dəstələri ilə 

gecə-gündüz bilməyən səngər vuruşlarını, zəfərlərini, ağır qurbanlarını təsvir edən “Qara güzgü”, 
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Sovet hakimiyyəti illərində belə rahat ömür sürməsinə imkan verilməyən vedililərin zorla öz yurd-

yuvalarından deportasiyası faciəsini bəyan edən “Köçürülmə” romanları ərsəyə gəlir. 

Yazıçının özündən də əvvəl ata-babasının, soydaşlarının və özünün uşaqlıq illərini qoynunda 

bəsləmiş  Böyük Vedinin üzləşdiyi kritik hadisələr və bu doğma torpaqdan uzaqda da inləyən Vedi 

həsrəti əsərin məzmununu təşkil edir.  

I. Sovet rejiminin etnik təmizləmə siyasəti. Məlum olduğu kimi Sovet idarəçilik sistemi 

kommunizm ideyalarına əsaslanırdı. Dövlətin ideologiyası fəhlə və kəndlilərin, əməkçilərin, bir 

sözlə proletariatın gücünü, həmrəyliyini, xalqların dostluğunu təbliğ edirdi. Lakin unitar rejimin 

əsas məkrli plan və niyyətləri üzdə göstərdiyi “humanizm” və “millətsevərlikdən” çox fərqli idi. 

Belə qəddar planlar, qərarlar sırasına həmçinin bəzi sovet xalqlarının məcburi yerdəyişməsi – öz 

tarixi torpaqlarından, evlərindən çıxarılaraq onlara tamamilə yad diyarlara deportasiya planı da 

daxil idi. Krım tatarlarının 1944-cü ildə məruz qaldığı o acınacaqlı deportasiyanı xatırlayaq. Rəsmi 

Moskva Krımın demək olar ki. Bütün əhalisini dövlətə satqınlıqda suçlayaraq üç günün içərisində 

yüz minlərlə insanı vaqonlara doluşdurur, uzaq Urala, Özbəkistana sürgün edir. İstər o ağır 

köçürülmə şəraitində, istərsə də yeni, yad ərazilərdə yerləşmə illərində çoxu azyaşlılar olmaqla 

yüzlərlə didərgin xiffətdən, xəstəlikdən həyatını itirir. 

(https://www.bbc.com/russian/society/2015/05/150518_crimean_tatars_deportation) 

Sovet quruluşu xüsusilə türkəsilli xalqları öz torpaqlarından məqsədli şəkildə deportasiya etmək, 

həmin coğrafiyanın toponimlərini dəyişmək ideyasını Qərbi Azərbaycan bölgəsinin sakinləri üçün 

də hazırlamışdı. İndi bizə uzaq keçmiş kimi görünən 1948-1953-cü illər məhz bu məkrli niyyətin 

həyata keçirildiyi beşillik olur. Azərbaycan insanının öz doğma ocağından, əcdadının uyuduğu 

torpağından nə səbəbə köçürülməsinin izləri ilə getdikcə “Xalqlar dostluğu” hökumətində belə var 

olan erməni millətçiliyi və onun “Yekcins Ermənistan” qurmaq arzusu ilə qarşılaşırıq. Belə ki, 

“1943-cü ildə Tehran konfransında Sovet-İran münasibətləri müzakirə edilərkən, erməni diasporu 

əlverişli fürsətdən istifadə edərək SSRİ Xarici İşlər naziri Molotova müraciət edib xahiş edir ki, 

İranda yaşayan ermənilərin SSRİ-yə köçməsinə icazə versinlər. Molotov elə oradaca Stalinlə 

danışıqdan sonra onların köçürülməsinə razılıq vermişdir. Harutyunov beləcə xaricdəki ermənilərin 

Ermənistana köçürülməsi ilə əlaqədar azərbaycanlıların Ermənistandan zorla köçürülməsi barədə 

qərar verilməsinə nail olur”. (Məmmədov, 1992 : 48) 

Beləcə 1947-ci il, dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər Soveti tərəfindən “Ermənistan SSR-dən 

kolxozçuların və başqa azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi 

haqqında amansız bir qərara imza atılır. Bütövlükdə götürüldükdə 1948-1953-cü il köçürülməsi 

zamanı Ermənistan SSR, yəni, İrəvan və onun ətraf rayonlarından kütləvi şəkildə yüz mindən artıq 

soydaşımız tələm-tələsik, min bir zülmlə Azərbaycanın aran rayonlarına köçürülmüşdür”. 

(Ahmedov, 2012 : 37) Onların artıq boşaldılmış hazır evlərinə isə Ermənistana xaricdən 

köçürülmüş ermənilər yerləşdirilir. Haqqında qısaca məlumat verdiyimiz, lakin zamanında bütöv 

bir xalqın öz evindən repressiya, sürgünə məruz qaldığı o böyük faciə haqqında tarixşünaslıq elmi 

bu gün də öz qiymətini verməkdədir. Hələ 1997-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin “1948-

1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi 

surətdə deportasiyası haqqında” 18 dekabr tarixli Fərmanı Ermənistan SSR ərazisindən 

azərbaycanlıların deportasiyasının hərtərəfli tədqiq edilməsi, bu cinayətə hüquqi-siyasi qiymət 

verilməsi və onun beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

(http://www.e-qanun.az/framework/4099 )   

II. Bədii düşüncə yoxsa yaddaşın hekayəti. Ölkəmizin müstəqillik əldə etdiyi və bədii 

ədəbiyyatda vətəndaşlıq mövzusunun aparıcı xətt olduğu 1990-cı illərdə bəhs etdiyimiz etnik 

təmizləmə, qaçqınlıq hadisəsi nəsr yaradıcılığında da öz milli-estetik ifadəsini tapırdı. Həmin illərin 

məhsulu olan tarixi səciyyəli əsərlər içərisində görkəmli yazıçı Məmməd Orucun qələminə məxsus 

olan “Köçürülmə” avtobioqrafik romanı da böyük maraqla qarşılanmışdı. Bu cazibənin isə sirri 

https://www.bbc.com/russian/society/2015/05/150518_crimean_tatars_deportation
http://www.e-qanun.az/framework/4099
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onda idi ki, hələ 1970-ci illərdən sənəti göz qabağında olan Məmməd Oruc 1948-1953-cü illərin 

məlum hadisələrinə kənar müşahidəçi kimi yox, bilavasitə, doğmalarının və beş yaşlı oğlanın, yəni, 

özünün başına gələn hadisələr məhrəmliyindən yanaşmış, onu bütün acılı-şirinli xatirələrilə qələmə 

almışdı. 

Bu əsərin süjet və hadisələrin inkişafı, qəhrəmanların xarakter və psixologiyası, gerçəkliyi, bədii 

dilin təsirli və sarsıdıcı alınmasında çox güman ki, 1990-cı illərin ictimai-siyasi hadisələrinin də 

rolu olmuşdur. Axı hər bir yaradıcılıq nümunəsinin öz doğuluş motivi və zamanı vardır. Bəhs 

etdiyimiz tarixi dövr isə Azərbaycan miqyasında erməniçiliyin törətdiyi fəlakət və haqsız torpaq 

iddialarına qarşı mərkəzin susqunluğu və tərəfkeşliyi, bunun müqabilində geniş xalq üsyanları və s. 

ədalətsizlik əsrin sonunun siyasi mənzərəsi idi. Yazıçı Məmməd Oruc da məhz 1989-cu ildə - 

Ermənistan SSR-də yaşayan həmvətənlərinin  terror və işgəncələr, qaçqınlıq və didərginlik kimi 

faciələrlə üz-üzə qaldığı o qanlı illərdə “Köçürülmə”nin təfərrüatlarını qələmə almağa başlayır. 

Əsərin əsas qəhrəmanı Böyük Vətən müharibəsində vuruşduqdan, üstəlik də üç il Almaniyanın 

faşist düşərgələrində  əsirlikdə qaldıqdan sonra vətəni Böyük Vediyə qovuşa bilmiş Almuraddır. 

Hadisələri izlədikcə biz onun simasında müəllifin atasını tanıya bilirik.  

Müharibənin bitdiyi dövr Sovet rejiminin öz təbliğat maşınını işə salaraq sıralarını kommunist, 

partiyaçı, leninçi kimi fəallarla genişləndirdiyi dövrüdür. Bu əsərdə də “quruluş aşiqi” partiyaçı 

obrazlar az deyil. Lakin Almurad əks müstəvidə dayanan qəhrəmandır. Bu sinfi ayrıseçkiliyə səbəb 

olan əsas xoşagəlməzlik isə onun düşmən torpağında var olub o hava ilə  nəfəs alması, düşmən 

üçün işləməsidir. “... Sən demə onu Vətəndə bir adam da gözləyirmiş: yoldaş Badalyan! Adına 

“enkevede” deyilən idarənin rəisi Badalyan... 

- Danış görək, düşmənə niyə satıldın? Danış görək, faşistlərə necə xidmət elədin? Badalyan 

dedi. – Danış görək, niyə səni öldürmədilər? Danış görək, düşmənə necə işləyəcəksən? Səni 

hansı tapşırıqla  göndəriblər? Danış, onsuz da hər şey aydındı...” (Oruc, 2016 : 360-361) 

Almurad kimi düşmən əsirliyində olanlar qayıtdıqdan sonra da dövlətin nəzərində satqın, vətən 

xaini olaraq qalır, gözükölgəli dolanırdılar. Belələri partiya sıralarına da layiq görülmürdü. Müəllif 

əsərdə cərəyan edən bütün hadisələri – Vedi camaatı arasında köçürülmə xəbərinin yayılması, 

insanların yüklərini, mal-heyvanı və ərzağını, bağının məhsulunu toplayıb könülsüz, istəksiz köçə 

hazırlanması, yük vaqonlarına doldurularkən belə sərnişin daşınması  üçün olmadığına görə 

pəncərələri də əl içi qədər olan aynalardan boş obalarını seyr etmələri və sonra baş verənlər hamısı 

Almuradın həyatını, düşüncələrini, təsbitlərini ifadə edir. Vedililər Kür-Araz ovalığına, 

Aleksandrovka vilayətinə pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi bəhanəsilə köçürülür. Dağlıq ərazinin 

iqlimi ilə böyümüş bu insanların əksəriyyəti də yeni aran torpağında qara qızdırmaya tutularaq 

həlak olur. Onların Ermənistanda- Böyük Vedidə qalan qurulu evlərinə isə xaricdən ermənilər 

köçürüləcəkdi. 

Tarixi romanların tarixi qaynaqlardan əsas üstünlüyü də elə bundadır ki, qaynaqlar konkret, kritik 

hadisəni çılpaq faktlarla çatdırırsa, tarixi səciyyəli ədəbi nümunə onu qəhrəmanların gerçək hiss və 

həyəcanları, fərdi həyat yolunda iz qoymuş xatirələri ilə, bədii-emosional dillə daha yaddaqalan 

edir. Yuxarıda bəhs etdiyimiz faktı, yəni ermənilərin repatriasiya (xarici ölkələrdə yaşayan 

insanların məxsus olduqları dövlətə köçürülməsi) gerçəyini hadisələrin qurbanı olan obrazın üsyanı 

belə ifadə edir: 

- Yoxsa elə bilirsən, İrandan, Turandan, Türkiyədən gələn erməni o kənddə kök salacaq? 

Bunu heç ağlına da gətirmə! İranda, Türkiyədə kök sala bilməyən erməni orda da 

bərkiməyəcək! Gedəcək rahatlıq axtarmağa, ona günü xoş keçən yer lazımdı, yalnız günü 

xoş keçən yer... Buraya da kabab iyinə gəlirlər... Bu müvəqqəti şeydir, çay balığı dəryada 

üzə bilməz, dərya balığı da çayda, hər balığın öz yeri var... (Oruc, 2016 : 223) 
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Bu kəndin camaatı günlərlə soyuq, qaranlıq yük vaqonlarında mal-qarası ilə birlikdə qarlı, şaxtalı 

çöllərlə yol gedir. Həmin o əzablı, yarıac, yarıtox səfər günlərində sərnişinlərdən həyatını itirənlər 

də olur. Bunların arasında soyuğa, aclığa dözməyib tələf olan körpələr daha çox idi. 

Tarix yazır ki, İrəvanın bu köklü elatları aran torpaqlar olan Kür-Araz ovalığına depotasiya olunur. 

Amma həmin yük vaqonunun azyaşlı sakinlərindən biri olan Məmməd Oruc sonralar yazır ki, Vedi 

camaatı bu şaxtalı çöllərlə hara aparıldıqlarından da bixəbər idilər.  

Beləcə Almurad və onun geniş ailəsinin, həmçinin, Vedibasar elatının didərginlik taleyi, 

köçürüldükləri, isti, quraqlıq çöllərdə, malyariyanın cövlan elədiyi aran torpağında yurd salmaq, 

sağ qalmaq mücadiləsi bu romanın süjet xəttini yaradır. Bu əsərin hökumətin gözündə düşmən 

ünsür sayılan qəhrəmanı üzləşdiyi bütün çıxılmaz vəziyyətlərə, mərhumiyyətlərə, dövlət 

məmurlarından gördüyü təzyiq və təhqirlərə rəğmən vətəni Vediyə, doğma ocağına qayıtmaq 

inamını ölməyə qoymur. Bu inamı gündüzlər vedililər arasındaykən söhbətlərində, axşamlar isə 

ailəsini, balalarını başına topladığı gecələrdə onlara aşılayır: “Atam həmişə, hər yerdə deyirdi ki, bu 

elat nə qədər dağılsa da, axırı Vedi torpağı hamını bir yerə yığacaq. Heç cür anlaya bilmirdim ki, 

atam nəyə ümid bəsləyir?” (Oruc, 2016 : 370)  

Sonuç. Beləliklə, təhlilə cəlb etdiyimiz “Köçürülmə” tarixi romanı Azərbaycan xalqının XX əsr 

taleyində, şüurunda silinməz izlər qoymuş 1948-1953-cü illər deportasiyasının acı təfərrüatlarını 

çatdıran avtobioqrafik əsərdir. 1991-ci ildə nəşr olunmuş əsərin müəllifi, yazıçı-jurnalist Məmməd 

Orucun bədii üslubu hələ 1970-ci illərdən ədəbi mühitə məlum idi. 

Beləliklə, təhlilə cəlb etdiyimiz “Köçürülmə” tarixi romanı Azərbaycan xalqının XX əsr taleyində, 

o cümlədən, milli təfəkküründə silinməz izlər qoymuş 1948-1953-cü illər deportasiyasının acı 

təfərrüatlarını çatdıran avtobioqrafik bir əsərdir. 1991-ci ildə nəşr olunmuş əsərin müəllifi, yazıçı-

jurnalist Məmməd Orucun yaradıcılıq üslubu, hələ 1970-ci illərdən ədəbi mühitə məlum idi. Onun 

ölkənin müstəqillik qazandığı illərdə yaratdığı əsərlər daha çox Azərbaycan ictimai-siyasi mühitinin 

əsas problemi olan erməni təcavüzkarlığı, Ermənistanın və Qarabağın köklü xalqı azərbaycanlıların 

öz yurdlarından didərginlik bəlası haqqında idi.  

“Köçürülmə” isə hələ 1948-1953-cü illər – Sovet hakimiyyəti illərindəki məqsədli etnik təmizləmə 

haidsələrini təsvir edir. Müstəqillik dövrü ədəbiyyatımızı yaradan bir çox əsərlərdən fərqli olaraq 

bu roman yazıçının atası və onun həmvətənlərinin acı taleyi, öz isti ocaqlarındakı sakit həyatdan 

onları qoparan məhrumiyyətlər, çətin köçkünlük illərindən bəhs edir. Ərsəyə gəldiyi 1990-cı illərdə 

roman ictimai və elmi fikrin diqqətini tez cəlb edir. Buna səbəb isə 1948-1953-cü illər 

“hərəkatının”, etnik təmizləmə niyyətinin həqiqətləri hələ bütün çılpaqlığı ilə xalqa məlum deyildi. 

“Köçürülmə”ni mövcud gerçəklərin yayılmasında bununla da milli özünüdərkin oyanışına təsir 

etmiş ilk bədii nümunələrdən hesab etmək olar. Əsərin sevilməsinin digər qaynağını isə bu 

irihəcmli nəsrin bədii dilində, səmimi təhkiyə quruluşunda, hisslərin təbii ifadəsində görmək olar. 

Müəllif XX əsrin ortaları olan Böyük Vətən müharibəsindən sonrakı həmin illəri, dövrün sovet 

insanı və onun həyat, düşüncə tərzini təbii boyalarla təsvir edərkən sosializmin qatı ehkamları 

çərçivəsində formalaşan cəmiyyətin də iç üzünü məharətlə göstərə bilir. 
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carbon nanotube 
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Abstract  

In the present study, the interaction between new drug Tyrphostin AG5281-2 and Nitrogen doped 

CNT(3,3) nanotube by Density Functional Theory (DFT) calculations in an aqueous medium for 

first time have been investigated. According to calculations, the intermolecular hydrogen bonds 

take place between active positions of the molecule Tyrphostin AG528 and hydrogen atoms of the 

nanotube that plays an important role in the stability of the complex N-CNT (3, 3)/ Tyrphostin 

AG528. The non-bonded interaction effects of the molecule Tyrphostin AG528 with N- CNT (3, 3) 

nanotube on the electronic properties, chemical shift tensors and natural charge have been also 

detected. The natural bond orbital3 (NBO) analysis suggested that the molecule Tyrphostin AG528 

as an electron donor and the N-CNT (3, 3) nanotube plays the role an electron acceptor at the 

complex N-CNT (3, 3)/ Tyrphostin AG528. The electronic spectra of the Tyrphostin AG528 drug 

and the complex N-CNT (3, 3)/ Tyrphostin AG528 were also calculated by Time Dependent 

Density Functional Theory (TD-DFT) for the investigation of adsorption effect of the Tyrphostin 

AG528 drug over nanotube. The use of N-CNT (3, 3) nanotube for Tyrphostin AG528 delivery to 

the diseased cells has been established. 

 

Keywords: DFT, Drug delivery, Nitrogen-doped CNTs, NBO, Electronic properties 
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CƏNUBİ AZƏRBAYCANLILARIN MİLLİ MÜBARİZƏSİNDƏ ONLAYN MEDİA VƏ 

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİN ROLU 

 

Rüstəmova Şahnisə Tahir qızı  

AMEA  

 

 

Bu gün informasiya-kommunikasiya texnologiyaları həm İran daxilində, həm də İrandan xaricdə 

yaşayan cənubi azərbaycanlı milli fəallar arasında intensiv əlaqələr yaratmaqda, təbliğat üçün geniş 

auditoriya qazanmaqda, milli məsələnin bir problem kimi beynəlxalq müstəviyə çıxarmaqda müstəsna 

rol oynamaqdadır. Proses, eyni zamanda, milli şüurun daha da güclənməsinə təkan verməkdədir. Onlayn 

media və sosial şəbəkələr sürətli informasiya mübadiləsi, həmçinin, milli məsələ və problemləri 

gündəmdə saxlamaq baxımından cənubi azərbaycanlılar üçün  önəmli vasitəyə çevrilib. 

İran daxilində və ölkədən xaricdə milli-mədəni fəallar tərəfindən onlarla xəbər, sənət və ədəbiyyat saytı 

yaradılıb. Güney Azərbaycanla yanaşı, bütün türk dünyasından xəbərlər verən türkcə-farsca xəbər 

saytları öz operativlikləri ilə xüsusi seçilirlər. İnternet televiziyaları ilə yanaşı, əsas media orqanları kimi 

fəaliyyət göstərən televiziya kanallarının “Instagram”, “Facebook” səhifələrindən də Cənubi 

Azərbaycanla bağlı əksəriyyəti Azərbaycan türkcəsində, bəziləri isə fars dilində olan gündəlik ictimai-

siyasi, milli-mədəni və iqtisadi xəbərlər, milli məsələ ilə bağlı nəzəri müzakirələr, dünyada və İranda baş 

verən siyasi və iqtisadi proseslərin diskussiyası, milli mədəniyyətimizi və tariximizi, ədəbiyyat və 

incəsənət sahəsində xidmətləri olan o taylı-bu taylı xadimlərimizi işıqlandıran sənədli proqramlar 

yayımlamaqdadır.  Instagram İran İslam Respublikasında qadağan olunmadığı üçün bu platformada 

xəbər və maarifləndirmə vasitəsi kimi fəaliyyət göstərən səhifələr daha çoxdur. “Telegram”, “Twitter”, 

“Facebook” kimi sosial şəbəkələr də İran hökumətinin təzyiqlərinə baxmayaraq, Cənubi Azərbaycan 

milli hərəkatına aid olan məsələlərin sözügedən platformalarda işıqlandırılmasına şərait yaratmaqdadır.  

Hazırda onlayn media digər mətbuat sahələri kimi milli-mədəni və tarixi irsin təbliği, uzaq və yaxın tarix 

haqqında araşdırmaların nümayişi baxımından çox önəmli yer tutmaqdadır. Kağız mediadan fərqli 

olaraq, texnologiyadan asılılığını nəzərə almasaq, bu virtual qaynaqlar bugünkü və gələcək tədqiqatçılar 

üçün öz vacibliyini qoruyub saxlayır.   

 

Açar sözlər: Milli məsələ, internet televiziyası, Cənubi Azərbaycan, xəbər saytları 
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Gəncənin coğrafi - geoloji quruluşunun öyrənilməsində tarixi mənbələrin əhəmiyyəti 

 

Türkan Yusif qızı Əhmədova 

Lənkəran Dövlət Universiteti  

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  

Gəncə, Azərbaycan. 

 

 

Xülasə 

Dahi Nizami yurdu olan Gəncə şəhəri Azərbaycanın həm iqtisadi-siyasi , həm də coğrafi 

mövqeyinin əlverişli olmasına görə ən mühüm diyarlarından biridir. Tədqiqatçılar üçün bu 

şəhərin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Gəncənin tarixinin, coğrafi-geoloji 

quruluşunun öyrənilməsində arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunan materialların və yazılı 

qaynaqların rolu böyükdür.  Gəncə ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində müəyyən 

olunmuşdur ki, burada mədəni təbəqələrin qalınlığı 3-5 m-ə çatır. Bu təbəqələrdə şəhərin qədim 

və orta əsrlər tarixini öyrənmək üçün zəngin arxeoloji materiallar vardır. 

Gəncənin coğrafi-geoloji quruluşu ilə bağlı məlumatları Gəncəli Kirakosun, Həmdullah 

Qəzvininin, Zəkəriyyə Qəzvinin, Yaqut Həməvinin, V.V.Bartoldun, İ.P.Petruşevskinin, 

Ş.Bəyaninin, B.Şpulerin və digər müəlliflərin əsərlərindən əldə etmək mümkündür. 

Gəncə Azərbaycanın qərbində yerləşməklə əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyə malik olmuşdur. 

Şəhər ərazisi relyefinə görə üç zonadan ibarət olmuşdur : dağlıq, dağətəyi və düzənlik. İqtisadi 

regionun əlverişli təbii şəraiti və iqtisadi-coğrafi mövqeyi əhalinin məskunlaşmasında mühüm 

rol oynamışdır.  

Şəhərin ən qədim tarixi haqqında məlumatların qeyri-dəqiq olmasına baxmayaraq, onun X 

əsrdən sonra artıq məşhurlaşdığı, orta əsrlər şərqində özünəməxsus yer tutduğu barədə maraqlı 

məlumatlar vardır.  

İlk dəfə olaraq qədim Gəncənin hüdudlarının müəyyən edilməsində tədqiqatçı İsaq Cəfərzadənin 

XX əsrin 30-40 – cı illərində apardığı arxeoloji tədqiqatlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İsaq 

Cəfərzadə Gəncə şəhəri ilə bağlı əlində olan zəngin materiallardan “Köhnə Gəncənin tarixi-

arxeoloji oçerki” adlı sanballı əsəri yaratdı. 

Ərazinin hərtərəfli tədqiq edilməsində tədqiqatçı Arif Məmmədovun və Asəf Məhərrəmovun 

birlikdə işlədikləri “Goranboy orta əsrlərdə”(Bakı, 1992) kitabı etibarlı mənbələr sırasına 

daxildir. 

 

Açar sözlər: arxeoloji qazıntılar, yazılı qaynaqlar, mədəni təbəqə, relyef, tədqiqatçı 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The city of Ganja, great Nizami's country, is one of the most important regions of Azerbaijan 

due to its favorable economic, political and geographical position. The learning of this city was 

of particular importance to researchers. The role of materials and written sources obtained during 

archaeological excavations in the study of the history, geographical and geological structure of 

Ganja is great. As a result of archaeological excavations in Ganja, it was found that the thickness 
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of the cultural layers here reaches 3-5 meters. These layers contain rich archaeological materials 

for studying the ancient and medieval history of the city. 

Information on the geographical and geological structure of Ganja can be obtained from the 

works of Ganjali Kirakos, Hamdulla Kazvini, Zakaria Kazvini, Yagut Hamavi, V.V. Bartold, 

I.P. Petrushevsky, Sh. Bayani, B. Spooler and other authors. 

Ganja was located in the west of Azerbaijan and had a favorable economic and geographical 

position. The territory of the city consisted of three zones according to the relief: mountainous, 

foothill and lowland. Favorable natural conditions and the economic and geographical position 

of the economic region played an important role in the resettlement of the population. 

Although information about the ancient history of the city is inaccurate, there is interesting 

information that it became popular after the X century and about its special place in the Middle 

Ages. 

Archaeological research conducted by the researcher Isak Jafarzade in the 30-40s of the 20th 

century, plays an important role in determining the boundaries of ancient Ganja for the first time. 

Isak Jafarzade created a respectable work entitled “Historical and archaeological essay on the 

old Ganja” from the rich materials at his disposal related to the city of Ganja. 

The book “Goranboy in the Middle Ages” (Baku, 1992), in collaboration with researchers Arif 

Mammadov and Asaf Maharramov, is one of the reliable sources for a comprehensive study of 

the area. 

 

Keywords: archaeological excavations, written sources, cultural layer, relief, researcher 

 

Giriş 

 

Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən biri, karvan yollarının üzərində yerləşən Gəncə şəhəri 

tarix boyu bir çox hadisələrə səhnə olmuş, bütün sınaqlardan üzü ağ çıxmışdır. Qədim Şərqin 

elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan bu şəhər həm də, əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyi, 

zəngin və rəngarəng relyefi ilə seçilmişdir. Həmdullah Mustovfi Qəzvini Gəncənin Şərqin 

İsfahan, Mərv, Tus və Aqsara kimi möhtəşəm şəhərlərindən üstün olduğunu qeyd edir. Orta əsr 

müəlliflərinin, eləcə də müasir dövrün tədqiqatçılarının əsərlərində Gəncə şəhəri ilə bağlı geniş 

məlumatları əldə etmək olar. Tədqiqatçılarımız İshaq Cəfərzadənin “Köhnə Gəncənin tarixi-

arxeoloji oçerki”, Arif Məmmədovun “Gəncəbasar IV-XIII əsrlərdə (tarixi arxeoloji tədqiqat)”, 

“Gəncə və onun ətrafının tarixi arxeoloji tədqiqi (ən qədim zamanlardan XIX əsrə qədər)”,  

“Qədim Gəncə (tarixi arxeoloji tədqiqat)” həmçinin Arif Məmmədov və Asəf Məhərrəmovun 

birgə işlədikləri “Goranboy orta əsrlərdə” əsərləri Gəncə şəhərinin tarixi, onun coğrafi mövqeyi 

ilə bağlı çox mühüm tarixi faktları özündə əks etdirir. 

 

 

Təbii coğrafi mövqeyinə görə şəhərlər dəniz sahilində yerləşən, yüksəklikdə yerləşən və çay 

kənarında yerləşən şəhərlər olmaqla üç qrupa bölünürlər. Dəniz sahilində salınmış şəhərlərə 

Bakı, Dərbənd, Lənkəran, Astara və digər şəhərlər daxildir. İkinci qrupa Şuşa, Şamaxı, üçüncü 

qrupa isə Gəncə, Bərdə, Naxçıvan, Şəki, Şəmkir, Salyan, Quba və s. şəhərləri aid edə bilərik. 

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə olunan maddi və yazılı mənbələrə əsasən qeyd edə bilərik 

ki, Azərbaycanda IX-X əsrlərdə şəhər həyatı canlanmış və XI-XII əsrlərdən etibarən isə şəhərlər 

sürətli inkişaf etməyə başlamışdır. Tədqiqatçıların əksəriyyəti IX-XII əsrlərdə Azərbaycanda 70-

ə yaxın şəhərin mövcud olduğunu qeyd etmişdir. Bunlardan Gəncə, Bərdə, Marağa, Ərdəbil, 

Şəmkir, Şamaxı, Qəbələ  daha məşhur şəhərlər sırasına daxil idi. 

Əl-İstəxri Azərbaycan şəhərlərini iki qrupa bölürdü: 1) böyük şəhərlər, 2) kiçik şəhərlər. 
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Gəncə, Şəmkir, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, Şirvan şəhərləri kiçik şəhərlər sırasına daxildir.  Əl-

İstəxrinin yazdığına görə, Bərdədən Gəncəyə 9 fərsəng (fərsəx), Gəncədən Şəmkirə qədər olan 

məsafə isə 10 fərsəngdir. 

Gəncə Azərbaycanın qərbində yerləşməklə əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyə malik olmuşdur. 

İqtisadi regionun əlverişli təbii şəraiti və iqtisadi-coğrafi mövqeyi əhalinin məskunlaşmasında 

mühüm rol oynamışdır. 

I əsr müəllifi Strabon Kürdən cənubdakı ərazidə Sakasena əyalətinin adını çəkir. Alban tarixçisi 

Musa Kalankatlının əsərindən aydın olur ki, həmin Sakasena indiki Gəncə bölgəsidir, çünki o, 

Gəncə şəhərinin Şakaşendə yerləşdiyini yazır (22, II kitab, 23-cü fəsil).  [6; səh-121]   

XI əsrdə Gəncə möhkəmləndirilmiş orta əsr şəhəri idi. Tədqiqatçıların fikrincə, orta əsr Gəncə 

şəhərinin xarabalıqları Gəncəçayın hər iki sahilində, indiki Gəncə şəhərindən  təxminən 7-9 km 

şimal-şərqdə yerləşir. Çayın üzərində körpülər salınmışdı. 

Gəncə və ümumiyyətlə Arran ərazisindən Şərqi Qərb ilə birləşdirən mühüm (baş) ticarət 

yollarından biri keçirdi. Həmdullah Qəzvini Qarabağ-Gəncə-Tiflis karvan yolunun müfəssəl 

şərhini verir. Müəllifin məlumatından aydın olur ki, Qarabağdan (yəni Beyləqanın cənubi-şərq 

sərhəddindən) Gəncəyə kimi 34 fərsəng (221 km), Ərdəbildən Gəncəyə 69 fərsəng (448 km), 

Sultaniyyədən Gəncəyə 106 fərsəng (689 km) məsafə var idi. Qarabağ-Gəncə-Tiflis karvan yolu 

üzərində Xar, Qark, Lənbəran, Bazarcıq, Bərdə, Cuzbuq, Dih-İsfahan, Xanagah-Şutur, Gəncə, 

Şəmkür, Yurt-Şadakban, Ağstafa, Yam, Tiflis və s. yaşayış məskənləri vardı. Qarabağın  

başlanğıcından Xar kəndinə kimi 3 fərsəng (19,5 km), oradan Bərdəyə 4 fərsəng (26 km), 

Lənbərandan Bazarcığa 3 fərsəng (19,5), oradan Bərdəyə 4 fərsəng (26 km). Bərdədən Cuzbuğa 

1 fərsəng (6,5 km), Cuzbuğdan Dih-İsfahana 4 fərsəng (26 km), oradan Xanagah-Şutura 5 

fərsəng (32,5 km) burdan Gəncəyə isə 5 fərsəng (32,5 km) yol idi. Gəncə ilə Şəmkirin arası2 

fərsəng (13 km), Şəmkirdən Yurt-Şadakbana 3 fərsəng (19,5 km), oradan Ağstafaya 6 fərsəng 

(39 km), Ağstafadan Yama 5 fərsəng (32,5) və nəhayət Yamdan Tiflisə 4 fərsəng (26 km) yol 

idi. [3; səh-50]  

Orta əsr müəllifi Yaquta görə Gəncə Şəmkirdən 11 fərsəng uzaq məsafədə yerləşir. Onun 

əsərlərində Gəncə şəhərinin adı Cənzə kimi də qeyd olunur: “ Bilikli insanlar ona Cənzə 

deyirlər”.  

Beləliklə, ayrı-ayrı orta əsr müəlliflərinin əsərlərində şəhərlər arasındakı məsafələrin müxtəlif 

dərəcədə olduğu göstərilir. Gəncə ilə Şəmkir arasında olan məsafə Əl-İstəxrinin əsərlərində 10 

fərsəng göstərildiyi halda, Həmdullah Qəzvini öz tarixi araşdırmalarında bu məsafənin cəmi 2 

fərsəx olduğunu göstərir. Bu da onu göstərir ki, hətta orta əsr müəlliflərinin özləri, səyyah və 

coğrafiyaşünaslar da tam dəqiqləşdirmələr aparmadan, bəzən eşitdikləri əsasında həmin 

məlumatları öz əsərlərinə daxil etmişlər. Ona görə də bu məsafələrin dəqiqləşdirilməsi üçün 

dövrümüzdə arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunan  materiallardan istifadə olunur. 1 fərsəxin 

6-7 km olduğunu nəzərə alsaq, hal-hazırda orta əsr Gəncə şəhəri ilə orta əsr Şəmkir şəhəri 

arasındakı məsafənin 40 km, yəni 6-7 fərsəxə bərabər olduğunu söyləyə bilərik.  

Azərbaycan arxeoloqları uzun illər ərzində əsasən tarixi mənbələrdə adı çəkilən və koordinatları 

göstərilən Qəbələ, Gəncə, Beyləqan, Mingəçevir, Şamaxı, Bərdə, Bakı, Şabran, Naxçıvan kimi 

iri şəhərlərin arxeoloji cəhətdən öyrənilməsi ilə məşğul olublar. [5; səh-80]  

Y.A.Hagemeyster yazırdı ki, Gəncə Bərdə və Beyləqan şəhərlərindən daha qədimdir.  

Azərbaycan ərazisi dağlıq və düzənlik relyefə malikdir. Gəncə-Qazax zonası ovalıq və düzənlik 

relyefli ərazilər siyahısına daxildir.  

Təbii coğrafi mövqeyinə görə Gəncəbasar ərazisi düzənlik, dağətəyi və dağlıq zonalara bölünür. 

Ərazinin xeyli hissəsini dağətəyi zona əhatə edir. Dağətəyi zonanın çox hissəsi Murov dağının 

ətəklərindən ibarətdir.  
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Ərazinin dağlıq zonası soyuq və mineral bulaqlardan ibarət balneoloji və iqlim kurortu 

sərvətlərinə malikdir. El arasında Soyuq bulaq, İsti su, Qotur bulaq, Yanan buruq və s. kimi 

tanınmış yerlər deyilənlərə sübutdur. Ərazinin şərqində - Kiçik Qafqazın ətəklərində yerləşən 

Qara göl ən gözəl dağ göllərindən biridir. Göl birinci Gəncə zəlzələsi ilə əlaqədar yaranmışdır. 

[1] 

Daglıq zonalar və qismən də çay vadiləri meşəliklərlə əhatələnib. Maldarlığın inkişafı 

nəticəsində meşəliklərin azalması müşahidə olunmuşdur. Gəncəbasar ərazisindəki meşələr 

sahəsinə görə Azərbaycanın digər bölgələrindəki meşələrdən fərqlənir.  

Cənubdan Kiçik Qafqaz dağları, şimaldan Kür çayı ilə araya alınmış Gəncə-Qazax düzənliyində 

eneolit yaşayış yerləri əksər halda düzənliyin orta hissəsində, hazırda qurumuş çay yataqları 

kənarlarında yerləşirlər. 

Mirzə Camal Cavanşir bildirir: "Qarabağ vilayəti Arran ölkəsinin bir hissəsidir: bu ölkəyə Kür 

və Araz çayları arasında olan vilayət və torpaqlar və bu torpaqlardakı Gəncə, Naxçıvan, 

Ordubad, Bərdə və Beyləqan şəhərləri daxil idi". [10; səh-181]  

İqlimin mülayimliyi, yeraltı və yerüstü sərvətlərinin bolluğu, qış aylarının nisbətən yumşaq 

keçməsi, digər tərəfdən isə burada bol sulu çayların, əkinçilik üçün yararlı torpaqların, 

sənətkarlığın müxtəlif növlərini, xüsusən dulusçuluğu inkişaf etdirmək üçün zəngin gil 

yataqlarının olması və beynəlxalq əhəmiyyətli ticarət-karvan yollarının Şərqi Gəncəbasardan 

keçməsi qədim zamanlardan əhalini buraya cəlb etmiş, müəyyən vaxt keçdikdən sonra ərazi 

Azərbaycanın olduqca sıx sakinli zonalarından birinə çevrilmişdir.  [1; səh-6]   

Azərbaycanın çoxəsrlik tarixini özündə yaşadan, siyasi-mədəni həyatında özünəməxsus yeri ilə 

seçilən Gəncə şəhərinin xüsusilə erkən dövrü haqqında istər orta əsr müəlliflərinin, istərsə də 

onlardan sonrakı tədqiqatçıların bəzən biri digərini tamamlayan, bəzən isə artıq deyilmişləri 

inkar edən məlumatları vardır. Arxeoloji araşdırmaların nəticələrinə istinad edən mənbəşünas 

alimlərimiz bu şəhər haqqında soraq verən ilkin qaynaqları saf-çürük etməyə çalışmış, şəhərin 

salınması, onun bir mərkəz kimi fəaliyyəti, yaxşılı-pisli günləri haqqında daha dürüst məlumatı 

üzə  çıxarmaq istəmişlər. [3; səh-20]  

Gəncə ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, burada 

mədəni təbəqələrin qalınlığı 3-5 m-ə çatır. Bu təbəqələrdə şəhərin qədim və orta əsrlər tarixini 

öyrənmək üçün zəngin arxeoloji materiallar vardır. 

Təqvim əl-buldən'də deyilir: "fəthəli kəf, sukunlu nun, fəthəli cim, sonra da səssiz hə. Yeddi 

iqlimdən beşincisində yerləşir, deyilənə görə, uzunluq dairəsi 740, en dairəsi -430 10'- dir. Əl-

Müştərik'də deyilir: "O, Arranın məşhur şəhərlərindəndir". Əl-Hümmət'in sahibi əl-Müəyyəd 

qeyd edir: "Orada yaşayanlardan biri mənə söyləmişdir ki, o (Gəncə), Bərdədən iki mərhələ 

uzaqdadır". [7; səh-189]   

Gəncənin coğrafi-geoloji quruluşu ilə bağlı məlumatları Gəncəli Kirakosun, Həmdullah 

Qəzvininin, Zəkəriyyə Qəzvinin, Yaqut Həməvinin, V.V.Bartoldun, İ.P.Petruşevskinin, 

Ş.Bəyaninin, B.Şpulerin və digər müəlliflərin əsərlərindən əldə etmək mümkündür. 

Tanınmış tarixçi Həmdullah Qəzvini Arranda dolu xəzinəyə bənzədirdi. O İranda 5 şəhərin daha 

üstün olduğunu xəbər verərkən Gəncəni də nəzərdə tutaraq belə yazırdı: 

 

Neçə şəhər var İranda, digərlərindən ali. 

Daha gözəl, sazdır onlar, xoşdur burda su, hava 

Arranda xəznəli Gəncə, İsfahandır İraqda, 

Mərv ilə Tus Xorasanda, Rumda isə Aqsara. 

 

Gəncə  şəhər yerinin geniş və hərtərəfli təsviri İ.M.Cəfərzadə tərəfindən verilmişdir. Onun 

hesablamalarına görə şəhər xarabalarının qala divarları qalıqları ilə əhatə olunmuş sahəsi 250 
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hektar, şəhərətrafı ərazilərlə birlikdə isə 9-10 km2 - ə bərabərdir. Şəhər yeri cənubdan 

Xarabayeri, Dinarac, Narlı qoruq, Çilləxana və Xasayeri, qərbdən İravanlı yeri, şimaldan 

Tapğışlaq, Tatlı və Zazalı kəndləri, şərqdən isə Mirzik kəndinin torpaqlarıilə əhatə olunmuşdur. 

Şəhər yerinin çox hissəsi dəmir yolundan şimal-qərbdə, azı isə cənub-qərbdə yerləşir. [4; səh-5]   

Gəncə nahiyəsinin təbii-iqlim şəraitinə və təsərrüfat həyatında müstəsna rol oynayan çayları Kür 

sisteminə aid idi. Gəncə ərazisində Kür hündür dağların arası ilə axdığına görə suvarma üçün 

əlverişsiz idi. Lakin balıqçılıq və gəmiçilik nöqteyi nəzərindən Kür çayı mühüm mövqeyə malik 

idi.  Kürün sol qolları Qabırrı və Qanıx çayları Ağdib dağlarını dövrələyərək bir-birinə qovuşur 

və Kürə tökülürdülər. Onlardan fərqli olaraq Kürün sağ qollarından suvarma üçün geniş istifadə 

olunurdu. Gəncəçaydan 15, Quşqaradan 4 arx çəkilmişdi. Şamxor və Kürəkçaylarından da 

suvarma kanallarının çəkilməsi faktları məlumdur. Bu çayların əkinçilik mədəniyyətində və 

suvarmadakı mövqeyini “Gəncəbasar” və “Kürəkbasan” toponimləri də aydın göstərir. [2; səh-

41]  

Başlanğıclarını Murov dağının ətəklərindən götürən İncəçay, Gorançay, Kürəkçay düzənliklərə 

doğru axdıqca suyu xeyli azalır. 

XIII əsrin əvvəllərində fars dilində yazılmış “Əcayib əd-Dünya” adlı əsərdə Gəncə haqqında 

oxuyuruq: “Bu Arranda böyük şəhərdir və onun paytaxtıdır. Möhkəm qalası və istehkamları var. 

Sıx əhalisi olan və inkişaf edən şəhərdir. Hündür divarları və dərin xəndəyi var. Əhatəsindəki 

kəndlər gözəldir, yaşıllıqdır, axar suları boldur. Onun əhalisi bacarıqlı və çox ağıllıdırlar. Çoxlu 

bağları və ağacları var, çoxlu dadlı meyvələri var; məsələn, üzüm, nar, əncir, qovun, paxla və tut. 

” [4; səh-15-16] 

XX əsrin 30-40-cı illərində Gəncəçay hövzəsində aparılan arxeoloji qazıntı və tədqiqatlar 

nəticəsində çox sayda maddi-mədəniyyət nümunələri aşkar olundu. Ümumiyyətlə, Ə.Ələkbərov 

və İ.Cəfərzadənin apardığı arxeoloji tədqiqatlar əsasında Azərbaycanın neolit, tunc, dəmir 

dövrlərinə aid qiymətli tarixi məlumatlar əldə olunmuşdur. 

 İbrahim Rəhmizadə ― “Zəfərnameyi-Sultan Muradesales” əsərində Gəncənin təsvirinə iki 

səhifə yer ayırmış, ― “Vilayete-Gəncə bir mənzile-dilkəş və bir səfabəxş” yazaraq, həmin 

torpağın bol meyvə bitirdiyini, ərazisindən 360 çay (“nəhr”) axdığını (yəqin ki, müəllif şəhərdəki 

və yol kənarındakı arxları da çay adlandırır), orada çoxlu ipək hasil olunduğunu göstərir. [8; səh-

103] 

Arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, orta əsrlərdə Şərqi Gəncəbasarın yaşayış yerlərinin su ilə təchiz 

olunmasında tünglər və kürəbəndlərlə yanaşı arxlardan da istifadə olunmuşdur. Bu arxlar Gəncə 

ərazisindən keçən çaylardan çəkilmişdir. Tədqiqatçı İshaq Cəfərzadə Gəncə şəhəri ətrafında 15-

dən çox su arxının olduğunu qeyd etmişdir. 

Zəkəriyyə Qəzvini Gəncə şəhərində kəhriz su şəbəkəsindən geniş istifadə olunması ilə bağlı 

məlumat vermişdir. Şəhərdə quyu suyundan da istifadə olunurdu.  

Şərqi Gəncəbasar ərazisində şəhərtipli və kəndtipli yaşayış məskənlərindən əldə olunan 

materiallar bu ərazidə erkən orta əsrlərdə əhalinin məskunlaşması üçün əlverişli şəraitin mövcud 

olduğunu qeyd etməyə imkan verir. Yaşayış məskənlərinin salınmasında ərazinin coğrafi-geoloji 

quruluşu, relyefi əsas götürülərək, yola və suya yaxın yerlərə, başlıca olaraq, ərazidən keçən çay 

kənarlarında yerləşən əkinə yararlı torpaqlara üstünlük verilmişdir. Belə yaşayış məskənləri orta 

əsr Bərdə-Gəncə-Tiflis karvan yolu boyunca salınmışdır.    

Şərqi Gəncəbasar ərazisində mövcud olan şəhərtipli yaşayış yerlərinə erkən orta əsrlər dövrünə 

aid olan I Kürəkçay qalasını və orta əsrlər dövrünə aid  II Kürəkçay qalası və Gülüstan kəndində 

olan feodal qəsrini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Şərqi Gəncəbasar ərazisinin kəndtipli yaşayış yerlərinə Qoş təpə, Sarı təpə, Təndirli təpə, Abbas 

təpə, Saxsılı təpə və s. aid edə bilərik. Bu ərazilərdə arxeoloji tədqiqatlar zamanı aşkar olunan 

maddi mənbələr kəndtipli yaşayış məskənləri ilə bağlı məlumatların əldə olunmasında faydalıdır.   
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Mənbələrə və tədqiqat əsərlərinə əsasən deyə bilərik ki, XIII-XVI əsrlərdə Gəncədə Qaramanlı, 

Arazbar, Toyuqçu, Bala Bağman, Zərrabi, Əttarlar, Şamlı, Xəlfəli, İmamlı və digər yaşayış 

məhəllələri mövcud olmuşdur. Mənbələrə əsaslanaraq, bu məhəllələrin bəziləri ilə bağlı 

məlumatları nəzərdən keçirək. 

Qaramanlı məhəlləsinin XIII-XIV əsrlərdə mövcud olduğu və adının Qızılbaş tayfalarından olan 

Qaramanlılarla əlaqəli olduğu söylənilir.  

Arazbar məhəlləsinin adının Qarabağın Arazbar mahalının adından götürüldüyü güman olunur. 

XIX əsrdə (1804-cü il) Toyuqçu məhəlləsində 43 ev və 134 nəfər şəhərli olduğu ilə bağlı 

məlumatlar əldə olunmuşdur. 

Gəncə şəhərinin ən qədim məhəllələrindən biri Bala Bağman məhəlləsidir. Bala Bağman 

məhəlləsi Ozan, Təbrizdi, Zərrabi, Cahara məhəllələri ilə qonşuluqda yerləşirdi. Bala Bağban 

məhəhəlləsi ilə Böyük Bağbanı bir-birindən Xan arxı ayırırdı.     

Ozan məhəlləsi geniş bir ərazini əhatə edirdi. Məhəllənin adının oğuz-türk mənşəli “ozan” – el 

nəğməkarı, aşıq sözündən götürüldüyü güman olunur. 

Zərrabi məhəlləsinin adının mənşəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəzilərinin fikrincə 

bu söz zərgərlik məmulatı hazırlayan sənətkarların yaşadığı yer mənasını verir. Məhəllənin 

adının qiymətli su çıxan yer (farsca “zər” – qızıl, “ab” – su ) anlamında olduğunu deyənlər də az 

deyil. Ərəb dilindən tərcümədə isə “Zərrab” sözünün “sikkə vuran” mənasında olduğuna 

söykənərək, məhəllənin adının ərazidə yerləşən zərbxana ilə bağlı olduğunu söyləmək olar. 

Əttarlar məhəlləsinin adı “əttar” sözündən olub, əczaxana, ətriyyat, rəngsaazlıq, xırda yeyinti 

malları ilə alver edən tacirlərin adı idi. Məhəllənin adını ərazidə yaşayıb, ticarətlə məşğul olan 

əttarların adı ilə bağlayırlar. 

Qədim Gəncənin hüdudlarının müəyyən edilməsində tədqiqatçı İsaq Cəfərzadənin XX əsrin 30-

40 – cı illərində apardığı arxeoloji tədqiqatlar xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onun apardığı 

arxeoloji tədqiqatlarda o dövrün mütəxəssisləri də iştirak etmişlər. Bu mütəxəssislər içərisində 

V.N.Leviatov, Y.Hummel, V.Qraçev, S.M.Qazıyev və digərlərinin adını qeyd edə bilərik. İsaq 

Cəfərzadə Gəncə şəhəri ilə bağlı əlində olan zəngin materiallardan “Köhnə Gəncənin tarixi-

arxeoloji oçerki” adlı əsərini yaratdı. V.N.Leviatov arxeoloji tədqiqatlara əsaslanaraq “Gəncə 

böyük Nizaminin vətənidir” adlı məqalə yazmışdır. Eyni zamanda M.M.Altman arxeoloji 

tədqiqatların nəticələrinə, yazılı qaynaqlara əsaslanaraq öz monoqrafiyasını ərsəyə gətirmişdir.  

İsaq Cəfərzadənin hesablamalarına görə Gəncənin şəhərətrafı sahəsi 9-10 km2-ə bərabərdir.  

Gəncə şəhəri ilə bağlı ətraflı və daha dəqiq məlumatları tədqiqatçı Arif Məmmədovun 

“Gəncəbasar IV-XIII əsrlərdə (tarixi arxeoloji tədqiqat)”, “Gəncə və onun ətrafının tarixi 

arxeoloji tədqiqi (ən qədim zamanlardan XIX əsrə qədər)”,  “Qədim Gəncə (tarixi arxeoloji 

tədqiqat)” həmçinin Arif Məmmədov və Asəf Məhərrəmovun birgə işlədikləri “Goranboy orta 

əsrlərdə” kitablarından əldə etmək mümkündür.   
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ARAP DİLİNDE İF’ÂL BABI VE İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR 

 

Öğr. Gör. Bünyamin ARVASİ 

 

 

Özet 

Çalışma konusu edindiğimiz "ifa'l babı ve ifade ettiği manaları" konulu bu araştırmamız, Arapça 

inen Kur’ân-ı Kerim ve Kur’ân kaynaklı diğer İslami ilimlerin tam olarak anlaşılması ve söz 

konusu babla alakalı araştırma yapmak isteyen araştırmacıların o babla alakalı bütün malumatları 

değişik kaynaklardan araştırmak zorunda kalmadan müstakil olarak hazırlanan bu çalışmadan 

istediği malumata kısa yoldan almaları hususunda önem arz etmektedir.  Aynı zamanda babın ifade 

ettiği manalardan çoğunaKur’ân’dan örnek verilmiştir. Bu da tek bir fiilin bile yan anlamlarının 

Kur’ân’ın tefsirine nasıl etki ettiğini ortaya koymuş ve fiillerin sadece asli anlamları değil tali 

anlamlarının da İslamî ilimler bazında ne derece önem arzettiğini ortaya koymaktadır. 

Arap dili tefsir, fıkıh, hadis, kelam, mantık vb. olmak üzere bütün ilimler için alet ve kaynak ilmi 

olma özelliğini taşımaktadır. Bu ilimlerin anlaşılırlığı ve uygulanabilirliği Arapçanın anlaşılırlığı ve 

uygulanabilirliği ile tamamen doğru orantılıdır. Her dilde olduğu üzere Arap dilinde de anlamlı ve 

anlaşılır olmanın temelindeeylemler yani fiiller vardır. Arapçada fiiller bâblardan oluşur ve her bir 

bâb kendi içdünyasındaki kullanımına bağlı olarak birden çok anlamlar ve farklılıklar içerir. Bu 

vesile ile bâbların hiç de basite indirgenebilecek bir algıya sahip olmadığınımüşahede etmiş 

oluyoruz. Zîra bir dili anlamlı ve anlaşılır kılan özelliğin, o dilin fiil venesne gibi öğelerinin nasıl ve 

hangi şartlarda kullanılabileceğini iyi bilmeye bağlı olduğu unutulmamalıdır. 

 

Anahtar Kelimler: İf’âl Babı, Arapça Fiiller, Fiiller ve Kur’an 
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XÜSUSİ QABİLİYYƏTLİ UŞAQLARIN AHƏNGDAR VƏ QEYRİ-AHƏNGDAR İNKİŞAF 

TİPLƏRİ 

 

 

Məmmədova Ümhani Rafiq qızı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

 

 

Açar sözlər: istedadlı uşaq, riskli qrup, inkişaf tipləri, xüsusiyyətlər 

 

Ключевые слова: талантливый ребенок, группа риска, типы развития, особенности 

 

Keywords: talented child, risk group, types of development, characteristics  

 

 

İstedadlılıq qabiliyyətliyinin işarətləri ilə də, eləcə də uşağın nailiyyətlərinin göstəriciləri ilə də 

fərqlənə bilər. Şərti olaraq bu əsaslara görə fərqlənmə uşaqların orta yaş dövrlərində 

qabiliyyətlərinin müxtəlif göstəricilərinə görə xarakterizə oluna bilər. 

Öz qabiliyyətləri və nailiyyətləri ilə başqa uşaqlardan seçilən uşaqlara qeyri-adi, xüsusi isdedadlılar 

kimi baxırıq. Ola bilər fəaliyyətləri zaman əldə etdikləri uğurlar o qədər də yüksək olmasın, amma 

məhz bu məqamı diqqətdən qaçırmamaq, gələcək problemlərə yol açmamaq üçün vaxtında 

müəllim və psixoloqların müdaxiləsi vacib sayılır. 

 Xüsusi qabiliyyətli uşaqları inkişafına görə fərqləndirsək onların ahəngdar və qeyri-ahəngdar 

inkişaf tiplərini görə bilərik. 

Ahəngdar inkişaf tipinə aid olan xüsusi qabiliyyətli uşaqlar öz yaşlarına uyğun fiziki yetkinliklə 

inkişaf edirlər. Bu cür uşaqların müəyyən bir fənn üzrə əldə etdikləri nailiyyətlər onların yüksək 

intellektual və şəxsi inkişafları ilə təyin olunur. Adətən bu cür uşaqlar böyüyəndə öz seçdikləri  

ixtisas sahələrində  fövqaladə uğurlar əldə edirlər. 

 Xüsusi qabiliyyətli uşaqların qeyri-ahəngdar inkişaf tipi. Burada fərq ancaq müxtəlif qabiliyyətlər 

və nailiyyətlərin yüksək səviyyəsində özünü göstərir (bəzən belə uşaqların İQ səviyyəsi 130-dan 

180-i gostərir). Bu tipə aid olan xüsusi qabiliyyətli uşaqlarda adətən yaş dövrlərində inkişaf 

mexanizminin sürətlənməsi, bəzən də əksi olan ləngiməsini  müşayət etmək olar. Belə hal bəzən 

inteqrativ proseslərin pozulması ilə də əsaslana bilər, bu da müxtəlif psixoloji, psixomotik və 

psixopotoloji problemlərdə müşayət oluna bilər ki, bu da belə uşaqların “riskli qruplara” daxil 

olmasına səbəb ola bilər. 

Ahəngdar inkişaf tipli xüsusi qabiliyyətli uşaqların şəxsi xüsusiyyətləri.[1.118] 

Xüsusi qabiliyyətli uşaqları fərqləndirən xüsusiyyətlərindən biri, onların yaradıcı fəaliyyətə sövq 

olunmalıdır. Onlar şəxsi fikirlərini söyləyir və öz ideyalarının üzərində dayanırlar. Onlarnöz 

fəaliyyətlərini hansısa tələblərlə məhdudlaşdırmırlar, buna görə də çalışma həlli zamanında da öz 

metodlarını axtarırılar. Çox vaxt onlar problemlərin həllində ənənəvi üsullardan imtina edir. Daha 

fərqli yollar axtarırlar. Belə uşaqlar həmyaşıdlarından fərqli olaraq, heç kimdən kömək istəmirlər 

və təlim prosesində sərbəst düşünməyi sevirlər. Çox vaxt pedaqoqlar uşağın çalışma həllində 

sərbəstliyini qabiliyyətliyi ilə səhv salırlar (Məs:materialı özü seçdi,referat yazdı və s.). Ancaq 

xüsusi qabiliyyətli uşaqların sərbəstliyi təlimdə strategiyaları özləri yönəltməklə çalışmalara yeni 

yanaşmalar gətirirlər. 
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Mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, “özünütəlimdə astronomluq” nadir qabiliyyətliliyin ingiqatoru 

kimi çıxış edə bilər.[3.27] 

Sərbəst öyrənmək üçün uşağın metakoqnitiv bacarıqlarını inkişaf etmək lazımdır, çünki bu zaman 

idrak proseslərini idarə etmək, fəaliyyəti planlaşdırmaq, sistemləşdirmək və əldə olunan bilikləri 

dəyərləndirmək vacib sayılır. 

Müəllimlərin və valideynlərin uşaqların üzərində həddindən artıq himayəliyi xüsusi qailiyyətli 

uşaqların təliminin gedişinə mənfi təsirlər göstərir, özünüidarənin inkişafını ləngidir, sərbəstliyin 

itməsinə və motivasiyanın düşməsinə səbəb olur. 

Müasir pedaqogikada yeni innovasiyalar uşaqların özlərinin öyrənməsinə şərait yaradır.Təbii ki, 

böyüklərlə qarşılıqlı şəkildə xüsusi təlim formalarını birgə işləmək  daha məsləhətlidir. Çünki 

xüsusi qabiliyyətli uşaqlar həmişə digər uşaqlarla müqayisədə, tərbiyəçilər tərəfindən düzgün 

istiqamətləndirilməyə və birgə əməkdaşlığa ehtiyac duymuşdur. 

Xüsusi qabiliyyətli uşaqların motivasiya əlamətlərinə onların idrak tələbatlarının səviyyəsi, hər 

hansı bir işə  həvəslə başlaması, daxili motivasiyanın ifadəsidir. 

Hələ kiçik yaşlardan öyrənmək marağını nümayiş etdirərkən problemə diqqəti yönəltmək 

bacarığına görə həmyaşıdlarından fərqlənirlər. 

Baxmayaraq ki, istedadlılıq “qlobal” anlayışdır, belə uşaqlar  məktəbdə  tədris olunan bütün fənlərə 

yaxşı hazırlaşırlar və onların oxumaq çox xoşuna gəlir, ancaq bəzən fikirləri müəyyən dərəcədə 

dəyişə də bilir. 

Çünki çox vaxt xüsusi  qabiliyyətli uşaqların idrak motivasiyasının istiqamətləndirilməsində 

müşahidə olunur ki, onlar ancaq qabiliyyətləri ilə bağlı olan bilik sahələrinə yüksək maraq 

göstərirlər[1.72]. Bu zaman uşaq hətta digər elm sahələrini inkar etməyə başlayır, bu da 

müəllimlərlə onlar arasında konfilklərə gətirib çıxa bilər. 

Xüsusi qabiliyyətli uşaqların xüsusiyyətlərindən biri də ətrafındakı insanlara çoxlu suallar 

verməsidir. Sualların çoxluğu, çətinliyi, dərinliyi onları analoji olaraq həmyaşıdlarından 

fərqləndirir. Müəllimlər bəzən onların  bu yüksək maraqlarını təmin edə bilmirlər, hətta arada 

suallar çətinlik və əhatəlilik dərəcəsinə görə o qədər qəliz olur ki, mütəxəssislər cavab tapmağa 

belə çətinlik çəkirlər. 

Belə halda mütləq yeni pedaqoji texnologiyalar hazırlamaq lazımdır ki, iştirakçılar özləri onları 

maraqlandıran sualların cavabını axtarıb tapsınlar. Yeni məlumatverici texnologiyalardan  istifadə 

etməklə (internetdən), ədəbiyyatla yaradıcıllıq  məqsədilə məşğul olmaqla, təqiqatçılıq  

fəaliyyətilə, eləcə də yüksək ixtisaslı mütəxəssislərlə ünsiyyət qurmaqla bu məqsədə nail olmaq 

olar. 

İstedadlı uşaqların böyük bir hissəsinə perfeksionist düşüncə xasdır,onlar başladıqları işin sonunu 

uğurla bitirmək istəyirlər. Bəzən belə uşaqlar bitirdikləri işi (məs; inşa, rəsm, model və s.) öz 

kriteriyalarına uyğun bildiklərinə qədər təkrar edirlər. Əslində bu müsbət xarakter daşıyır,çünki 

gələcəkdə profesional nəticələr əldə etmək üçün müəllim və psixoloqlar da bu tələblə özlərinə 

yanaşmanı düzgün şəkildə həyata keçirməyi bacarmalıdır. 

İstedadlı uşağın başqa bir seçilən cəhəti onun özdəyəridir, bəzən bu dəyər dəyişə də bilər. Bəzən bu 

ziddiyyət uşağın şəxsiyyətinin və qabiliyyətinin  inkişafında rol oynayır. Buna görə də uşağı 

tərifləyəndə bir həddi həmişə gözləmək lazımdır, həddindən artıq tərif özü də bəzən uğursuzluğa 

apara bilər. 

Xüsusi qabiliyyətli uşaqların başqa bir xüsusiyyəti sərbəst avtonom olmaq istəkləridir. Hansı 

fəaliyyət növündə uşaq özünü göstərirsə göstərsin, o heç kimin fikri ilə məsləhətləşmir burada 

onun öz fikirləri daha önəmlidir. Elə bu da ətrafdakıların qəbul edə bilmədikləri bir xüsusiyyətdir, 

çünki onların necə hərəkət edəcəkləri bəlli olmaz,bu da böyüklərlə çox zaman konfliklərə gətirib 

çıxarır.[4]Bu məqamı müəllimlər daha çox diqqətdə saxlamalıdırlar, psixoloji cəhətdən hazırlıqlı 

olmalıdırlar ki, vəziyyəti dəqiq qiymətləndirə bilsinlər. 
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Ailənin rolu: uşaqların istedadlılıq inkişafına təbii ki, valideynlərin idrakı maraqları, həmçinin 

müxtəlif istiqamətdə “hobbiləri”də çox böyük təsir göstərir. Məişət problemlərindən uzaqlaşır 

onlar övladları ilə ünsiyyət qurur, birgə idraki fəaliyyət zamanı-ümumi oyunda, kompyuterdə birgə 

işləyərək ümumi idraki maraqlarını birləşdirir və dostluq münasibətlərini möhkəmləndirirlər. Çox 

vaxt valideynlərlə uşaqları idraki maraqları birləşdirir. Onları uşağın inkişafının ümumi məzmunu 

maraqlandırır. Dərsdən aldığı əla qiymətlər deyil.  

Müəllim və həmyaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətlər. Bütünlükdə istedadalı uşaqlar qrupu 

həmyaşıdları ilə müqayisədə məktəb təliminə və kollektivə daha tez adaptasiya olunurlar. 

Həmyaşıdları belə uşaqlara həmişə hörmətlə yanaşırlar. Həmyaşıdları arasında kollektivdə bilikləri 

və yaradıcı qabiliyyətləri, yaxşı sosial və məişət bacarıqları, fiziki gücləri ilə yüksək populyarlıq 

qazanırlar və həmin sinifdə onu lider “ulduz” kimi tanıyırlar. 

Belə uşaqların problemi o vaxt yaranır ki, onların qabiliyyətlərini kənardan dəyərləndirmirlər və 

təlim yükü onlar üçün asan gəlir. 

1-cisi, qabiliyyətli uşaqlar maraqlandıqları sualın cavabını real almaq imkanında olmamalı,onlar 

mütəxəssislərlə qarşılıqlı əlaqə yaratmalıdırlar. 

2-cisi, qabiliyyətli uşaqların mövqeyi daima aktiv olmalıdır və hərəkət etmək imkanı 

yaradılmalıdır. Müəllim hər zaman hazır olmalıdır ki, o başqalarının fikirlərinə müdaxilə edəcək, 

öz fikirlərini yürüdəcək, öz nöqtəyi nəzərindən yanaşmalar edəcəkdir. 

Bu uşaqların şəxsiyyətinin inkişafı valideynləri və müəllimləri çox vaxt narahat etmir.Bəzən 

müəllimlərinə və həmyaşıdlarına  qarşı onlarda  təkəbbürlü və tənqiqli yanaşmalar formalaşır. 

Nadir hallarda olsa da müəllimlərlə konfliktlər yaranır, qarşıdurma açıq xarakter alır, lakin uşağın 

fikirlərinə və şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşılsa bu problemi asanlıqla çözmək olar. 

Qeyri-ahəngdar inkişaf tipli xüsusi qabiliyyətli uşaqların şəxsi xüsusiyyətləri və qeyri-rəvan psixi 

inkişafı.[4] 

Xüsusi qabiliyyətli uşaqlar haqqında zəif, sısqa, asosial kimi təsəvvürlər həmişə həqiqətə uyğun 

gəlmir. Lakin bəzən hansısa bir xüsusi qabiliyyət sahəsi üzrə istedadlı uşağın həqiqətən də 

psixoloji inkişafı qeyri-rəvan gedir, bu da onun gələcəkdə bir şəxsiyyət kimi formalşmasına təsir 

göstərir, eyni zamanda çoxlu problemlərə səbəb olur. 

Belə uşaqlarda tipik olaraq əqli yaxud yaradıcı-estetik inkişaf üstünlük təşkil edir,digər başqa 

sahələrdə (sosial ,emosial,fiziki) isə bu inkişaf tempində ləngimələr baş verir. İnkişafdakı bu qeyri-

rəvanlıq qabiliyyət sahəsində dominantlıq təşkil edən maraq hissi səbəb olur. 

Özünüdəyərləndirmə belə uşaqlarda xarakterik bir xusiyyətdir. Buna görə də öz imkanlarını və 

güclərini həddindən artıq şişirdirlər. Amma çox həssas uşaqlarda belə dəyərləndirmə ziddiyyətlərə 

gətirib çıxarır, yeniyetmə bəzən nəticələrdən narazı qaldıqda heçnə bacarmadığını düşünür bu 

zaman həqiqətən də psixoloji dəstəyə ehtiyac vardır. Xüsusi qabiliyyətli uşaqlar perfeksionisf 

xüsusiyyətə malik olurlar,bu hal bəzən professional sahədə uğurlar əldə etmək üçün çox yaxşıdır, 

lakin bəzən həddindən artıq özünə tələbkarlıq əzəbverici olur,işinin nəticəsindən narazı qalmaq və 

s. yaradıcı prosesə və onun həyatına mənfi izlər buraxır. 

Çox vaxt belə uşaqların emosional sahədə problemləri olur. Belə uşaqların böyük bir qismi 

həddindən tez təsirlənən olurlar, bu da onların emosional həssaslıqları ilə bağlı olur, daha çox 

fənlərə olan seçici  maraq hissindən irəli gəlir. Ona görə də sevdikləri fəndə müvəffəqiyyətsizlik 

onları depressiya halına sala bilər. 

Yüksək reaktivlik affekt vəziyyətinə meyillik yaradır.Bəzən belə uşaqlar  isterik təsəvvürlər, bəzən 

isə mürəkkəb stuasiyalarda infantil reaksiyalar yaradırlar. Kritik vəziyyətlərdə ağlayır və məyus 

olurlar. Elə hal ola bilər ki,emosionallıq gizli xarakter daşıya bilər,bu zaman onlar ünsiyyətdə 

utancaq olur. Hətta psixosomotik xəstəliklər də keçirə bilərlər. 

Belə hallarda onlara iradi bacarıqları və özünüidarəetməni inkişaf etdirməklə  kömək olmaq olar. 

Xüsusi qabiliyyətli uşaqların inkişafı çox vaxt onların marağını və qabiliyyətlini təşkil edən 
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fəaliyyətdə özünü göstərir. Onların maraq və meylini təşkil etməyən digər fəaliyyət növlərindən 

qaçıb yaxa qurtarırlar. 

Bir çox qabiliyyətli uşaqlar var ki, onların fiziki inkişaf problemləri vardır. Çünki, onlar idman 

dərslərindən çəkinir,idmanla məşğul olmurlar.[2.37] Yaşına uyğun olmayan fiziki görünüşdən geri 

qalırlar, bu onları da, valideynləri də, narahat etmir, çünki dərslərlə məşğul olmaq idmanla məşğul 

olmaqdan maraqlı gəlir. 

Nəticədə, belə bir vəziyyət alınır,xüsusi qabiliyyətli uşaqlar gələcəkdə öz işlərində nə qədər 

əməksevər olsalar da çox tez yorulurlar, iradi gücləri çox zəif olur. Təbii ki, bu hal psixomotor 

qabiliyyətli uşaqlara deyil, daha çox idraki qabiliyyətli uşaqlara aiddir. 

Belə uşaqlarda yaranan digər bir problem,ancaq biliklərin mənimsənilməsinə istiqamətlənən 

intellektual qabiliyyətlərin dominantlığıdır. Bu daha çox əqli və yaş  dövrlərinin inkişafı ilə bağlı 

olan uşaqlarda nəzərə çarpır. Uşaqlıqdan onlar biliklərin həcminə və möhkəmliyinə görə 

ətrafdakılardan o qədər tərif və xoş sözlər eşidirlər ki, bu da onların idraki fəaliyyətə daha çox 

motivasiya olmasına şərait yaradır. Bu heç də yaradıcı xarakter daşımır, hətta əsl istedadlığı da 

formalaşdırmır. Uyğun təlim, tərbiyə sistemində intelektual istedadlı uşağın dəqiq düşünülmüş 

motivasiyasının inkişafı bu problemi aradan qaldırmağa kömək olacaqdır.                                             

Ailənin rolu. Uşağın şəxsiyyətinin və qabiliyyətlərinin inkişafında təbii faktorları, məqsədyönlü 

təlim, tərbiyə sistemini nə qədər dəyərləndirsək də, burada ailənin uşağa olan təsiri danılmazdır. 

Hətta ailə şəraitinin aşağı səviyyədə olması belə bu imkanların inkişafına az təsir göstərir. Çünki, 

əsas ailədə valideynlərin övladlarına olan səmimi diqqətidir. Ailədə valideynlər ali təhsilli 

olduqları halda uşağın istedadının inkişafına, onun təhsilinə daha çox diqqət yetirirlər. Əslində 

uşaqların qabiliyyətlərinin üzə çıxmasında və inkişafında bu əla göstəricidir. 

Belə ailələrin əsas xüsusiyyəti qabiliyyətli uşağı hər an diqqətdə saxlamaqdır. Bu valideyinlə 

uşağın idrakı və şəxsi maraqlarında müştərək düşünməsinə gətirib çıxarır. Belə diqqət onun ruhi 

avtonomluğunu ləngidə bilər, halbuki, qeyri-adi qabiliyyətlərin üzə çıxması üçün bu əsas faktordur. 

Çox vaxt belə uşaqların valideynləri yaşlı adamlar olur, uşaq onların həyatının əsas mənası kimi 

hesab olunur. Bəzi ailələrdə belə uşaqlar tək olduğundan valideynlər bütün diqqətini ona yönəltmiş 

olurlar. Bir çox hallarda isə, belə uşaqların valideynləri uzun illər onların himəyadarları olurlar. 

Məsələn, bir çox fəaliyyət sahələrində: bədii-estetik, idman yaxud da elmi sahədə.[4] Ailədə 

qabiliyyətli uşağın daima diqqətdə saxlanması, valideynlərin fanatik istəkləri əsasında 

qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi bir çox hallarda mənfi hallara gətirib çıxarır. 

Həmyaşıdlar və böyüklərlə qarşılıqlı münasibət. 

Xüsusi qabiliyyətli uşaqların qeyri-rəvan inkişaf tipini analiz edərkən onun həmyaşıdları və 

böyüklərə münasibəti çox önəmlidir, çünki uşağın qeyri-adiliyi onun həyat tarixçəsini və 

şəxsiyyətini formalaşdırmağa təminat yaradır. Buna əsasən idraki inkişaf bəzən ətrafdakıların da 

hesabına formalaşır. Həmyaşıdları ilə maraqlarını paylaşmaq digər uşaqlar kimi istedadlı uşaqlarda 

asanlıqla alınmır. Qeyri-rəvan inkişaf etmiş yüksək intellektual və bədii-estetik imkanları olan 

uşaqlarda çox vaxt effektiv sosial münasibətlər bacarığı olmadığından onların ünsiyyətdə 

problemləri yaranır. Bu vəziyyət xoşagəlməz davranışlarla sinif yoldaşlarının təəccübünə və 

gülüşünə səbəb olur. Hətta bəzən sinifdə belə uşaqlara yanaşma faciəvi şəkil ala bilir (onu 

döyürlər,ələ salırlar ,gülünc adlar qoyurlar və s.). Nəticədə həmyaşıdları ilə münasibətləri daha da 

korlanır və kollektivin qoyduğu ümumi davranış tələblərinə cavab vermirlər. Elə buna görə də 

istedadlı uşaqlar özlərinə qapanıb hamıdan uzaqlaşırlar, yaxud da özlərindən böyük uşaqlarla 

münasibət qurmağa çalışırlar. 

Ümumiyyətlə,xüsusi qabiliyyətli uşaqların mühitə uyğunlaşa bilməməsi ciddi problemlər yaradır 

ki,bu da onların  “riskli qrupa” daxil olma səbəbini artırır. 

İstedadlı uşaqları üzə çıxarmaq prinsipləri və metodları. 
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İstedadlı uşağı üzə çıxarmaq uzun bir prossesdir-konkret uşağın inkişafını analiz etmək lazımdır. 

Bir test proseduru ilə qabiliyyətin effekttivliyini üzə çıxarmaq mümkün məsələ deyildir. 

 İlk seçimdə xüsusi qabiliyyətli uşaqları görmək təbii ki, çətin olacaq,ona görə daim, mərhələli 

şəkildə xüsusi təlim proqramına əsasən, yaxud fərdi təlim prossesində bu məqamı diqqətdə 

saxlamaq lazımdır. 

Qabiliyyətli uşağın  mənfi və ya müsbət meyarlarla qiymətləndirilməsində psixodiaqnostik 

metodlardan istifadə etmək ehtimalı az ola bilər, çünki yüsək göstəricilər hələ qabiliyyətli 

olmaqdan və ya əksinə qabiliyyətin olmamasından xəbər vermir. Belə vəziyyət ancaq testlər 

vasitəsi ilə yoxlanıla bilər. Psixometrik testlər yüksək intellekt göstəricisi olan uşağın təliminə və 

sosiallaşmasına böyük təsir göstərir. Testlərdə yaradıcılığa görə aşağı göstərici uşağın idraki 

mövqeyinin xüsusiyyətləri ilə bağlı ola bilər,bu heç də onda yaradıcı qabiliyyətin olmaması demək 

deyildir. Əksinə,yüksək göstəricilər bəzən yüksək gərginliyin, düşüncə prossesinin seçiciliyi və 

nailiyyətin, yaxud psixoloji müdafiənin motivasiyası da ola bilər. Uşağı bir qiymətlə eyniləşdirmək 

olmaz.(Məsələn:fərdi intellektual inkişafı xarakterizə edən,kəmiyyət göstəricisinə əsasən) Məktəb 

təcrübəsində çox vaxt intellektin koefsientinin qiymətləndirməsi ilə məhdudlaşdırılır, bu əsasən 

psixometrik testlərin vasitəsi ilə təyin edilir. Əsasən bu testlər vasitəsilə uşaqları siniflərə və 

məktəblərə qabiliyyətlərinə görə seçirlər. Bu zaman intellektə və yaradıcıllığa görə testlərin 

tətbiqinə məhdudiyyət yoxdur. 

-Bir çox testlər konkret intelektual qabiliyyəti ölçür.(yəni konkret əqli əməliyyatların 

formalaşdırılmasını) 

-Elə testlər varki,testin keçirilməsi şəraitdən,uşağın emosional vəziyyətindən aslı olur. 

-Verilən testləri və uşağın taleyi ilə bağlı qərarı fərqləndirmək lazımdır. 

Uşağın istedadlılıq əmalətlərini yoxlamaq üçün istifadə olunan ənənəvi psixometrik testlərdən 

imtina olunur. Əsasən belə testlər uşağın fəaliyyətini nəticəsini qiymətləndirmək üçün əlverişlidir, 

qabiliyyətin əlamətlərini diaqnozlaşdırmaq üçün yararsızdır. 

Elmi nöqtəyi-nəzərdən psixometrik testlər intellektual və yaradıcılıq baxımından qabiliyyətlərin 

dəqiq diaqnozunu təmin edə bilməlidir. 

Sahəyə uyğun olaraq psixometrik testlərdən xüsusi qabiliyyətli uşaqlarla iş zamanı diqqətlə istifadə 

etmək üçün aşağıdakı məsələlərə nəzər yetirmək lazımdır: 

       -Psixometrik testlərlə xüsusi qabiliyyətli uşaqların zəif və güclü psixoloji keyfiyyətlərini 

eyniləşdirmək, ona fərdi pedoqoji-psixoloji köməyi uyğulamaq üçün 

       -Psixometrik testlər xüsusi qabiliyyətli uşağın fərdi özünəməxsus psixi fəaliyyətini müxtəlif 

nöqteyi-nəzərdən, qabiliyyətdən, meyllərdən, emosianal vəziyyətdən, şəxsi keyfiyyətlərdən təmin 

edir, bununla belə, nəzərə almaq lazımdır ki, ola bilər ki, testlərin nəticələri, müəyyən fənn 

sahəsində uşağın real imkanlarını göstərə bilməsində uyğun gəlməsin. 

         -Psixometrik testlər istedadlı uşağın psixi inkişafının dinamikasını izləməyə böyük şərait 

yaradır. 

          -Psixometrik testlərdən identifik (eyniləşmə) proqlamlar çərçivəsində əlavə informasiya 

mənbəyi kimi istifadə etmək olar, lakin uşaq “istedadlıdır” yaxud “istedadsızdır”qərarlarını tək bu 

meyarlara əsasən vermək olmaz. 

Etik nöqteyi-nəzərdən qabiliyyətli uşağı üzə çıxarmaq  problem məsələdir. Uşağı “istedadlı” yaxud 

“istedadsız” kimi eyniləşdirmək, süni şəkildə onun həyatına müdaxilə etmək kimi bir şeydir,elə bil 

subyektiv fikirlərini ondan öncə təyin edirsən. Həyati konfliktlərin çoxunun kökü bu diaqnozu 

düzgün qoya bilməməkdən irəli  gəlmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, uşaqlıqda olan qabiliyyət 

böyüdükdə istedadlı olmağa zəmanət vermir. İstedadlı uşaq anlayışını tez-tez uşağın yanında 

təkrarlamaq olmaz, bu özü gələcəkdə bir faciənin yaranmasına yol açar, çünki kiçik yaşlarında 

istedadlı olan  uşaqlar, böyüdükdə bu qabiliyyətlərini itirə də  bilərlər. Elə buna görə də “istedadlı” 

uşaq anlayışını “qabiliyyətli” anlayışı ilə əvəz etmək çox məsləhətlidir. Uşağın istedadlığını 
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qiymətləndirmək şərtidir, hələ onun əla qabiliyyətli olması gələcəkdə müvəffəqiyyətli olmasından 

xəbər vermir. Məsələn: ibtidai siniflərdə diaqnostik yoxlama nəticələrinə görə qızlar 

qabiliyyətlərinə görə oğlanlardan üstün olurlar, yeniyetmə yaş dövründə isə bu göstəricidə 

yerdəyişmə baş verir, oğlanlar qızlardan daha bacarıqlı olurlar. Yaxşı şərait də olsa belə, uşaq 

yaşlarından aşkarlanan istedadlılıq bəzən asta-asta, bəzən də çox sürətlə yox ola bilər. Təcrübi 

işlərin təşkili zamanı xüsusi qabiliyyətli uşaqlarla iş mütləq nəzərə alınmalıdır. Hər hansı bir 

uşaqda istedadın əlamətlərinin eyniləşdirilməsinə aydınlıq gətirmək üçün pedoqoji-psixoloji 

monitorinqlərin keçirilməsi vacib şərtdir. 

Uşağın güclü potensialının olmasına baxmayaraq bəzi hallar var ki, onun qabiliyyətinin üzə 

çıxmasına və hətta ləng inkişafına səbəb olur: bu kəkələmə, həddindən artıq həyəcan və ünsiyyət 

problemi ola bilər. Lakin bu heç də problem sayılmasın,çünki pedaqoq və psixoloqların müdaxiləsi 

ilə aradan qaldırıla bilər. Qabiliyyətin üzə çıxmasına başqa bir səbəb,onun lazimi bilik və 

bacarıqları vaxtında əldə edə bilməməsi,bacarıqların inkişafını ləngidən həyat şəraitinin 

olmasından asılıdır. Beləliklə, uşaqların istedadı müxtəlif formalarda təzahür edə bilər. Uşaq 

yaşlarında istedad psixi inkişafın potensialı kimi uşağın gələcək həyat yollarında vacib göstərici 

kimi qeyd oluna bilər. İstedadlı uşağı üzə çıxarmaq üçün mütləq aşağıdakılara görə fərqləndirmək 

lazımdır: 

         -Müəyyən yaş dövrlərində istedadın inkişaf səviyyəsinin zəruriliyi. 

         -Müxtəlif fəaliyyət növlərində istedadın xüsusiyyətlərinin dəqiq üzə çıxarılması. 

         -Uşağın inkişaf etməsi üçün potensial imkanları. 

Uşağın istedadının özünəməxsus xüsusiyyətlərini və əlamətlərini üzə çıxarmaq üçün düzgün 

üsullar və vasitələr seçilməlidir. Uşağı istedadlı uşaq kimi dəyərləndirmək məqsəd halını 

almamalıdır. Çünki belə uşaqlarla işləmək, təlim-tərbiyə məsələlərini həll etmək, valideynlərələ 

münasibət saxlamaq, pedaqoq və psixoloqların köməyini təşkil etmək böyük məsuliyyət və gərgin 

əmək tələb edir. 
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Xülasə 

Öz qabiliyyətləri və nailiyyətləri ilə başqa uşaqlardan seçilən uşaqlara qeyri-adi, xüsusi 

istedadlılar kimi baxırıq. Ola bilər fəaliyyətləri zaman əldə etdikləri uğurlar o qədər də yüksək 

olmasın, amma məhz bu məqamı diqqətdən qaçırmamaq, gələcək problemlərə yol açmamaq üçün 

vaxtında müəllim və psixoloqların müdaxiləsi vacib sayılır. Xüsusi qabiliyyətli uşaqları inkişafına 

görə fərqləndirsək, onların ahəngdar və qeyri-ahəngdar inkişaf tiplərini görə bilərik. Bəzən 

inteqrativ proseslərin pozulması müxtəlif psixoloji, psixomotik və psixopotoloji problemlərlə 

müşayət oluna bilər ki, bu da belə uşaqların “riskli qruplar”a daxil olmasına səbəb ola bilər. 

 

 

 

Резюме 

Типы гармоничного и негармоничного развития детей с особыми способностями 
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Мы рассматриваем детей, которые отличаются от других детей своими способностями и 

достижениями, как выдающимися, особо талантливыми.  

Вполне возможно, что успех их деятельности может быть не таким большим, но важно 

чтобы учителя и психологи своевременно вмешалисъ, чтобы не упустить из виду этот 

момент и предотвратить будущие проблемы.Если мы дифференцируем детей с особыми 

способностями в соответствии с их развитием, мы можем увидеть их гармоничное и 

негармоничное развитие. 

Иногда нарушение интегративных процессов может сопровождаться различными 

психологическими, психомотическими и психопатологическими проблемами.Такая 

ситуация может  включить таких детей в «группы риска».  

 

Summery 

Types of harmonious and inharmonious development of children with special abilities 

 

We consider children who differ from other children in their abilities and achievements as outstand

ing, special talented children. It is possible that the success of their activities may not be so great  

But it is important that teachers and psychologists intervene in a timely manner so as not to lose sig

ht of this moment and prevent future problems. If we differentiate children with special abilities in 

accordance with their development, we can see their harmonious and inharmonious development.  

Sometimes a violation of integrative processes can be accompanied by various psychological, psyc

homotic and psychopathological problems.Such a situation may cause the inclusion of such childre

n in “risk groups”.  
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PROTEST BİR AKIM OLARAK İSMÂİLÎLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI:  ABBASÎ 
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ORCID No: 0000-0002-6900-2384 

 

Özet 

Ortaçağ İslam dünyasında siyasi görüş ayrılıklarının doğurduğu ihtilaflar, merkezî idareye karşı 

oluşan muhalif ve birbirinden farklı fırkaların ortaya çıkmasıyla neticelenmiştir. Böylelikle sayısız 

birçok mezhep ortaya çıkmış ve neticede günümüze kadar süregelen görüş ayrılıklarına bağlı 

husumetler vuku bulmuştur. Bu hadiseler, tek bir merkezden yönetilen Müslümanların zamanla 

mezhep merkezli idarelere bölünmesine sebebiyet vermiştir. Bu manada muhalif görüşün merkezi 

haline gelen Şia Mezhebinin, kendi içerisinde de görüş ayrılıkları sebebiyle bölünerek çeşitli 

fırkalara ayrıldığı görülmüştür. İsmâilîlik bu fırkaların en aşırılıkçı kolu olmuştur. 

Dört Halife döneminin son bulmasıyla birlikte Halifeliğin saltanata dönüşme süreci başlamış, 

Emevîler bu saltanatın başlatıcısı olmuşlardır. Bu dönemde başlayan Arap-Mevali ayrımı, Arap 

olmayan Müslümanların merkezi idareye karşı olan hoşnutsuzluklarını ortaya çıkarmış ve 

neticesinde Abbasi Hareketi/İhtilali ile Emevî Devleti yıkılmıştır.  

Abbasi Hareketinin Emevîlere karşı yürütmüş olduğu faaliyetlerde temel aldığı propaganda aracı 

Hz. Ali evladı olmakla birlikte başarıya ulaşmasından sonra, birlikte yola çıktığı muhalif görüş 

mensuplarına karşı olumsuz bir yaklaşım sergilenmeye başlanmıştır. Bunun neticesinde Hz. Ali 

taraftarlığı merkezli bir dünya görüşü çerçevesinde örgütlü bir hareket başlatarak bağımsız bir 

devlet/yapı kurma fikrini aksiyona dönüştürmek suretiyle İsmaili yapılanması/hareketi başlamıştır. 

Bu çalışmamızda İsmâilîliğin protest bir akım olarak ortaya çıkışının temelinde yatan hadiseleri, 

Abbasîlerin Saltanat anlayışları perspektifinden ele alacağız. Bu manada özelde Abbasilerin 

genelde ise İsmâilîliğin ortaya çıkmasını sağlayan; dini, siyasi ve sosyolojik unsurları göz önünde 

bulundurarak nasıl bir zeminde/düzlemde hareket kabiliyeti bulduklarını ortaya koymaya 

çalışacağız. 

 

Anahtar kelimeler: Abbasîler, İsmâilîlik, Hilafet, Saltanat, Muhaliflik 

 

 

 

 

 

 

 

THE EMERGENCE OF ISMAILIA AS A PROTEST MOVEMENT: THE FACTOR OF 

THE TRANSFORMATION OF THE ABBASID REVOLUTION TO SULTANATE 

 

Summary 

Disagreements caused by political differences of opinion in the medieval Islamic world have 

resulted in the emergence of opposition and divergent oppositions against the central government. 

In this way, numerous denominations have emerged and as a result, animosities due to the 

divergence of opinions that have continued until today have occurred. These events have led to the 

division of Muslims ruled from a single-center into sectarian-centered administrations over time. In 

this sense, it has been observed that the Shia Sect, which has become the centre of opposition 
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opinion, has been divided into various groups by dividing it due to differences of opinion. 

İsmâilism was the most extremist branch of these groups. 

With the end of the Four Major Caliphs period, the process of turning Caliphate into a sultanate has 

started, and Umayyads has become the initiator of this sultanate. The Arab-Mawali distinction, 

which started in this period, has revealed the discontent of non-Arab Muslims towards the central 

government, and as a result, the Abbasid Movement/Revolution and the Umayyad State have been 

gone down. 

Although the propaganda tool that the Abbasid Movement is based on in the activities carried out 

against the Umayyads belongs to the lineage of Ali, he started to take a negative approach against 

the opposition members he set out with after success. As a result of this, the Ismailia structuring 

started by initiating an organized movement within the framework of a worldview centered on the 

support of Ali and turning the idea of establishing an independent state/structure into action. 

In this study, we will consider the events underlying the emergence of Ismailia as a protest 

movement from the perspective of the Abbasids' understanding of Sultanate. In this sense, we will 

try to reveal, the Abbasids in particular and the Ismailia in general, what kind of ground/platform 

they have the ability to act on the basis of the religious, political, and sociological factors. 

 

Keywords: Abbasids, Ismâilism, Caliphate, Sultanate, Opposition 
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TEACHING TRIBAL STUDENTS THROUGH E-LEARNING: AN ANALYSIS WITH 

REFERENCE TO KISS MODEL 

 

Deepanjali Mishra PhD 

KIIT University 

Bhubaneswar 

 

Abstract 

With the advancement of globalization ,new technologies have emerged and this has led to the 

development of multidimensional strategies of learning. Almost all notable educational institutes 

consists of a multicultural heterogeneous combination of students who visit different countries 

depending on their choice of stream. The students come from different background, educational 

level and so on which makes the job of a teacher really challenging. The application of teaching 

methodology through smart classrooms is not only challenging for students, but also for the 

teachers as well. The teacher has to be very much efficient and well equipped to handle the class. 

Apart from that, he/she needs to make the students aware about the technology related to smart 

classrooms. One of such example is KISS University located in India which imparts free education, 

accommodation and boarding to the students from indigenous tribe from creche to masters level. 

The teachers who are appointed to take their classes come from various reputed universities across 

the country. The job of taking classes here is extremely difficult. However, the teachers follow a 

model and make it work. Therefore this paper would analyse the importance of e-learning for 

students and teachers and the working model that is followed by the teachers to impart education to 

the tribal students in this university. 

 

Keywords: E-learning, tribal students, indigenous community, smart classroom 
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MUIGHAM - A SOURSE OF CREATIVITY FOR OUTSTANDING COMPOSERS OF 

AZERBAIJAN 

 

Prof . Elnara Ramiz KABIRLINSKAYA 

Baku Music Academy 

 

 

Abstract 

Mugham is a unique masterpiece of the verbal and intangible heritage of Eastern culture. Mugham 

takes special place in the culture of Azerbaijan. Being an inherent element of the cultural assets, 

mugham has been highly developed in our country since ancient times. This music is distinguished 

by its deep philosophy, beauty and richness. It is able to enter the world of professionals and music 

lovers, capturing their thoughts and feelings. Mugham has always attracted the world musicologists' 

attention and has become the object of their accurate research and mastering.  

Azerbaijan has perfect conditions to preserve and further develop the art of mugham and the 

traditions of folk music art. Creation of Mugham Center in our capital, organization of mugham 

competitions and festivals, publication of "Mugham Encyclopedia", production of the first textbook 

about mugham - "Azerbaijani mugham" multimedia collection of 8 cds confirm it. Multiple 

activities for the active development of mugham in our country, carried out by the leadership of the 

First Vice-President of Azerbaijan, President of the Heydar Aliyev Foundation, UNESCO and 

ISESCO Goodwill Ambassador Mehriban Aliyeva, play an exceptional role in promoting mugham 

throughout the world.  

The purpose of this work is to analyze some of the works of famous Azerbaijani composers created 

on the basis of mugham and identify inventive techniques and principles in them. 

The work presents the analysis of musical compositions of famous Azerbaijani composers Uzeyir 

Hajibeyli, Fikret Amirov, Vagif Mustafazadeh. These composers, taking mugham as a basis, by 

mean of an inventive principle of combination synthesize it with classical musical genres, in 

particular, opera, symphony and jazz. 

The following works are selected as examples to be analyzed: 

• Uzeyir Hajibeyli's mugham opera "Leyli and Majnun"  

• Fikret Amirov's symphonic mughams "Shur" and "Kurd Ovshari"  

• Vagif Mustafazade's jazz compositions  

The analysis of these works is based on the use of the inventive creativity methodology (ICM). This 

methodology was developed at the Azerbaijan Public Institute of Inventive Creativity (AzPIIC), 

created in Baku for the first time in the world. The obtained data gave us opportunity to conclude 

that composers-innovators in the process of creating new musical works "invisibly" use inventive 

techniques and principles.  

 

Keywords: mugham, composers, inventiveness 

 

 INTRODUCTION  

 

Mugham is a unique masterpiece of the verbal and intangible heritage of Eastern culture. It takes 

pride of place in the culture of Azerbaijan for a good reason. Being an integral part of the spiritual 

heritage, mugham has entered the life of our people since ancient times. In recent years, mugham 

has been widely developed in our country. International mugham events are regularly held in 

Azerbaijan with the involvement of specialists and artists from many countries, who are highly 

appreciated all over the world.  
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Success of Azerbaijan in the field of mugham on the world stage is primarily because our country 

has created excellent conditions for preservation and further development of the art of mugham and 

the folk music traditions. Creation of Mugham Center in our capital - Baku, organization of 

mugham competitions and festivals, publication of "Mugham Encyclopedia", production of the first 

textbook on mugham - "Azerbaijani mugham" multimedia collection of 8 disks confirm it. Multiple 

activities for the active development of mugham in our country, carried out under the leadership of 

the First Vice-President of Azerbaijan, President of the Heydar Aliyev Foundation, UNESCO and 

ISESCO Goodwill Ambassador Mehriban Aliyeva, play an exceptional role in promoting mugham 

throughout the world. Mugham, distinguished by its extraordinary beauty and deep philosophy, is 

able to enter the world of professionals and cognoscenti of this art and capture their thoughts and 

feelings. Mugham has always attracted the world musicologists' attention and has become the 

object of their careful study. Literature data indicates that research on the study of composers' 

creativity to identify inventive techniques and principles in their musical works has not been 

conducted. In musicological literature, the solution of music-related tasks, especially when creating 

innovative works, is usually referred to as "artistic discovery", but not "invention"The prominent 

musicologist Mazel L.A., comparing inventive accomplishment in technology and music, 

mentioned: "... works of art are more natural to be compared ... with the achievements of 

technology – inventions and constructions in which a particular thought or idea is practically 

implemented … In this context, the discovery in art is really close to a technical invention, despite 

all the differences, since in both cases it is assumed that the creative findings will be realized in a 

neatly created thing" (Mazel, 1978). 

 

The purpose of this paper is to analyze some of the works of famous Azerbaijani composers created 

based on mugham and identify inventive techniques and principles in them.  

 

We conducted a structural analysis of the works of world-famous Azerbaijani composers, in 

particular Uzeyir Hajibeyli, Fikret Amirov, and Vagif Mustafazade. These composers, taking 

mugham as a basis, innovatively combined it with classical musical genres, namely opera, 

symphony, and jazz, and actually developed fundamentally new genres in the musical art.  

To analyze the musical works of these composers, we have chosen the following examples: 

• Uzeyir Hajibeyli's mugham opera "Leyli and Majnun". 

• Fikret Amirov's symphonic mugham "Kurd Ovshari".  

• Vagif Mustafazade's jazz compositions. 

•  

 

 

METHODS  

 

The world literature knows a number of methods of mental activation of the creative process in the 

search for solutions to invention-related tasks. Among them are the trial and error method, 

brainstorming, morphological analysis, the algorithm for inventive problem solving ("ARIZ"), the 

theory of inventive problem solving ("TRIZ"), and others. For this study, we selected the inventive 

creativity methodology ("ICM"), developed at the Azerbaijan Public Institute of Inventive 

Creativity (AzPIIC), created in Baku for the first time in the world. The research was based on 

various techniques and principles developed by Altshuller G.S., providing opportunity to find ways 

to solve technical problems at the level of inventions (Altshuller G.S., 1973). The method of our 
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research consists of the use of "ICM" during structural analysis of musical works created based on 

mugham to identify inventive techniques and principles in the selected works. 

This method allowed us to analyze the works and identify the presence of certain techniques and 

principles used by the composers "invisibly", i.e. intuitively. Let's consider the above-mentioned 

works from these positions. 

 

 

First, let's turn to the "Leyli and Majnun" Opera by Hajibeyli U. The founder of the Azerbaijani 

professional musical culture Hajibeyli U. created his first mugham opera in 1908. It was the first 

one not only in Azerbaijan, but also in the entire East. The idea to create a mugham opera "Leyli 

and Majnun" originated with the author in about 1897-1898. The thirteen-year-old Uzeyir saw the 

musical stage "Majnun on the grave of Leyli" in his hometown Shusha as part of an amateur 

performance. This musical and theatrical scene was admired and deeply imprinted in the memory 

of the rising composer and years later he decided to implement his plan on the plot of the poem 

"Leyli and Majnun" by the great Azerbaijani poet of the XVI century, Mohammad Fuzuli.  

 

Combining opera, being the creation of European culture, and the creation of the peoples of the 

East – mugham, Hajibeyli U. made an "artistic discovery" - created the mugham opera "Leyli and 

Majnun". It should be noted here that the history of Eastern genre - mugham goes back centuries, 

while the Western genre - Opera, as a special type of dramatic art, appeared at the 16th-17th 

centuries. Hajibeyli U. managed to overcome the barrier separating the centuries-old difference 

between the two music cultures and combine them.  

Let's pose a question: how did the composer manage to achieve such a high level of interaction 

between mugham and classical principles of opera development?  

As an innovative composer, Hajibeyli U. creatively and "invisibly" applied the inventive method of 

merging, and managed to achieve an artistically convincing coexistence of mugham in opera with 

opera forms, developed in European practice, in mugham music-making. 

The compositional structure of the opera includes overture, prologue, ensembles, arias, duets, trios, 

orchestral episodes, and dances. In "Leyli and Majnun", classical opera arias, being typical for this 

genre, were replaced by mugham sections. At first, the opera was staged according to the so-called 

"direction", indicating in which mode to perform a particular mugham, who will do it and what will 

be the words. The modal content of mughams plays an important role in the characterization of 

actors, in the musical and stage dramaturgy of the opera. The composer chose exactly those 

mughams that corresponded to the characters. So, in the first act, the "Mahur-Hindi" and "Segah" 

mughams sound, reflecting the bright feelings of the main characters. Further, for Majnun part, in 

accordance with the plot of the opera, mughams of a sad nature sound: "Shahnaz", "Shushter", 

"Bayati-Shiraz", "Bayati-Kurd". The experiences of Majnun's father are passed via "Chargah" 

mugham, and in a musical feature of Novfel, the author uses zerbi-mugham "Eyrati" giving 

marching rhythms. Of course, the performance skills of khananda, i.e. mugham singer, plays an 

important role in creating image of the character. The singers improvised in the mode of a given 

mugham, with each singer performing arias in their own way. Such an original and unique 

approach is another innovative finding of the composer.  

The essence of another inventive technique of the "principle of universality" lies in the fact that the 

object performs several different functions, so there is no need for other objects. In relation to the 

mugham opera "Leyli and Majnun", this technique can be interpreted as follows: mugham opera 

combines both the functions of classical opera and the mugham genre. In other words, national 

expressive means are combined organically with the logic of the opera genre in one object, namely, 

in mugham opera.  
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Quite a difficult task, which was solved by Hajibeyli U., when creating the mugham opera, was, on 

the one hand, the monodic nature of the mugham art, on the other - polyphony. As noted by 

academician of ANAS, Professor Zemfira Safarova, "Uzeyir Hajibeyli combined the simplest forms 

of polyphony with the one-voice constitution of Azerbaijani folk music for the first time in this 

opera. With this, the composer managed to merge the Azerbaijani modes with the major-minor 

system" (Safarova, 2010). 

The parts of the opera created by the composer (orchestral, where European and national 

instruments were combined, intermissions to act 3 and 4, etc.) fit perfectly into the general musical 

context and reflect the stylistic features of folk music. Tesnifs hold a prominent place in the opera.  

Ensembles play an important role in the dramatic composition of opera. So the famous ensemble 

"Shebi Hijran" sounds in the prologue, and the final ensemble of the Arabs - in the last act, framing 

the opera. In the girls' ensembles, the composer uses Azerbaijani folk songs "Evləri var xana-xana” 

and "Bu gələn yara bənzər". 

The premiere of the Opera "Leyli and Majnun" took place in Baku, at the theater of Haji 

Zeynalabdin Taghiyev on January 25, 1908. The Opera was a huge success and became famous 

outside of Azerbaijan. This immortal creation of an outstanding composer is popular today as well.  

Following the first mugham opera, Hajibeyli U. created a number of other mugham operas: "Sheikh 

Sanan" (1909), "Rustam and Zohra" (1910), "Shah Abbas and Khurshudbanu" (1911), "Asli and 

Kerem" (1912), "Harun and Leila" (1915). Mugham operas were also created by Maghomayev M. - 

"Shah Ismail" (1916) and Hajibayov Z. - "Ashig Garib" (1916). 

 

A later generation of Azerbaijani composers also turned to the genre of mugham opera: Shafiga 

Akhundova - "Rock of a girl" (1974) and Jangir Jangirov - "Fate of a singer-khananda". In 1985, 

the famous Azerbaijani composer-innovator, People's Artist of Azerbaijan, "Artist of the World", 

Chairperson of the Union of Composers of Azerbaijan, Frangiz Ali-zade created a new type of 

opera: a rock opera based on the mugham "Legend of the Rider on a White Horse".  

 

Thus, we can say that the artistic discovery - mugham operas of Uzeyir Hajibeyli played a huge role 

in the development of musical art, representing a unique phenomenon in the Azerbaijani and world 

musical culture. In the Opera "Leyli and Majnun" the composer for the first time was able to 

combine the traditions of musical culture of the East and the West, two types of musical thinking, 

solved the problem of compatibility of two musical systems, enriched the generally accepted 

methods developed in various schools of composition.  

 

We can see the use of inventive techniques in the work of the famous Azerbaijani composer Fikret 

Amirov as well. He is the creator of the symphonic mugham, recognized as a new genre of musical 

art. The symphonic mughams "Shur" and "Kurd Ovshari", created by F. Amirov in 1948, became a 

significant event in the cultural life of Azerbaijan. It should be noted that the composer's appeal to 

mugham was not accidental. Listening to khananda-singers in his parents' house, he showed interest 

in folk art since childhood. As for him, he perfectly performed mughams on tar. Having mastered 

the means and techniques of compositional writing, Amirov decided to show mugham melodies 

through a symphony orchestra. The idea of symphonizing mugham was suggested to the young 

composer by the outstanding Azerbaijani singer Bulbul Mammadov.  

 

The innovative essence of the composer's creative search led him to development of a new "model" 

of symphony-based mugham. In the context of the inventive creativity methodology, creation of a 

symphonic mugham can be explained by the principle of merging. It should be noted that Amirov 

F. not only combined two most complex music genres, but also reworked them at a high creative 
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level. According to him, the mugham already has a unique original symphonic beginning and it is 

expressed in the range, content and depth of thought.  

"Invisibly" using the inventive technique of "taking out", consisting of highlighting the properties 

of the necessary part of the object and separating it from the "interfering" part, the composer chose 

the necessary principles of symphonic genres and applied them to create a new composition. 

Keeping the destgyah structure, the principles of alternating improvisational mugham and song-

and-dance sections on a single mode basis, Fikret Amirov symphonized mugham with methods of 

developing musical material, being new for the national genre. These are techniques of the leitmotif 

system, leitmotif developments, polyphonic, thematic modulations, tone transformations.  

 

The symphony mugham "Shur" contains five sections: "Shur", "Shur-Shahnaz", "Bayati", "Iraq", 

"Simai-Shems". Each of them is followed by a reng or tesnif. "Kurd Ovshari" includes sections 

"Ovshari", "Shahnaz", "Kurdi" and "Mani". Amirov combines two symphonic mughams into a 

duology based on the commonality of musical content and modal-tonal proximity. At the same 

time, the symphony mugham "Kurd Ovshari" has distinctive features, it is based on the patterns and 

features of "zerbi-mughams".Continuing the search in this direction, Fikret Amirov composed the 

symphonic mugham "Gulistan-Bayaty-Shiraz" in 1971. In these compositions, the master of 

orchestration inventively used different rich means of the symphony orchestra, timbre findings, 

subordinating all this to a single artistic task.It should be noted that the symphonic mughams "Shur" 

and "Kurd Ovshari" were an incredible success. These works were performed in many countries of 

the world and cities of the former Soviet Union.  In the United States, the symphonic mughams 

were recorded on gramophone records under the direction of such outstanding conductors as 

Abendroth H.(1954), Leopold Stokowski (1959), and Charles Munch (1959).  

 

Therefore, we can say with confidence that Fikret Amirov's symphonic mughams are innovative, 

indigenous in form and deep in content, based on the features of the musical material and 

composition of mugham, being included in the treasury of national and world culture.The 

symphonic mugham created by F. Amirov was further developed in the works of other figures of 

Azerbaijani musical culture. For example, the symphonic mughams "Rast" by Niyazi and "Bayati 

Shiraz" by Suleyman Aleskerov are known. The musical genre first developed by Amirov was also 

continued by many composers of other nations. This is evidenced by the symphonic maqams of 

Uzbek and Tajik composers, forms of traditional music "Kyu" and "Kyui" of Kazakh composers. 

 

The prominent representative of the Azerbaijani musical art - the composer and pianist Vagif 

Mustafazade "invisibly" used inventive methods and principles in his work as well. An innovative 

achievement in his work is the creation of a new musical direction of jazz-mugham based on the 

inventive method - the principle of merging. Vagif Mustafazade creatively combined two 

seemingly diametrically opposed genres of mugham and jazz, creating a new direction - jazz-

mugham. In his unique compositions, rich in melodic language and harmonic structures, creative 

improvisations, mix of mugham and jazz rhythms, the synthesis and interweaving of these two 

genres can be seen.  

 

The original interpretation, similar to the interpretation of the comparative analysis of features of 

the developed invention with the features of the prototype, being the closest analog to the new 

development, namely the artistic discovery of Mustafazade V., is given by Rauf Farhadov in a 

comparative assessment of the characteristics of mugham and jazz (Farhadov, 1986). 

 

Table 1: Mugham and jazz 
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1. The basis of mugham is improvisation 1. The basis of jazz is improvisation 

2. Free rhythm structure, no bar line 2. Free rhythm structure, no bar line 

3. Free development of melodics within a certain mode 3. Free development of melodics within a certain "chart" 

 

The analysis of Vagif Mustafazade's creativity, from the context of the methodology of inventive 

creativity, shows that he created his works based on the various methods of mental activation of the 

search for solutions to musical challenges. V. Mustafazade's use of such a method of inventive 

creativity as brainstorming can be considered very interesting. This method of mental activation of 

the search for solutions to challenge is used to get solutions to non-trivial challenges in science, 

technology, administration, and advertising. The method was proposed by the vice-rector of the 

University of Buffalo (USA) Osborn A., in 1953. There are individual and collective brainstorming 

sessions.  

 

Such an unusual form of creativity in jazz art as jam sessions, in our view, is nothing more than an 

interpretation of collective brainstorming. V. Mustafazade often participated in jam sessions with 

other musicians, and the creative intensity was maintained and new musical ideas and solutions 

were born there. And then one day, independently "storming" the challenge, the creative insight 

happened, a miracle happened - mugham and jazz met. Farhadov R. asked him once: "Was there a 

moment when you felt, as never before, the start of the jazz-mugham style?" Mustafazade 

answered: "Jazz-69 in Baku. I was playing "76". All of a sudden I switched to "Bayati-Shiraz… 

Here it is. This is mine. The most"  (Farhadov, 1986).  

 

Thus, Vagif Mustafazade became a legend of national jazz. He is laureate of numerous international 

jazz festivals and forums, winner of the first prize of the International Jazz Competition in Monaco 

in 1979, creator of the vocal and instrumental ensembles "Leyli" (1970), "Sevil" and "Mugham" 

(1977); he won the audience with his unique art. The author of many jazz compositions and 

adaptations, V. Mustafazade also created symphonic and chamber music. His Concerto for Piano 

and Symphony Orchestra was received with great success. The composer demonstrated his 

capabilities and individual style in this direction. Vagif Mustafazade's compositions "March", 

"Completely alone", "Reflection", "Mugham", "Waiting for Aziza" and others are saturated with the 

spirit of national jazz and mugham lyrics. The composer's creative legacy has paved the way to the 

hearts of millions of listeners, both in Azerbaijan and abroad. 

  

Daughter of Vagif Mustafazade - Aziza Mustafazade is the successor of the creative dynasty. 

Today, she is a well-known jazz performer and composer, titled the Princess of Jazz in Europe. 

Names of Vagif and Aziza Mustafazade were included in the world jazz encyclopedia under the 

editorship of US authors, as well as in the literary treatment of Vladimir Feertag in the Russian 

edition. 

Thus, we emphasize that Vagif Mustafazade is the founder of national jazz and a new musical 

genre - jazz-mugham. 

 

RESULTS 

So, true composers-innovators, updating and improving the entire range of expressive means, 

discover new, unknown paths in the musical art. In the process of creating musical works, they 

"invisibly" use various inventive techniques and principles contributing to achieving very 

significant results. Famous Azerbaijani composers Uzeyir Hajibeyli, Fikret Amirov and Vagif 

Mustafazade not only developed new musical works at the level of "artistic discoveries", but also 

discovered new genres and musical directions in the world music culture. 
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CONCLUSION 

Summarizing the data of this study gives grounds to draw the following conclusions: 

 

1. Mugham is the source and foundation for composers to create fundamentally new genres and 

directions  

 

2. Azerbaijani composers Uzeyir Hajibeyli, Fikret Amirov, and Vagif Mustafazade developed new 

musical works, genres, and discovered new musical directions for the first time in the world music 

art based on mugham and using inventive techniques and principles. These directions are mugham 

opera, symphonic mugham, and jazz mugham. 

 

3. New genres and directions created by Azerbaijani composers discover promising ways for 

further development of the creativity of subsequent generations of composers.  
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Abstract 

Early childhood education aims to support not only children’s development but also their learning 

of various disciplines. Children who got high-quality education in their early childhood period are 

better prepared for life with 21st Century Skills. However, since early childhood education centers 

have different educational philosophies and applications, the quality of education they offer might 

be different and may even fall behind in the era. The purpose of this study is to compare the Project 

Approach with the Traditional Education system. The Project Approach is developed against the 

Traditional Education system, which is based on memorization of knowledge, makes the child 
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passive and does not include children in the decision-making process. The Project Approach was 

born in the United States under the leadership of Lilian Katz and spread all over the world. The 

Project Approach is even accepted by one of the most modern education system in early childhood 

education, namely Reggio Emilia Approach. The Project Approach aims to teach children various 

disciplines such as mathematics, science-nature, reading-writing, social studies, language, art, 

music and movement through integrated teaching and learning. In the Project Approach education 

system, children conduct in-depth research projects on topics they are curious about, like a scientist. 

Moreover, in the Project Approach education system, children are happy, knowledgeable and 

equipped by scientific process skills. In this study, it is aimed to examine and explore how the 

Project Approach differ from the Traditional Education system through the systematic comparison 

analysis. Categories have been created to make systematic comparison. These categories consist of 

philosophies and practices on which education systems are based. The results of the analysis and 

the suggestions might help educators adopt the Project Approach or learn ways to provide children 

higher quality education. Some of the results of the analysis are as follows: * While the Traditional 

Education system is based on children’s memorization of information, the Project Approach 

provides children an opportunity to build their own knowledge by working actively on it (i.e., 

minds-on, hearts-on and hands-on). * In the Traditional Education system, while the teacher is the 

one who decides on the subject to be learned, in the Project Approach, children learn to conduct 

research and learn about the topics they are curious about. * In the Traditional Education system, 

children are expected to obey the teacher, while in schools providing education based on the Project 

Approach, children acquire self-regulation skills and learn to control themselves and their own 

learning. * While in the Traditional Education system, children are motivated to satisfy their 

teachers (ie, external motivation like reward and punishment), in the Project Approach, children are 

motivated to learn to satisfy their own interests, curiosity and needs (ie, internal motivation). In the 

presentation, these results and other results retrieved from the analysis will be explained in-depth. 

 

Key words: Early childhood education, preschool, Project Approach, Traditional Education 
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PROJE YAKLAŞIMI İLE GELENEKSEL EĞİTİM 

MODELİ’NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

 

Özet 

Erken çocukluk döneminde çocukların aldıkları eğitim, onların hem gelişimini hem de öğrenmesini 

desteklemektedir. Erken çocukluk döneminde yeterli uyarana maruz kalan çocuklar, 21inci Yüzyıl 

Becerileriyle hayata hazırlanmaktadır. Ancak, okul öncesi eğitim kurumları farklı eğitim 

felsefelerine sahip olduğundan, sundukları eğitim kalitesi de değişmekte ve çağın gerisinde 

kalabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, erken çocukluk eğitim kurumlarında kullanılan Proje 
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Yaklaşımı sistemi ile Geleneksel Eğitim sistemini karşılaştırmaktır. Ezbere dayanan, çocuğu pasif 

kılan ve karar alma sürecine dahil etmeyen Geleneksel Eğitim sistemine karşı olarak gelişen Proje 

Yaklaşımı, Lilian Katz’ın önderliğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde doğmuş ve tüm dünyaya 

yayılmıştır. Erken çocukluk eğitiminde en çağdaş eğitim sistemi olarak kabul gören, İtalya kökenli, 

Reggio Emilia anaokullarının da esas aldığı Proje Yaklaşımı, son yıllarda okul öncesi eğitim 

kurumlarının ilgisini çok çekmektedir. Proje Yaklaşımı; matematik, fen/doğa, okuma/yazma, sosyal 

bilgiler, dil, sanat, müzik ve hareket gibi farklı disiplinleri bütünleştirilmiş olarak bir proje 

çalışması altında çocuklara sunmaktadır. Çocukların, bir bilim insanı gibi, merak ettikleri konularda 

derinlemesine araştırma yürüttükleri Proje Yaklaşımı eğitim sisteminde, çocuklar hem mutlu, hem 

bilgili ve hem de bilimsel süreç becerileriyle donatılmıştırlar. Bu çalışmada, Proje Yaklaşımı’nın 

daha iyi anlaşılması için, Geleneksel Eğitim Modeli’nden farkları sistematik karşılaştırma yoluyla 

analiz edilmiştir. Sistematik karşılaştırmanın yapılabilmesi için kategoriler oluşturulmuştur. Bu 

kategoriler, eğitim sistemlerinin dayandıkları felsefe ve uygulamalardan oluşmaktadır. Analizin 

sonuçlarına ve sunulacak önerilere göre, eğitimciler Proje Yaklaşımı’na geçiş yapabilir veya daha 

kaliteli eğitim sunmanın yollarını öğrenebilir. Analiz sonuçlarından bazıları şöyledir: *Geleneksel 

eğitim sistemi, çocukların sadece bilişsel olarak bilgileri ezberlemesi yoluyla kısıtlı öğrenmesini 

desteklerken, Proje Yaklaşımı, çocukların hem bilişsel (minds-on) hem duygusal (hearts-on) hem 

de fiziksel (hands-on) olarak kendi bilgilerini etkin olarak yapılandırmasını sağlar. *Geleneksel 

eğitim sisteminde, öğretmen öğrenilecek konuya karar verirken, Proje Yaklaşımı’nda çocuklar 

kendi merak ettikleri konular üzerinde araştırmaya yapmayı ve öğrenmeyi öğrenirler. *Geleneksel 

eğitim sisteminde, çocuklar, öğretmenin kurduğu düzene tabi olmayı öğrenirken, Proje 

Yaklaşımı’na dayanan eğitim veren okullarda, çocuklar öz-düzenleme becerisi kazanırlar ve 

kendilerini kontrol etmeyi öğrenirler. *Geleneksel eğitim sisteminde çocuklar öğretmenlerini 

memnun etmek için motive olurken (i.e., dış motivasyon, örn., ödül, ceza), Proje Yaklaşımı’nda 

çocuklar kendi ilgi, merak ve ihtiyaçlarını doyurmak için öğrenmeye motive olurlar (i.e., içsel 

motivasyon, örn., ilgi, merak). Sunumda, bu sonuçlar ve analizden çıkan diğer sonuçlar tek tek 

açıklanacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, anaokulu, Proje Yaklaşımı, Geleneksel Eğitim 
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Abstract 

This study was carried out 40 Luciobarbus escherichii (Ankara barbell) in Kirmir Stream. The 

present study, total length, fork length, standard length, dorsal distance, dorsal fin base length, 

dorsal fin length, head length, preorbital length, eye diameter, postorbital head length, interorbital 

length, body depth, anal distance, anal fin base length, anal fin length, pectoral fin length, pectoral 

fin base length, ventral fin length, ventral fin base length, caudal peduncle depth, caudal peduncle 

length and weight of specimens were varied between 46-132 mm; 42-119 mm; 39-105 mm, 20-59 

mm, 2-15 mm, 6-21 mm, 10-31 mm, 3-18 mm, 2-50 mm, 4-13 mm, 3-12 mm, 9-27 mm, 27-80 mm, 

2-60 mm, 2-20 mm, 2-19 mm, 1-16 mm, 3-18 mm, 1-15 mm, 5-19 mm, 5-21 mm and 1.002-19.97 

g, respectively. The aim of this was to quantify morphometric characteristic of Luciobarbus 

escherichii in the from Kirmir Stream. 

 

Keywords: Luciobarbus escherichii, Ankara barbell, Morphometric Characters, Kirmir Stream 

 

INTRODUCTION 

Endemic fish are an important part of natural heritage for every country. Areas with endemic 

species will be useful indicators to show priorities in the management and conservation of natural 

biodiversity (Coad, 2006). 

The genus Luciobarbus, which belongs to this subfamily, has 12 species (Luciobarbus kersin, L. 

mursa, L. brachycephalus, L. esocinus, L. xanthopterus, L. caspius, L. mystaceus, L. capito, L. 

lydianus, L. kottelati, L. escherichii, L. pectoralis) in Anatolia. L. lydianus, L. kottelati, L. 

escherichii, (Çiçek et al., 2018) L. pectoralis (Unal & Gaffaroğlu, 2016) are endemic. Luciobarbus 

escherichii (Steindachner, 1897) is reported to exist in Sakarya River and its tributaries, Porsuk 

Creek and Dam, İznik Lake, small creeks and streams in the Black Sea, Çoruh River Basin, streams 

of Afyon Province (Aksu Creek, Karadirek Stream) and streams of Muğla Province (Yuvarlakçay, 

Dalaman Creek, Eşen Creek, Tersakan and Namnam Creeks) (Güçlü et al., 2011). 

Although chromosomal studies have been done in the species of Luciobarbus which exist in 

Anotolia (Kılıç-Demirok, 2000; Kaya, 2009), there is not enough study of L. escherichii. Various 

properties of the L. escherichii were studied by some researchers in the world ( Turan et al., 2008; 

Bektas et al., 2008; Gaffaroğlu et al. 2013; Bilgin et al., 2015; Ünal & Gaffaroğlu, 2016, Çicek et 

al., 2018). 

The field of fishery science has employed many tools such as genetics and morphometric to 

differentiate fish population (Mirr et al., 2013). Morphometric measurements are widely used to 

identify differences between fish populations (Tores et al., 2010). Morphological characters have 

been commonly used in fisheries biology to measure discreteness and relationships among various 

taxonomic categories (Turan, 1999). Fish classification systems can facilitate fish counting, stock 

evaluating ecological impacts, monitoring fish behavior (Benson et al., 2009). 
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The goal of this study is to evaluate morphological characters of L. escherichii in Kirmir Stream, 

Turkey. 

 

MATERIALS AND METODS 

The samples, L. escherichii were collected from Kirmir Stream. During the study, 40 fish 

specimens were caught in 2016. The samples were preserved in %4 formaldehyde solution. The 

characteristics were measurements for 22 morphometric characteristics were recorded in Table 1. 

The total length of the fish caught was measured with a sensitivity of 0.1 cm and their body weights 

were weighed with a sensitivity of 0.01 g. 

Kirmir, Turkey's Central Anatolia 40-41 ° north latitude and 32-33 ° east is located between 

longitude is one of about 223 900 hectares and 806 106 m3 of annual water Sakarya River, major 

tributary of the potential (Küçük & Alpbaz, 2008). 

 

RESULTS AND CONCULUSION 

The characteristics of L. escherichii individuals hunted from the Kirmir Stream were measurements 

for 22 morphometric characteristics were recorded in Table 1. The present study, total length, fork 

length, standard length, dorsal distance, dorsal fin base length, dorsal fin length, head length, 

preorbital length, eye diameter, postorbital head length, interorbital length, body depth, anal 

distance, anal fin base length, anal fin length, pectoral fin length, pectoral fin base length, ventral 

fin length, ventral fin base length, caudal peduncle depth, caudal peduncle length and weight of 

specimens were varied between 46-132 mm; 42-119 mm; 39-105 mm, 20-59 mm, 2-15 mm, 6-21 

mm, 10-31 mm, 3-18 mm, 2-50 mm, 4-13 mm, 3-12 mm, 9-27 mm, 27-80 mm, 2-60 mm, 2-20 mm, 

2-19 mm, 1-16 mm, 3-18 mm, 1-15 mm, 5-19 mm, 5-21 mm and 1.002-19.97 g, respectively. 
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Table 1. Morphometric characteristics of Luciobarbus escherichii  specimens. 

 min max average SD CI margin of error upper bound lower bound 

Total Length 46 132 94.175 17.4163 5.397269 14.86278 99.57227 88.777731 

Fork Length 42 119 85.9 15.81269 4.900312 12.25179 90.80031 80.999688 

Standard Length 39 105 77.8 14.23286 4.410729 9.925961 82.21073 73.389271 

Dorsal Distance 2 5.9 4.0925 0.874537 0.271017 0.037475 4.363517 3.8214833 

Dorsal Fin Base Length 0.2 1.5 0.985 0.281525 0.087244 0.003883 1.072244 0.8977561 

Dorsal Fin Length 0.6 2.1 1.5775 0.365491 0.113265 0.006545 1.690765 1.4642354 

Head Length 1 3.1 2.045 0.403161 0.124938 0.007964 2.169938 1.9200615 

Preorbital Length 0.3 1.8 0.885 0.278779 0.086393 0.003808 0.971393 0.798607 

Eye Diameter 0.2 5 0.4975 0.741616 0.229825 0.026949 0.727325 0.2676752 

Postorbital Head Length 0.4 1.3 0.8975 0.188771 0.0585 0.001746 0.956 0.8390002 

Interorbital Length 0.3 1.2 0.725 0.193152 0.059857 0.001828 0.784857 0.6651427 

Body Depth 0.9 2.7 1.77 0.348035 0.107855 0.005935 1.877855 1.6621449 

Anal Distance 2.7 8 5.825 1.047035 0.324474 0.053717 6.149474 5.5005265 

Anal Fin Base Length 0.2 6 0.67 0.908986 0.281693 0.040486 0.951693 0.3883073 

Anal Fin Length 0.2 2 1.255 0.411968 0.127668 0.008316 1.382668 1.127332 

Pectoral Fin Length 0.2 1.9 1.3325 0.488004 0.151231 0.011669 1.483731 1.1812689 

Pectoral Fin Base Length 0.1 1.6 0.365 0.293126 0.090839 0.00421 0.455839 0.2741609 

Ventral Fin Length 0.3 1.8 1.305 0.318611 0.098737 0.004974 1.403737 1.2062633 

Ventral Fin Base Length 0.1 1.5 0.405 0.20872 0.064682 0.002135 0.469682 0.3403181 

Caudal Peduncle Depth 0.5 1.9 1.0375 0.263787 0.081747 0.00341 1.119247 0.9557532 

Caudal Peduncle Length 0.5 2.1 1.5525 0.36724 0.113807 0.006608 1.666307 1.4386932 

Weight 1.002 19.97 9.360675 4.241453 1.314416 0.88149 10.67509 8.0462593 

SD : Standard Deviation 

 

Differences in length and weight values can be seen in fish populations. These differences arise 

from the method of hunting, the size of the population and the ecological characteristics of the 

population (Yılmaz et al., 2012).  

This study explains the area where Luciobarbus escherichii is located and records the 

morphometric data of the population. The findings obtained in this study are very important 

because previous studies on the morphometric properties of Luciobarbus escherichii have not been 

identified. It is considered that the data obtained in this article will contribute positively to future 

studies. 
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MORPA KAMPÜS’ÜN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN AVANTAJ 

VE DEZAVANTAJLARI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

 

Ebru KENDİR 

Mustafa YEŞİLYURT 

T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

Özet 

Bu araştırmada, e-öğrenme ortamı oluşturan Morpa Kampüs’ün öğrenme-öğretme sürecindeki 

etkilerinin gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel yöntemlerden yararlanılmıştır. 

Çalışmanın ilk aşamasında deney ve kontrol grupları oluşturulup Morpa Kampüs’ün öğrenciler 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Buradan hareketle, sekiz öğretmen ile açık uçlu sorulardan oluşan 

yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini otuz birinci sınıf öğrencisi ve 

dördü Morpa Kampüs kullanan, dördü Morpa Kampüs kullanmış olup daha sonradan kullanmayı 

bırakan toplam sekiz sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Toplanan veriler tema analizi ve belge 

incelemesi ile analiz edilmiştir. Kontrol ve deney grupları on beşer öğrenciden oluşmuş olup 

gruplar ile yapılan çalışmada, birinci sınıf düzeyinde birbiriyle ilintili üç matematik kazanımı ele 

alınmıştır. Her iki gruba da aynı örnekler, kaynaklar ve materyaller kullanılarak ders anlatılmıştır. 

Deney grubunun öğrenme aşamasına Morpa Kampüs dahil edilmiş, kontrol grubuna ise sadece 

öğretmen rehberliği yapılmıştır. Son aşamada beş sorudan oluşan çoktan seçmeli test iki gruba da 

uygulanmıştır. 

Yapılan görüşmeler ve çalışmalar doğrultusunda Morpa Kampüs’ün kazanımlarla uyumlu olduğu 

ve içeriklerinin de buna göre düzenlendiği görülmüştür. Morpa Kampüs derslerle uyumlu ve farklı 

etkinlikler sunan bir platformdur. Dersleri pekiştirmede kolaylık sağlaması ve ekonomik olması da 

öğretmenler tarafından avantaj olarak belirtilmiştir. Bireysel çalışma olanağı ve öğretmenler için 

takip kolaylığı sağlaması avantajlar arasında görülürken teknik materyal olmadığında 

kullanılamaması, çok uygulandığında amaca hizmet etmemesi ve içeriklerin bilimsel açıdan 

yetersiz olması ve özellikle Türkçe derslerinde geliştirilmesi gerektiği de dezavantajları olarak 

bulgular arasındadır. 

 

Anahtar Kelimeler: e-öğrenme, interaktif öğrenme, öğrenme-öğretme ortamı 

 

INVESTIGATION OF THE ROLE OF MORPA CAMPUS IN THE LEARNING-

TEACHING PROCESS FOR ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

Abstract 

In this study, it is aimed to observe the effects of Morpa Campus, which creates an e-learning 

environment, in the learning-teaching process. Qualitative methods were used in the study. In the 

first stage of the study, experimental and control groups were formed and the effect of Morpa 

Campus on students was examined. Based on this, semi-structured interviews with open-ended 

questions were held with eight teachers. The sample of the study consisted of thirty first-year 

students and a total of eight classroom teachers, four of them using Morpa Campus and four of 

them used Morpa Campus and later stopped using it. The collected data were analyzed by theme 

analysis and document analysis. The control and experimental groups consisted of fifteen students. 

In the study conducted with the groups, three interrelated mathematics acquisitions at the first-year 

level were discussed. Both groups were taught using the same examples, resources and materials. 

Morpa Campus was included in the learning phase of the experimental group, while the control 
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group was only teacher guided. Finally, the multiple choice test consisting of five questions was 

applied to both groups. 

In line with the interviews and studies, it was seen that Morpa Campus is compatible with the 

achievements and its contents are arranged accordingly. Morpa Campus is a platform compatible 

with the courses and offering different activities. It has been stated as an advantage by teachers that 

it is easier and more economical to reinforce the lessons. While the opportunity to work 

individually and provide ease of follow-up for teachers are among the advantages, the 

disadvantages are that they cannot be used in the absence of technical materials, they do not serve 

the purpose when they are applied too much, and the contents should be scientifically inadequate 

and should be developed especially in Turkish lessons. 

 

Keywords: e-learning, interactive learning, learning-teaching environment 

 

GİRİŞ 

Günümüzde, çocuklar teknolojinin içine doğmakta hatta çoğu çocuk daha okuma-yazma 

öğrenmeden teknolojik araçların kullanımını öğrenmektedir. Bu durum eğitim-öğretim süreçlerinde 

de teknolojinin ihtiyaç haline gelmesine sebep olmaktadır. Teknolojik gelişmeler hızlı bir şekilde 

eğitim ortamlarına giriş yapmış ve gün geçtikçe de ilerlemektedir.  Bu nedenle e-öğrenme ortamları 

gün geçtikçe gelişmekte ve önem kazanmaktadır. 

Teknolojik gelişmeler ile beraber biçim değiştiren bilgi paylaşımının en önemli yollarından birisi e-

öğrenmedir (Tüfekçi Aslım & Çevik 2019). E-öğrenme, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan, 

bilgisayar, tablet, telefon gibi bir teknolojik araç vasıtasıyla yapılan eğitim olarak tanımlanabilir. 

Birçok yararı ve sınırlılıkları olması ile birlikte yararlarının daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. 

E-öğrenme ortamlarının artması bu alanda yapılan çalışmaların artmasını, yeni uygulamalar 

gelişmesini de beraberinde getirmiştir. Morpa Kampüs portalı ise son zamanlarda çok gündemde 

olan ve tercih edilen bir uygulama haline gelmiştir. İçeriğinde konu anlatımları, testler, çalışmalar, 

belgeseller, deneyler, sesli kitaplar, etkinlikler bulunan bu sistem bir milyondan fazla öğretmene ve 

öğrenciye destek vermektedir. Hem ortaokul hem ilkokul düzeyinde çalışmalar sunan bu sistem 

öğrencilerin takibini yapmaya büyük olanak sağlamaktadır. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada Morpa Kampüs’ün eğitim-öğretim sürecindeki avantajlarını ve dezavantajlarını 

incelemek amacıyla yapıldığı için betimsel model kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında ve 

analizinde nitel araştırma yöntemlerinden yararlanıldığı için nitel araştırma özelliğini taşımaktadır. 

Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

 

Çalışma Grubu 

Bu çalışmanın örneklemini otuz tane birinci sınıf öğrencisi ve sekiz ilkokul öğretmeni 

oluşturmaktadır. Her ikisi de on beş öğrenciden oluşan deney ve kontrol grupları oluşturularak 

çalışma yürütülmüştür. Öğrenciler ile birlikte yürütülen çalışmanın ardından dördü Morpa Kampüs 

kullanan, dördü Morpa Kampüs kullanmış ve bırakmış olan toplam sekiz öğretmen ile görüşmeler 

yapılmıştır. 

 

Verilerin Toplanması 

Öğrencilerle oluşturulan kontrol ve deney gruplarında Morpa Kampüs kullanımı bağımsız değişken 

olarak kullanılmıştır. İki gruba da geometrik şekiller ve cisimler ile ilgili üç kazanımı içeren 
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konular, aynı araçlar ve materyaller ile anlatılmış deney grubuna ek olarak Morpa Kampüs desteği 

verilmiştir. Son aşamada ise, öğrencilere beş adet çoktan seçmeli sorudan oluşan test uygulanmıştır. 

Uygulamanın ardından öğretmenler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde belge inceleme kullanılmış, öğretmen yorumları ile sonuçlar incelenmiştir. 

 

BULGULAR 

Yapılan çalışma sonucunda Morpa Kampüs’ün süreç içerisinde destekleyici özelliği olduğu 

saptanmıştır. Uygulanan çoktan seçmeli test sonuçlarına göre sorulara verilen doğru cevaplar tablo 

1’de, toplam doğru yapma düzeyleri ise tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Soruları verilen doğru cevap sayıları 
Soru                                  

                             

Grup  

 Deney Grubu 

(15 kişi) 

 Kontrol Grubu 

 (15 kişi) 

1. Soru  14 doğru 12 doğru 

2. Soru  13 doğru 9 doğru 

3. Soru  14 doğru 11 doğru 

4. Soru  15 doğru 14 doğru 

5. Soru  15 doğru 13 doğru 

Toplam (75 doğru) 71 doğru 59 doğru 

 

Tablo 1.’de görüldüğü üzere, uygulanmış olan çoktan seçmeli testte grupların her soru başına 

verdikleri doğru cevap sayısı arasında fark bulunmaktadır. Testte kolay ve zor sorular birlikte 

bulunmakta doğru cevap sayıları da bununla paralellik göstermektedir. Tablo incelendiğinde Morpa 

Kampüs ile desteklenen grubun toplamda 71 doğru yaparken, diğer grubun toplamda 59 doğru 

yaptığı görülmektedir. Bu durum Morpa Kampüs’ün destekleyici bir portal olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 2. Toplam doğru yapılan soru sayıları 
Doğru Sayısı                               

                                 

Grup  

Deney Grubu 

(15 kişi) 

Kontrol Grubu 

(15 kişi) 

5 Doğru 10 kişi 5 kişi 

4 Doğru 4 kişi  6 kişi  

3 Doğru 1 kişi 2 kişi 

2 Doğru  1 kişi 2 kişi 

1 Doğru 0 kişi 0 kişi 

Toplam (75 doğru) Toplam 71 doğru Toplam 59 doğru 

 

Tablo 2.’de öğrencilerin toplamda kaç soruyu doğru cevapladıkları verilmiştir. Deney grubunda 

tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı on iken, kontrol grubunda bu sayı beşe düşmektedir. 

Gruplarda toplam dört soruyu doğru cevaplayan öğrencilere yanlış yapma nedenleri sorulduğunda, 

deney grubu yanlış okuduklarından ya da kafa karışıklığından ötürü olduğunu belirtirken, kontrol 

grubunda hatırlamadıklarından söz edilmiştir. 

Tablolarda görüldüğü gibi Morpa Kampüs süreçte etkin rol oynamaktadır. İki grup arasında toplam 

on iki doğruluk fark olduğu saptanmıştır.  

Çalışmanın ardından öğretmen görüşlerine başvurulmuştur. Öğretmenlere yarı yapılandırılmış 

sorular yöneltilmiş, cevaplar not edilmiştir. Yöneltilen sorular aşağıda verilmiştir. 
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1. Morpa Kampüs’ün kazanımlara uygunluğu nasıldır? 

2. Morpa Kampüs’ün içerikleri hakkında görüşleriniz nelerdir? 

3. Morpa Kampüs içeriklerinin ders içi ve ders dışı uygulamalarda avantajları ve dezavantajları 

nelerdir? 

4. Morpa Kampüs’ün öğretmen ve öğrencilere katkıları var mıdır? Bunlar nelerdir? 

5. Morpa Kampüs ile ilgili görüş ve önerileriniz nelerdir? 

Öğretmenlerin yorumları yapılan çalışmaları desteklemiş ve daha fazla bilgi edinmeye yardımcı 

olmuştur. Yorumların bir kısmı aşağıdaki gibidir. 

“Morpa Kampüs Türkçe dışındaki diğer bütün derslerde kazanımları destekleyici rol 

üstlenmektedir. Devlet okulları için Türkçe dersinde de uyum sağlanabilir ancak özel okullarda 

birçok farklılık söz konusu olduğu için kazanımları desteklemesi açısından pek başvurulan portal 

değildir.” 

 

“Ders içi etkinliklere yönelik çalışmalar açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip diyebiliriz. 

Ancak birbirinin aynısı ve birbirini tekrar eden çok sayıda etkinliğin olması da zaman zaman sıkıcı 

olabilmektedir. Konuların anlatımı ve sunumu çocukların anlayabileceği sadelik ve yalınlıkta. 

Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinde zengin içeriklere sahip olan morpa kampüs Türkçe dersi 

için aynı zenginlikte değildir. Türkçe müfredatında işlenen konuların tamamında Morpa Kampüs 

ten yararlanamamaktayız.” 

 

“Morpa Kampüs’ün alıştırmalarının bazı bölümlerinin zenginleştirilmiş bir şekilde olduğunu 

düşünmekteyim. Konu anlatımı esnasında bireysel sorular ve bireysel etkinliklere yönlendirme 

yaparsa çocukların öğrenmelerinin daha kalıcı olduğunu eklemek istiyorum. Birden fazla duyuya 

hitap ettiği için kalıcı öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca konuları pekiştirme aktiviteleri de çok iyi 

olduğu için öğrenemeyen kimse kalmıyor. Özellikle pekiştirme çalışmaları eğlenceli olduğu için 

çocuklar yapmak için can atıyorlar. O yüzden kendileri tek başına da severek yapıyorlar. Ders içi 

etkinliklerde alıştırma ve pekiştirme yapma gibi konularda oldukça güzel içeriklere sahip 

diyebiliriz. Konuların kavranması kısmında gayet başarılı bir uygulama ama soru sayısı artırılırsa 

daha iyi bir olanak sunulmuş olur. 

 

“Morpa Kampüs'ün konuları eğlenceli ve dikkat çekici bir biçimde vermesi öğrencileri derse karşı 

güdüleyerek motivasyonlarını artırmaktadır. Ancak çok sık kullanılması etkisini azaltabilir ve 

öğrenci sıkılabilir. Bu sebeple ders içi etkinliklerde en uygun zamanda ve en etkili biçimde 

kullanmak fayda sağlayacaktır. 

Akademik seviyesi yüksek olan öğrencilere basit geldiği için çocukların sıkılma ihtimalleri yüksek. 

Ama akademik seviyesi orta ve düşün olan öğrencilere uygun bir uygulamadır.” 

 

“Morpa Kampüs dersin her aşamasında kullanılabilecek bir programdır. Dersin hazırlık 

aşamasında öğrencinin ilgisini çekmek, keşfetme, açıklama ya da derinleştirme bölümlerinde 

farkındalığı arttırmak ya da yine ilgiyi toplamak, değerlendirme bölümünde öğrencinin anlama 

durumunu kontrol etmek için yararlanılacak içerikler sunmaktadır.” 

 

“Özellikle Türkçe dersi ile ilgili konular kazanımlarla daha uyumlu ve destekleyici nitelikte 

olabilir. Görsellere daha fazla ağırlık verilmeli, sürekli birbirini tekrar eden etkinlikler yerine daha 

zengin içerikli çalışmalara yer verilebilir. Anlatım ve üslup olarak gayet başarılı bir uygulama 

olduğunu düşünüyorum. İçerik olarak biraz da seviye yükseltilirse daha güzel olacağını 

düşünüyorum.” 
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“Morpa Kampüs ün artı ve eksileri düşünüldüğünde öğretmenlere ve öğrencilere zengin içerikler 

sunarak dersleri daha keyifli bir hale getirdiği söylenebilir. Ancak 3. ve 4. sınıflarda özellikle 

Hayat Bilgisi içerikleri sınıf seviyelerinin altında kalmaktadır. Bu yönden geliştirilirse çok daha 

faydalı olacaktır. Derse çok fazla katkısı olan bir portaldır ancak geliştirilmesi gerekmektedir. Ders 

anlatım videolarının içerikleri zenginleştirilmeli ve etkinliklerde meydana gelen sistemsel 

sıkıntılar(sürükleyememe, tıklama sorunları) giderilmelidir. Dinleme etkinliklerinin seviyeleri 

arttırılmalıdır.” 

 

Görüşmelerden anlaşılacağı üzere öğretmenler bu portalın etkilerinin genel olarak olumlu yönde 

olduğunu belirtmiş, sınırlılıklarını da iletmişlerdir. Detaylı inceleme “Tartışma ve Sonuç” 

bölümünde yapılmıştır. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Bilimsel ilerlemeler ve teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi eğitim alanında da ihtiyaçlar 

doğurmuş ve değişimlere yol açmıştır. Morpa Kampüs e-öğrenme portalını göz önüne alarak bir 

değerlendirme yapıldığında, bu sistemin teknolojiyi ve eğitim-öğretim sürecini desteklediği 

görülmektedir. Milli Eğitim’in temel kazanımlarını desteklendiği, konu ve sıralamanın da örtüştüğü 

belirtilmiştir. 

Morpa Kampüs’ün içerikleri ile ilgili öğretmen görüşlerine bakıldığında içeriğin zengin olması, 

farklı etkinlikler ve çalışmalar sunması avantaj olarak belirtilirken, örneklerin çok fazla 

tekrarlanması, bilimsel araştırmaya ve düşünmeye yönlendirmemesi, deneyler gibi çalışmaların çok 

az sayıda olması dezavantaj olarak belirtilmiştir. Özellikle Türkçe ve Hayat Bilgisi dersleri için 

belirli bir düzeyden sonra basit kaldığı ve içeriğin zenginleştirilmesi gerektiği öneri olarak 

sunulmuştur. 

Morpa Kampüs’ün öğrenci ve öğretmenlere katkısına ilişkin yorumlara bakıldığında, öğrencilere 

fırsat eşitliği sağlaması, zaman ve mekân olarak kısıtlama olmaması, dersin her aşamasında 

kullanılması, sınıf içi ve sınıf dışında uygulanabilmesi, hem işitsel hem de görsel olarak süreci 

desteklemesi, dikkat çekmesi, zamandan ve malzemeden dolayı ekonomik olması, öğrenci takibinin 

çok rahat sağlanabilmesi öğretmenler tarafından avantaj olarak belirtilmiştir ancak öğrenci 

raporlarının her uygulamada yenilenmesi ve öğrencilerin bunu keşfettiğinde sistemi bir oyuna 

çevirmeleri, çok sık kullanıldığında amaca hizmet etmeyip sıkıcı hale gelmesi de dezavantajlar 

olarak saptanmıştır. 

Morpa Kampüs öğretmenler tarafından öğretici değil destekleyici bir portal olarak 

nitelendirilmektedir. Sistemin içeriğinin zenginleştirilmesi, bilimsel araştırmaya yönlendirmesi, 

daha çok örnek ve yaşamdan bilgiler vermesi, sistemsel sorunların en aza indirilmesi gerektiği öneri 

olarak sunulmuştur. Ayrıca, elektronik ortam olması nedeni ile internet sıkıntısı veya teknolojik 

araç yetersizliği gibi durumlarda sistemin kullanılamaması da dezavantajları arasında yerini 

almaktadır. Son olarak, sistemin hep aynı ilerlemesi öğretmenler tarafından olumsuz olarak 

belirtilmiş ve çalışmaların kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru bir aşama izleyip her düzeyde 

öğrenciye hitap etmesinin sağlanması öneriler arasında yer almıştır. (Tüfekçi Aslım & Çevik 2019). 
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Özet 

Kamuoyunu bilgilendirme medyanın en temel görevleri arasındadır. Elektronik ve yazılı basın 

yoluyla gerçekleştirilen bu eylem yazılı basın denilince akla ilk gelen medya organı olan gazeteler 

aracılığıyla da yapılmaktadır. Türkiye’de Fethullahçı’ların devlet kurumlarına sinsice sızmasının 

acı tecrübeleri son yıllarda gözlemlenerek yaşanmıştır. 17-25 Aralık 2013 Yolsuzluk ve Rüşvet 

Soruşturması sonrasından günümüze kadar uzanan süreçte Türkiye medyasının Fethullahçı’lara 

bakış açısında önemli değişiklikler olmuştur. 4 Şubat 2019 tarihinde Kırmızı Kedi Yayınevi 

tarafından basılan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu adlı gazetecilerin birlikte yazdıkları Metastaz 

kitabı bu değişimi anlama açısından önemli bir kaynaktır. Bu çalışmada, Fethullahçı Terör Örgütü 

(FETÖ) kumpasıyla 19 ay cezaevinde yatan Pehlivan ve Terkoğlu’nun yazdığı Metastaz kitabı ile 

ilgili Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haberler değerlendirilerek elde edilen bulgular 

çerçevesinde kitabın gazetede nasıl sunulduğunu analiz edilecektir. 

  

Anahtar Kelimeler: Metastaz, FETÖ borsası, içerik analizi 

  

Abstract 

Informing the public is among the most basic duties of the media. This action, which is carried out 

through electronic and print media, is also carried out through newspapers, the media organ that 

firstly comes to mind when print media is considered. The insinuation of Fethullahists into state 

institutions have been bitterly experienced in Turkey in recent years. The period starting from 17 to 

25 December 2013 Corruption and Bribery Investigation up to present, there had been significant 

change in the perspective of Turkish media to Fethullahists. The book Metastas, co-authored by 

Barış Pehlivan and Barış Terkoğlu, published by the Kirmizi Kedi Publishing House on February 4, 

2019, is an important source for understanding this change. In this study, the news published in 

Cumhuriyet newspaper regarding the book of Metastas written by Pehlivan and Terkoğlu, who had 

been in prison for 19 months due to the conspiracy of the Fethullahist Terrorist Organization 

(FETÖ), will be evaluated and the perspective how the book was presented in the newspaper will 

be analyzed according to the framework of the findings.   

 

Keywords: Metastaz, FETÖ exchange, content analysis  

 

1. GİRİŞ 

Metastaz kitabı 265 bin adet sattıktan sonra birkaç ay içerisinde 19. baskısını yaptı. 23 Mart 2020 

tarihinde odatv.com haber portalında yer alan habere göre; Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış 

Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun kaleme aldığı ve ödüllere layık görülen Metastaz 

adlı kitap yine çok satanlar listesine girdi. FETÖ operasyonları sonrasında devlete yerleşen 

tarikatların ve FETÖ Borsası’nın perde arkasının anlatıldığı Metastaz, piyasa çıktığı 4 Şubat 2019 
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tarihinden sonraki bir yıllık süreçte de çok satanlar listesinde yer almaya devam etti. Kitabın son 

olarak Hürriyet Kitap’ta edebiyat dışı kategorideki kitaplar arasında çok satanlar listesinde yer 

aldığına dikkat çekildi (URL-1).       

“İlk kez yazılan gerçeklerle tabular yıkılıyor” ve “Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, Metastaz ile 

devleti esir alan kanserli hücrelere ışık tutuyor” başlıklarıyla tanıtılan kitapta, kitabın şu soruların 

cevaplarına açıklık getirildiği ifade ediliyordu:  

- Menzilci polisler ilk kez göreceğiniz fotoğraflarında ne yapıyordu? 

- AKP’li Bakan’ın tarikat şeyhinden özel ricası neydi? 

- Devlette FETÖ’den boşalan koltuklara hangi tarikat nasıl yerleşti? 

- Nedir bu hüsn-ü şehadet ve FETÖ borsası? 

- Hangi cemaat kim için Cumhurbaşkanı’na mektup yazarak kefil oldu? 

- Genelkurmay Başkanı’nın “sahip çıkın” dediği isimler neden tutuklandı? 

- “Kurda kuşa yem etmeyin” denilen işadamı nasıl hapisten çıktı? 

- FETÖ operasyonlarından çıkarılan "imtiyazlı ortaklar" kim? 

- Hâkim rüşvet alırken gizli bir operasyonla nasıl yakalandı? 

- Hangi gazeteci kendisini MİT’çi diye tanıtıp dolandırıcılık yaptı? 

- Çektirdiği fotoğrafları davaları etkilemek için kullanan ismin arkasında kimler var? 

- FETÖ operasyonu yapan savcının odasını AKP’liler mi bastı? 

- Erdoğan'ın tehdit edildiği toplantıdan yara almadan çıkan ünlüler kim? 

- Üstü kapatılan telefon görüşmelerinde neler konuşuldu? 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Yapılan literatür taraması sonucunda Metastaz adlı kitabın yazılı basında sunumuna ilişkin herhangi 

bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Böylesine anlamlı bir kitabın, yazılı basında çıkan haberlerde 

yansıyan yüzünün değerlendirilmesinin yapılması literatüre zenginlik katacağı düşünülerek 

araştırma tamamlanmıştır.  

 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. “İçerik çözümlemesi, iletişim içeriğinin, 

genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar (kategoriler) çerçevesinde sistematik olarak 

gerçekleştirilmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir” (Geray, 2011:151). 

 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Gazeteci Barış Terkoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yazarı olduğu Metastaz 

kitabın D&R'da satıştan kaldırıldığını ifade etti. Metastaz’ın satıştan kaldırılma nedeninin Pelikan 

yapılanmasının seçim sonrası provokasyonunun haberini yapmaları olduğuna dikkat çeken 

Terkoğlu; Türkiye'deki cemaat yapılanmalarının devletle arasındaki bağların somut bir şekilde 

ortaya konulduğu  söyledi. Barış Terkoğlu, @baristerkoglu adlı Twitter hesabından yaptığı 

açıklamada şu ifadelere yer vermiştir:  

“D&R, internet sitesinde çok satanlar arasında bulunan #Metastaz'ı, Pelikan yapılanmasının 

provokasyonlarını yazmamızın ardından talimatla mağaza standlarından kaldırmış. Böylece hem 

kitap hem Pelikan deşifresi doğrulandı. Unutmasınlar, kitaplara saldırmak FETÖ'yü 

kurtarmamıştı.” 

 

3.2. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın evrenini Türk yazılı basını, örneklemini ise Basın İlan Kurumu’nun resmi internet 

sayfasında yer alan yaygın gazetelerden basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen Cumhuriyet 

gazetesi oluşturmaktadır. Metastaz adlı kitabın yayım tarihi olan 4 Şubat 2019 tarihinden 23 Nisan 
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2020 tarihine kadar olan süreçte çıkan haberleri içerik analiziyle analiz edilmiştir. Araştırma 

yalnızca Cumhuriyet gazetesinde Metastaz konulu haberlerin içerik analizinin yapılmasıyla 

sınırlıdır.  

 

 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Kitabın yayınlandığı 4 Şubat 2019 tarihinden 23 Nisan 2020 tarihine kadar Cumhuriyet gazetesinde 

kitapla ilgili haberler içerik analizi yöntemi ile kronolojik olarak incelendiğinde bu süre içerisinde 

gazetede toplam 20 adet haberin yer aldığı görülmektedir. Bu haberlerden 6’sı kitabın ödül aldığına 

ilişkin veya söyleşi vs. tanıtım türünde haberlerdir. 8 adet haberde ise FETÖ başta olmak üzere 

kitapta dikkat çekilen temel konulara ilişkin haberler yer almaktadır. Zülal Kalkandelen, Mine 

Gökçe Kırıkkanat, Zafer Arapkirli, Emre Kongar bir adet ve Barış Terkoğlu’nun iki adet olmak 

üzere kitapla ilgili toplam 6 adet köşe yazısı ilgili tarih aralığında gazetede yayınlanmıştır.  

 

4 Şubat 2019 sayfa 3 Barış Terkoğlu – Kör nokta- Köşe Yazısı- Yargının 1 numaralı tarikatı 

Köşe yazısında vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“(…) Siz bu yazıyı okurken ben belki bir kitabevinin önünden geçiyorum. ‘Metastaz’ çıktı. 8 yıl 

önce devleti esir alan kanserin bugüne yansımasını anlatıyor. Makbul tarikatlar, yasaklı olanlar. 

Yargıda olanlar, poliste örgütlenenler. Parayla adaleti satın alanlar, mahkemelerin arka 

kapısından çıkanlar. 

Fethullahçılar onu seviyordu 

“Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi” diyor ya Akif, şimdi “tekerrür çağı”ndayız. En eski 

günahlar en yeni yollarla işleniyor. 

‘Metastaz’ geçen hafta matbaadaydı. Televizyonlar ise “Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanı 

oldu” diye haber veriyordu.(….) 

‘Metastaz’ kitabında, FETÖ davalarında “Hak Yolcuyum” savunmasının ne kadar popüler 

olduğunu yazdık. İskenderpaşa Cemaati mensubiyetini ifade eden “Hak Yolcuyum” lafı kimileri 

için bir tür kurtuluş kapısı gibi görünüyor.” 

 

4 Şubat 2019 sayfa 1/6   Terkoğlu ve Pehlivan’ın kitabı ‘Metastaz’da çarpıcı iddialar/FETÖ 

borsasındaki Menzilci 

İç sayfa başlık: Menzilci hâkim FETÖ borsasından çıktı 

Resim var 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, yeni kitapları ‘Metastaz’da devletin içinde palazlanan 

tarikatlara tutunan FETÖ’nün nasıl sistem içinde kaldığını anlatıyor. Kitap FETÖ’yle mücadelenin 

nasıl yürütüldüğüne ilişkin örnekler de barındırıyor.  

“Devletin yargısı ve polisi, halen Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmakla ve örgütü finanse 

etmekle suçlanan bir iş insanı ile işbirliği yapıp başka bir tarikatın müridi olan görevdeki bir yargı 

mensubuna suçüstü yapmak durumuna düşmüştü. Evet, çok acıydı!” 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’nün başka örgütlere tutunarak nasıl sistem içinde 

kaldığını ve başta Menzil olmak üzere başka tarikatların devlet kurumlarında nasıl palazlandığını 

anlatan kitap, FETÖ ile mücadelenin ne durumda olduğuna dair de önemli ipuçları veriyor.” 

 

8 Şubat 2019 sayfa 8 Zafer Arapkirli –Vâveyla- köşe yazısı / İlga-i Cumhuriyet 

Köşe yazısında vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“(….) “Devletin işleyişini hızlandırma” gerekçesi ile Tek Adam rejimini bağırta bağırta kanırta 

kanırta “Atı (Ç)alıp Üsküdar’ın ötesine dört nala geçirme” harekâtı ile tesis ettiler. Bunlar da, son 
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rötuşlar. Mahkemelerin de, devletin en ufak birimine kadar her kademesinin de bir tek kişinin ve 

çevresindeki kliğin, daha da vahimi, yeni ve alternatif tarikat ve cemaatlerin (bkz. Barış Terkoğlu 

ve Barış Pehlivan’ın METASTAZ kitabı) iradesi ile doğrudan tayin edildiği bir sistem, hangi 

mahkemeden hangi yasal başvuru ile geri döndürülebilir?”   

 

10 Şubat 2019 sayfa 16   Mine G.Kırıkkanat-Röveşata-köşe yazısı / Kusursuz bir iddianame: 

Metastaz 

Köşe yazısında vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“(….) Gazeteciliğin iktidar kasideciliğine indirgendiği günümüzde, bağımsız ve araştırmacı tüm 

genç meslektaşlarımız başımızın tacı; Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu ikilisi ise, çeliğine 

Silivri’de su verilmiş kılıç kalemleriyle gurur kaynağımızdır. “İki Barış”ın son eseri Metastaz, 

kitaptan öte kunt bir iddianame... Suç ne, suçlu kim, her şey açık. Bu ülkeye adalet ve dürüstlük geri 

geldiğinde, yargıya rehber olacak!” 

 

7 Mart 2019 Sayfa 2 Emre Kongar- Aydınlanma - köşe yazısı – FETÖ’den bugüne: Yargıda 

METASTAZ 

Köşe yazısında vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“(….) Aslında bu sorumun yanıtı şu sıralar elimden düşüremediğim, tekrar tekrar dönüp okuduğum 

bir kitapta veriliyordu: 

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tarafından yazılan, Kırmızı Kedi’nin bastığı METASTAZ! 

Bu kitap “Birinci Silivri’den İkinci Silivri’ye mi?” sorusuna yanıtı “Kanserli hücrelerin sıçraması” 

olarak veriyor: 

“FETÖ’yü en çok kansere benzetiyorlar. Organda kontrolsüz çoğalıyor. Bünyeyi esir alıyor. 

Tedavisi için ise hastalıklı doku kuşatılıp büyümesi durduruluyor ve ortadan kaldırılıyor. 

Ya kurtuluş beklenen el, hastalığın kaynağıysa? 

Metastaz diyoruz, kanserli hücrenin sıçramasını anlatıyor. Durdurulamayan hastalıklı yapı 

kendisine yeni bir organ buluyor. Vücudu apansızca yakalıyor... 

15 Temmuz, devletin içine yerleşmiş FETÖ tümörünün vücudu teslim alma girişimiydi. Neyse ki 

başaramadı. 

ADİL BİR GELECEK İÇİN... 

HER RENK ÇİÇEĞİN AÇTIĞI TOPRAĞA DUYULAN ÖZLEMLE... 

DEMOKRASİ İÇİN, CUMHURiYET İÇİN, ADALET İÇİN... 

DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN KALKMAK İÇİN... 

METASTAZ’I OKUYUN!” 

 

17 Mart 2019 Sayfa 1/4 FETÖ Borsası mı? Ağır Suçlama/Soruşturma Sürüyor 

İç Başlık: Savcılara soruşturma 

Eski Hakime Yeni Dava 

Resim var 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tarafından kaleme alınan “Metastaz” kitabında Akdemir’in 

karıştığı olaylar yer alıyordu. Akdemir hakkındaki yeni davanın “Metastaz” kitabındaki iddialarla 

ilgili olduğu öğrenildi.” 

 

19 Mart 2019 Salı sayfa 8 Metastaz / Zülal Kalkandelen- köşe yazısı- Direnç ve Umut 

Köşe yazısında vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“(…) Evet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kılcal damarlarında yeniden başka tarikatlar örgütleniyordu. 

O tarikatların üniforma giymiş müritleri, devletin yeni sahibi olmak için sabırla, sessizce ve gizlice 
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bekliyordu.” Bu satırlar, Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu’nun imzasını taşıyan Metastaz adlı 

kitaptan alıntı. 

Kitapta sadece devlet kurumlarına sızmakla kalmayan bu virüsün dernekler, vakıflar ve sivil toplum 

örgütleri tarafından nasıl desteklendiği de anlatılıyor. Medyanın ve iş dünyasının çıkar için bu 

hastalıklı yapıyla kurduğu yakın temas ayrıntısıyla ele alınıyor. 

Hatta o kadar ki Atatürkçü sanılan bazı isimlerin Fethullah Gülen ile ilişkileri ortaya seriliyor. 

Burada özellikle isim vermiyorum ki kitabı alıp tümünü satır satır okuyun. 

FETÖ konusunda bugüne kadar yazılıp söylenenleri isim isim, olay olay ayrıntılandırıp 

somutlaştırıyor Metastaz. Çok net bir şekilde görülüyor ki, bu terör örgütü, gerçek Atatürkçüler 

dışında herkes tarafından desteklenmiş... (….) 

Metastaz’ı okuduktan sonra, Türkiye’yi içten kemiren dış destekli FETÖ belasının net bir röntgen 

filmini görmüş oluyorsunuz.” 

21 Nisan 2019 sayfa 9 Hücreme de bahar geldi 

Resim var 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, 29 Haziran 2018’den beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu 

bulunan eski CHP milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal 

medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş, Erdem’in günlerini adaletin sağlanmasını bekleyerek 

ve kitap okuyarak geçirdiğini belirtti. Yarkadaş, “En son okuduğu kitap Barış Terkoğlu ile Barış 

Pehlivan’ın yazdığı Metastaz…” ifadesini kullandı.” 

 

27 Nisan 2019 sayfa 14 ‘Biz bu noktaya nasıl geldik?’ 

Resim var 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Metastaz” adlı kitaplarıyla birçok sorunun yanıtını arayan gazeteci-yazar Barış Pehlivan ile 

Barış Terkoğlu “Biz Bu Noktaya Nasıl Geldik” başlıklı söyleşiyle okurlarıyla buluşacak.” 

 

28 Ekim 2019  sayfa 6 Dil Derneğinin Ödülü Metastaz’a 

Resim var 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü’ne gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan’ın 

birlikte kaleme aldığı “Metastaz” kitabı değer görüldü. Terkoğlu ve Pehlivan’a ödülleri, 1 

Kasım’da düzenlenecek törenle verilecek.” 

 

9 Kasım 2019 sayfa: 13 Metastaz’a Özgürlük Ödülü 

Resim var 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Türkiye Yayıncılar Birliği(TYB) tarafından düzenlenen “2019 Yılı Düşünce ve İfade Özgürlüğü 

Ödülleri” 7 Kasım'da, TÜYAP 38.Kitap Fuarı’nda düzenlenen törenle verildi. Yazar dalında 

verilen ödülü yazarımız Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan birlikte yazdıkları Kırmızı Kedi 

Yayınları’ndan çıkan “Metastaz” adlı kitaplarıyla Onur Yazarı Adnan Özyalçıner ve PEN 

2.Başkanı Halil İbrahim Özcan’ın elinden aldılar.” 

 

9 Kasım 2019 Kitabın yazarları Terkoğlu ve Pehlivan için TÜYAP’ta tören yapıldı/ 

‘Metastaz’a Özgürlük Ödülü 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen “2019 Yılı Düşünce ve İfade Özgürlüğü 

Ödülleri” önceki akşam TÜYAP 38. Kitap Fuarı’nda düzenlenen törenle verildi. Yazar dalında 
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verilen ödülü yazarımız Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan birlikte yazdıkları Kırmızı Kedi 

Yayınları’ndan çıkan “Metastaz” adlı kitaplarıyla Onur Yazarı Adnan Özyalçıner ve PEN 2. 

Başkanı Halil İbrahim Özcan’ın elinden, “Bu ödülü İlhan Erdost’un öldürüldüğü gün almaktan 

onur duyuyoruz” diyerek aldılar.” 

 

12 Kasım 2019 sayfa: 14 Kitapla dolu bir hafta… 

Resim var 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Söyleyecek sözü, sunulacak emeği olan herkes okurlar ve sanatseverlerle ana teması 

“Edebiyatımızda 50 Kuşağı” olan 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP 38. İstanbul Kitap Fuarı 

ve 29. İstanbul Sanat Fuarı’nda yüz yüze geldi. Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB)’nin UNESCO’ya 

sunacağı “İstanbul 2022 Kitap Başkenti Projesi”ne hükümet ve yerel yönetim tam destek verdi. 

Söyleşi ve imza stantlarında ile ödül törenlerinde yazarlarımız: Erdal Atabek, Zeynep Oral, Alev 

Coşkun, Öner Yağcı, Orhan Bursalı, Mine Kırıkkanat, Ataol Behramoğlu, Barış Terkoğlu, Erol 

Manisalı, Işık Kansu, Barış Doster, Mehmet Ali Güler, Mustafa Balbay, Miyase İlknur, Şükran 

Soner, Mine Söğüt, Ayşegül Yüksel, Turgay Fişekci, Oğuz Demiralp, Faruk Duman, Yüksel 

Pazarkaya, Mustafa Kemal Erdomol, Sevgi Özel, Hafize Çınar Güner, Enver Aysever ve çizerimiz 

Behiç Ak okurlarıyla buluştu.” 

 

4 Mart 2020      sayfa:  1/9       Haber Ödülleri Cumhuriyet’e 

Resim var 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“ÇGD ödüllerini kazananlar belirlendi. Yazarımız Miyase İlknur, Haber Ödülü’nü, muhabirimiz 

Seyhan Avşar, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nü kazandı. Barış Terkoğlu ve Barış 

Pehlivan “Metastaz” adlı kitaplarıyla ödül aldı.” 

 

5 Mart 2020      sayfa:4           FETÖ’cüler sevindi 

Resim yok 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınması FETÖ’cüleri sevindirdi. Firari FETÖ’cü Adem Yavuz 

Arslan, sosyal medya hesabından “Siz Erdoğan’a hatta ondan daha despotuna layıksınız. 9 yıl sizi 

gözaltına aldıran, tutuklatan ile bugün gözaltına aldıran aynı kişiydi” mesajını yayımladı. Bir diğer 

firari FETÖ’cü Emrullah Uslu ise mesajında “Söylemiştim Ergenekon Erdoğan kavgası başladı 

diye”. Odatv Libya’da öldürülen MİT mensubunun mezarını ve fotosunu yayımlayarak 

@R.T.Erdoğan’a (kirli işlerinizi biliyoruz) diye gözdağı verdi, RTE de resti gördüm dedi. Bu 

Ergenekon’un MİT TIR’ları olayıdır” ifadelerini kullandı.” 

 

6 Mart 2020    sayfa: 9  FETÖ’nün bıraktığı yerden Pelikancılar devam ediyor 

Resim yok 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Ergenekon kumpas davasında 19 ay tutuklu kalan Barış Terkoğlu, FETÖ’cülerin yanı sıra AKP 

içerisindeki “Pelikancılar” olarak bilinen grubun hedefindeydi. Metastaz kitabında yargı içindeki 

kripto FETÖ’cüleri deşifre eden Terkoğlu, gazetemizde yayımlanan yazılarında ‘Pelikan’ grubunun 

faaliyetlerini ve fişlemelerini gündeme getirmişti. Terkoğlu’nun yazılarında ‘iktidar içi çete’ dediği 

“Pelikan” grubu Odatv’nin haberlerine ve manşetlerine konu olmuştu. “ 

 

11 Mart 2020  sayfa: 1/9 Gazeteciler ‘Acil’ İddianame Bekliyor/Silivri’den mesaj var 

Birinci sayfada gazetecilerin vesikalık resimleri var. İç sayfada resim var.  
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Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Libya’da şehit olan MİT mensubuna ilişkin haberler nedeniyle gazeteciler, CHP milletvekili Utku 

Çakırözer aracılığıyla dışarıya seslendi:  

Barış Terkoğlu: Yargı içindeki bağlantıları bir bir çıkardığımız için rahatsızlar. İntikam 

operasyonu. Mumcu’nun gazetesinde yazıyor olmanın sorumluluğunu madalya olarak taşıyorum.  

Barış Pehlivan: Kendimizi Metastaz kitabının içinde hissediyorum. Ortada suç yok. Ağır cezada 

yargılanmayacağız. İstenirse iddianame bir günde tamamlanır. Türkiye bu ayıptan kurtulmalı.”  

 

12 Mart 2020  sayfa: 8 Başarır’dan Silivri raporu / Tutuklanma nedeni Metastaz 2 

Resimsiz 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Silivri Cezaevi’de tutuklu bulunan gazeteciler Barış 

Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç’ı ziyaret etti. Başarır, ziyaret sonrası CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğu raporda, “Yargıyı şekillendirdiği iddia edilen 

Pelikan grubu araştırmalıdır” dedi. Başarır, Terkoğlu ve Pehlivan’ın asıl tutuklanma nedenlerinin 

yeni çıkaracakları “Metastaz 2” kitabı olduğunu belirtti. Başarır, o kitapta da Barış’ların, 

“İstanbul Adliyesi, Cumhurbaşkanı’nın avukatlarıyla olan ilişkiler, Pelikan örgütü ve FETÖ 

borsasını irdelediklerini” belirtti.” 

 

26 Mart 2020 sayfa 1/3 Silivri’den Altıncı Mektup/En Kötüsü Kandırılma Hastalığı 

Barış Terkoğlu –Kör Nokta- köşe yazısı – Koronadan önce Menzil 

Birinci sayfadan köşe yazısı tanıtılıyor – Resimli (yazarın resmi) 

Köşe yazısında vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“Devletler’de iki kuvvet olur. Biri yukarıdan, biri aşağıdan gelir. Bizim memlekette yukarıdan 

gelen kuvvet cümlemizi eziyor. Aşağıdan ise bir kuvvet hasıl etmeye imkân yoktur. Bunun için 

papuççu muştası gibi yandan bir kuvvet kullanmaya muhtacız. O kuvvetler de sefaretlerdir.” Teşhis 

koyanlar gücü yeterse reçete de yazıyor. (….) 

Gelelim Sağlık Bakanlığı meselesine… 

Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli Sağlık Bakanlığı’nı yapan Recep Akdağ, genç yaşından beri 

Menzil cemaati müridiydi. Erzurum’da tıp fakültesinde hocalık yaparken, bir başka Menzilci bakan 

Taner Yıldız aracılığıyla AKP ile buluştu. Metastaz kitabında Akdağ döneminde Sağlık 

Bakanlığı’nın nasıl Menzil Bakanlığı olduğunu yazmıştık. Aslında her şey çok açıkmış!” 

 

13 Nisan 2020  sayfa 1/12 İstihbarata cezaevinden mahkûm alma yetkisi/’Hedef gazetecilere 

gözdağı’   

Birinci sayfada resim yok – İç sayfada resim var 

Haberde vurgulanan bölüm şu şekilde ifade edilmiştir:  

“CHP Milletvekili Murat Emir, genel kurulda yaptığı konuşmada af yasasının adaletsizlik 

getirdiğini belirterek gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteciler Barış Pehlivan, Hatice Kılıç 

ve Murat Ağırel’in tutukluğunun altında “Hukuki gerekçe bulunmadığını” vurguladı. Emir, “Asıl 

hedef onları susturmak, onlar üzerinden Türkiye’deki yazarlara, gazetecilere gözdağı vermek ve 

onların yazmış olduğu Metastaz kitabını cezalandırmak” dedi. Metastaz kitabı ile ilgili olarak 

savcının “İkinci kitap geliyor mu” sorusunu yönelttiğini kaydeden Emir, “İkinci kitap gelsin 

istemiyorlar çünkü iktidarı korkutacak, iktidarın devlet kadrolarını nasıl tarikatlara peşkeş 

çektiğini, aslında nasıl FETÖ’nün devam edebildiğini anlatan somut örneklerle dolu. Düşünce 

suçlularının, siyasi suçluların, eline silah almamış kişilerin mutlaka bu kapsama alınması lazım” 

diye konuştu.” 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye’nin son yıllarda yıldızı en çok parlayan gazetecilerinden ve entelektüellerinden biri olan 

Barış Terkoğlu, kitabın yazarı olmasının yanı sıra Cumhuriyet gazetesinin de köşe yazarıdır. 

Gazetede yer alan tanıtım haberlerinin dışında Metastaz’ın sıradan bir kitap olmadığı 

anlaşılmaktadır. Gazetecilik mesleğinin incelenmesi ve sorgulanması gereken konulara ilişkin 

önemli bir örnek kitap niteliğinde olan Metastaz, Cumhuriyet gazetesinde köşe yazılarıyla ve 

haberlerle Türkiye kamuoyunda gündem yaratmıştır.  

Metastaz kitabında dikkat çekilen konular temel olarak incelendiğinde ‘FETÖ Borsası’na vurgu 

yapıldığı görülmektedir. Bir kişi FETÖ’den soruşturuluyor, gözaltına alınıyor veya tutuklanıyorsa 

ya da soruşturulması, tutuklanması, gözaltına alınması ihtimali varsa ve eğer o kişi para sahibi ise 

devreye birileri girebilmektedir. Birilerinin; bir başka deyişle, bir 

polisin/hakimin/savcının/avukatın/siyasetçin devreye girmesi o kişinin söz konusu soruşturmadan 

karşılığında para vererek incelikle çıkartılabilmesi anlamına gelmektedir. Buna ‘FETÖ borsası’ 

denilmektedir. Bu ifadeyi literatüre kazandıran milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar’dır. 

Siyasetçilerle, yargının önemli isimleriyle, savcılarla, hakimlerle, Hakimler ve Savcılar Kurulu 

(HSK) üyeleriyle, fotoğraf çektirip; o fotoğraf üzerinden ‘benim çevrem çok geniştir, ben seni 

cezaevinden çıkartırım’ diyen bir çetenin varlığına dikkat çeken Metastaz kitabı, Türkiye 

kamuoyunda henüz baskıya girmeden önce dahi konuşulmaya başlandı ve ‘metastaz’ kelimesi her 

yerde duyuldu. FETÖ ile mücadelede yargıdaki aksaklıkları anlatan kitap Cumhuriyet gazetesinde 

de geniş yer buldu.  

FETÖ, kendi örgütlenmesini, asıl güç tuttuğu yerleri bu soruşturmaların dışında bırakıp ilişkisiz 

insanları soruşturmalara dahil ederek bu soruşturmaları mümkün olduğunca içinden çıkılmaz hale 

getirmeyi hedeflemektedir. Böylece kendilerini masumlaştırıp, mağdur edebiyatı ile  ‘Herkes 

FETÖ’cü olursa hiç kimse FETÖ’cü olmaz’ planı uygulamaya konmak istenmektedir. FETÖ bir 

suç örgütüdür. Onun adına suç işleyen ve suça karışan kişi FETÖ’cüdür. Fethullahçılar, kendi 

bulaştıkları pisliği herkese teşmil ederek böylelikle aradan kendilerini kurtarmaya çalışmaktadır. 

Yayın politikası kitaba yakın olan Cumhuriyet gazetesinde de kitapla ilgili haberler detaylı analiz 

edildiğinde kitapta buna dair alınması gereken önlemler vurgulanıp bu konuya dikkat çekildiği 

görülmektedir.  
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GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 
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Özet 

Dernekler, Türkiye’de önemli sosyal gruplardan bir tanesidir. Üniversiteden mezun olan kişilerin 

kurduğu mezun dernekleri, mezun olduğu sektörün farklı departmanları arasında mobilizasyon 

içeresinde çalışan iş dünyasındaki kişilerin, diğer mezunlara ulaşmasını kolaylaştırmasının yanı sıra 

farklı amaçlar da barındırmaktadır. Bu araştırmada Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından biri 

olan Galatasaray Üniversitesi mezunlarının kurduğu Galatasaray Üniversitesi Mezunlar 

Derneği’nin (GSUMED) ve ülkenin en eski üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi mezunlarının 

kurduğu İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (İÜMED) medyadaki temsilinin incelenmesi 

ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Galatasaray Üniversitesi’nin ve İstanbul Üniversitesi’nin 

tarihine, bu okulun mezunlar arasındaki önemine, derneklerinin kuruluş sürecine ve düzenledikleri 

aktivitelere değinilmiştir. İçerik analizi yöntemiyle araştırma tamamlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği, İstanbul Üniversitesi Mezunlar 

Derneği, içerik analizi 

 

Abstract 

Associations, is one of the most important social group in Turkey. Alumni associations constituted 

by people who graduate from that university helps to facilitate the access of an alumni to reach 

other alumni in business life working in mobilization among different departments of a sector as 

well as many other purposes and benefits. In this research, it is aimed to investigate and compare 

the representation of two different alumni associations in media, namely Galatasaray University 

Alumni Association (GSUMED) which is one of Turkey's most important educational institutions 

and the country's oldest university Istanbul University Alumni Association (İÜMED), founded by 

the alumni of the respected universities. The history of Galatasaray University and Istanbul 

University, the importance of these schools among graduates, the establishment process of their 

associations and the activities they organize were mentioned. The research was completed with the 

content analysis method. 

 

Keywords: Galatasaray University Alumni Association, İstanbul University Alumni Association, 

content analysis  

 

  

1. GİRİŞ 

6 Haziran 1994’te ‘Galatasaray Üniversitesi’ adıyla üniversite statüsü alan Galatasaray 

Üniversitesi’nin esasında beş yüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişi vardır. Bugünkü adıyla 

Galatasaray, tarihte ilk kez 1481 yılında Sultan II. Bayezıd tarafından Galata Sarayı adıyla bir 

Enderun okulu olarak kurulmuştur (URL-1).  
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Galatasaray Üniversitesi, kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede üniversite seçme sınavlarında 

üstün başarı göstererek üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanan öğrencileri, seçkin öğretim üyeleri 

ve donanımlı mezunlarıyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olmayı başarmıştır.  

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin kurulmasına yönelik çalışmalar 22 Haziran 2001 

tarihinde GSÜ 2000 yılı mezunları elektronik posta grubuna gönderilen bir duyuru ile başlamıştır. 

Duyurunun diğer mezun gruplarına da iletilmesinin ardından 9 Eylül 2001 Pazar günü Yıldız 

Parkı’nda gerçekleştirilen ilk toplantıda derneğin başlıca amaçlarının mezunlar arasındaki birlik ve 

beraberliğin pekiştirilmesi, mezunlar, üniversite ve üniversite öğrencileriyle ilişkilerin geliştirilmesi 

ile üniversitenin tanıtımının yapılması olduğu belirlenmiş; bu amaçlar doğrultusunda sürdürülen 

çalışmalar sonucunda meydana gelen tüzüğün onaylanmasıyla 27 Ağustos 2002 tarihinde 

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği resmen kurulmuştur (URL-2).  

Üniversitelerinin başarılarının artarak devam edebilmesi için tüm mezunlarına önemli görevler 

düştüğünü kanısında olan Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği (GSUMED); bu sorumluluk 

bilinciyle hareket ederek şu misyonu belirlemiştir: Mezunları birbirleriyle sürekli bağlantı içinde 

tutarak bir birliktelik oluşturmak, Bu birlikteliğin yaratacağı sinerji ve gücü, ülkemize ve tüm 

Galatasaray Camiası’na faydalı olacak şekilde yönetip kullanmak, Galatasaray Üniversitesi’nin 

dünyanın önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından biri konumuna gelmesine katkıda 

bulunmak. Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği; sevgi, saygı ve dayanışma ilkelerinin 

temelini oluşturduğu, çağdaş, demokratik, şeffaf, paylaşımcı, sosyal sorumluluk sahibi bir yönetim 

anlayışını benimsemiştir (URL-3) 

Yaklaşık 1 yıl süren kuruluş çalışmaları boyunca resmi girişimlerin yanısıra, üye ve çalışan sayısını 

arttırmak amacıyla 26 Mayıs 2002 tarihinde GSÜ Mezunlar Günü ve 21 Eylül 2002 tarihinde GSÜ 

Mezunlar Derneği Kuruluş Gecesi etkinlikleri düzenlenmiş; 12 Ocak 2003 tarihinde gerçekleştirilen 

ilk Genel Kurul’da derneğin bundan sonraki 2 sene boyunca yönetimini, denetimini ve yürütmesini 

üstlenecek kurullar belirlenmiş ve dernek kuruluşu böylece tamamlanmıştır.  

Dernek Başkanı Elif Uzuner, derneğin 2019 Faaliyet Raporu’nda, 2019 itibarı ile 3000 kişiye varan 

bir sirkülasyona sahip olduklarını açıklayarak, GSÜMED olarak amaçlarının yolu üniversiteden 

geçen herkesin olabildiğince çok mecrada buluşmak olduğunu ifade etmiştir. Uzuner, 2204 toplam 

olmak üzere 746 düzenli aidat ödeyen üyesi ile beraber GSÜMED’in her geçen gün daha da 

büyüdüğünü de ayrıca dile getirmiştir (URL-4). 

2019 yılı itibarı ile: 

Toplam üye sayısı: 2204 

Aktif üye sayısı: 746, 

Son 2 yılda kazanılan üye sayısı: 938 

Verileri güncellenen üye sayısı: 1346 

2019 yılında toplam üye sayısında yüzde 74, aktif üye sayısında yüzde 133 artış olmuştur. 

(GSÜMED 2019 Yılı Faaliyet Raporu) 

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü ve Genel Sekreterliği, Galatasaray Üniversitesi Kariyer 

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) ve Galatasaray İşbirliği Kurulu gibi 

paydaşlarla ilişkiler geliştiren GSÜMED, ayrıca Çarşamba buluşmaları, geleneksel yılbaşı partisi, 

Anadolu buluşmaları, burs ve staj programları ile çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Her ne kadar 

Galatasaray Üniversitesi mezunlarının fakülte bazlı sosyal toplulukları olsa da üniversitenin 

1994’den beri mezun vermesi ve Türkiye’nin en az sayıda kontenjana sahip okullarından birisi 

olması Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (GSÜMED) mezunların buluştuğu en geniş 

platform olmasını sağlamıştır.  

İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği  

İstanbul Üniversitesi mezunları, ‘Mezunlar Derneği’ adı altında gerek fakülte gerek üniversite bazlı 

olsun onlarca derneğe sahiptir. Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren bu derneklerden bazıları 
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İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği (İÜMED), İstanbul Üniversitesi Mezunları Mensupları 

Derneği (İÜDER), İstanbul Üniversitesi Mezunları (İÜMEZ-USA) ve fakülte bazlı İstanbul 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunlar Derneği (İSTİM), İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi 

Enstitüsü Derneği, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunlar Derneği, İstanbul SBF 

Mezunlar Derneği, İstanbul Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği gibi derneklerdir. İstanbul 

Üniversitesi’nin Türkiye’nin en eski ve en çok sayıda mezun veren okullarından biri olması mezun 

dernekleri arasında bir bütünlüğün ve eşgüdümün olmamasına neden olmuştur. Dolayısıyla farklı 

yönetim anlayışlarına ve vizyonlara sahip farklı İstanbul Üniversitesi mezunlarının dernekleri 

vardır.  

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Yapılan literatür taraması sonucunda Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (GSUMED) 

ve İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (İÜMED) yazılı basında sunumuna ilişkin herhangi 

bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Ülkenin en önemli ve köklü eğitim kurumlarından ikisinin 

mezun derneklerinin, yazılı basında çıkan haberlerde yansıyan yüzünün değerlendirilmesinin 

yapılması literatüre zenginlik katacağı düşünülerek araştırma tamamlanmıştır.  

 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. “İçerik çözümlemesi, iletişim içeriğinin, 

genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar (kategoriler) çerçevesinde sistematik olarak 

gerçekleştirilmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir” (Geray, 2011:151). 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Dördüncü kuvvet olarak tanımlanan medyada yer almak derneklerin amaçlarının ve faaliyetlerinin 

duyurulması açısından önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’nin en eski gazetelerinden biri olan 

Cumhuriyet’te her iki mezun derneğinin de kuruluşlarından beri ne ölçüde ve nasıl yer aldığının 

tespiti amaçlanmaktadır.  

3.2. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın evrenini Türk yazılı basını, örneklemini ise Basın İlan Kurumu’nun resmi internet 

sayfasında yer alan yaygın gazetelerden basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen Cumhuriyet 

gazetesi oluşturmaktadır. Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (GSUMED), kuruluş 

tarihi olan 27 Ağustos 2002 tarihinden 25 Nisan 2020 tarihine kadar olan süreçte çıkan haberleri; 

İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (İÜMED) kuruluş yılı olan 1999 yılından, 25 Nisan 

2020 tarihine kadar olan süreçte çıkan haberlerle karşılaştırılarak elde edilen bulgular içerik analizi 

yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma yalnızca Cumhuriyet gazetesinde her iki dernekle ilgili konulu 

haberlerin içerik analizinin yapılmasıyla sınırlıdır.  

 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (GSUMED) kurulduğu 27 Ağustos 2002 tarihinden 

25 Nisan 2020 tarihine kadar; İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (İÜMED) kuruluş yılı 

olan 1999 yılından, 25 Nisan 2020 tarihine kadar olan süreçte Cumhuriyet gazetesinde çıkan 

yayınlar incelenmiştir. Galatasaray ve İstanbul üniversitelerinden mezun olan kişilerin dernekleriyle 

ilgili yayınlar, içerik analizi yöntemi ile kronolojik olarak incelendiğinde bu süre içerisinde 

gazetede toplam 17 adet haberin yer aldığı görülmektedir. Bu yayınlardan 15’i İstanbul Üniversitesi 

Mezunlar Derneği (İÜMED), 2’si ise Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği (GSUMED) ile 

ilgili haber, köşe yazısı veya ilan şeklinde yayınlanan yayınlardır. Galatasaray Üniversitesi 

Mezunlar Derneği (GSUMED) ile ilgili yayınların 2’si de haberdir. İstanbul Üniversitesi Mezunlar 

Derneği (İÜMED) ile ilgili çıkan 15 yayının dağılımı ise şu şekildedir: 8 ilan, 6 haber, 1 köşe 

yazısı. İlgili tarih aralığında her iki dernekle ilgili yayınlar bu şekilde gazetede yer almıştır. 
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Galatasaray Üniversitesi (GSUMED) Mezunlar Derneği ile ilgili yayınlanan toplam 2 haber de 

resimsizdir. İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği (İÜMED) ile ilgili yayınlanan 6 haberin, 3’ü 

resimli, 3’üresimsizdir.  

 

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği (GSÜMED) ile ilgili yayınlanan haberler:  

14 Şubat 2010 sayfa: 20 

Resimsiz haber 

Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir:  

“Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin ortaklaşa 

düzenlediği ‘Sporun Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkileri, Kurumsallık ve Denetimi’ konulu panelde 

konuşan Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Etem Tolga, spor denilince akla ilk olarak 

Galatasaray’ın geldiğini ifade etti. Etem Tolga, batı sporlarının Türkiye’ye taşınmasında 

Galatasaray’ın bir numaralı rolü olduğunu, aksini kimsenin söyleyemeyeceğini kaydetti.” 

24 Ocak 2013 sayfa:7  Dedektör  yok iddiası 

Resimsiz haber  

“Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği: Yangın ilk gençlik yıllarımızı da anılarıyla birlikte 

yok etti.” 

 

İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği (İÜMED) ile ilgili yayınlanan haberler, köşe yazıları 

ve ilanlar:  

9 Şubat 2003  sayfa 14 Selçuk Erez- Pazarın Penceresinden – Köşe Yazısı – YÖK nedir? 

Köşe yazısında öne çıkan hususlar şu şekildedir: 

“İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en büyük ve en eski üniversitesi olduğundan şu anda Türkiye’de 

gerçek sayısını bilmediğimiz ancak iki yüz elli bin civarında olduğunu düşündüğümüz bir mezunlar 

topluluğuna sahip olmalıdır. Ancak bugüne kadar bütün mezunları içine alan bir dernek 

kurulmamıştı; sadece fakülte bazında örgütlenmeler gerçekleşmişti.   

Bu mezunların önemil bir bölümü şu anda toplumumuzda önemli mevkileri işgal etmekte ve gerek 

sana gerek iş gerekse fikir yaşamımıza büyük katkılarda bulunmaktadırlar. Şu andaki kabinede bile 

dokuz mezunumuz vardır.  

İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’ni 2002’de kurduk. İstanbul Üniversitesi’ni desteklemek, 

öğrencilere burslar sağlamak, üniversitemizi en gelişmiş üniversitelerin düzeyine doğru 

yüceltmektir.  

Derneğin adresi: Lamartin cad. 36/4, Mert İşhanı, telefonu 0212297 44 46 email adresi de 

iumezder@ttnet’dir.” 

 

20 Şubat 2005 sayfa: 15 Beş kadın beş hikâye 

Resimsiz haber 

Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 

“Karıncalar Tiyatro Topluluğu (KATİT), tiyatroya gönül vermiş bir grup öğrenci tarafından, on 

beş yıl önce, üniversitedeki alternatif yaşam arayışının bir sonucu olarak kurulan İstanbul İktisat 

Sahnesi geleneğini sürdürmek isteyen, İstanbul Üniversitesi mezunları tarafından kurulmuş amatör 

bir topluluk.” 

18 Nisan 2005 sayfa: 15 Bitkiler ve İnsanlar 

Resimli haber 

Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 

“Karıncalar Tiyatro Topluluğu, yeni oyunu ‘Bitkiler ve İnsanlar’ı 24 Nisan Pazar günü saat 

19.00’da Akatlar Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Karıncalar Tiyatro Topluluğu (KATİT-2001); 

tiyatroya gönül vermiş bir grup öğrenci tarafından, on beş yıl önce, üniversitedeki alternatif yaşam 
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arayışının bir sonucu olarak kurulan İstanbul İktisat Sahnesi geleneğini sürdürmek isteyen, 

İstanbul Üniversitesi mezunları tarafından kuruldu.” 

2 Ağustos 2006 sayfa 11 Başlıksız 

Resimsiz İlan  

İlanda metni şu şekildedir: 

“İstanbul Üniversitesi mezunlarından, önder kadın, kadın hakları savunucusu DUYGU ASENA’yı 

kaybettik. Türk kadınına başsağlığı dileriz. İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği” 

23 Şubat 2007 sayfa: 4 Sansürcü zihniyet açığa çıktı 

Resimli haber 

Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 

“(…) İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği: Kanaltürk’e uygulanan baskı ve tacizi protesto 

ediyoruz. (…)” 

15 Mart 2007 sayfa: 2 Başlıksız 

Resimsiz ilan 

İlan metni şu şekildedir: 

“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ – DEMOKRATİK DAYANIŞMA DERNEĞİ  

AYDINLANMA SÖYLEŞİLERİ YIL: 8 NO: 6 Konu: YÜKSEK ÖĞRENİMDE HEDEF VE YÖNTEM 

Yönetmen: Prof. Dr. Bülent Berkarda / İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı 

Konuşmacılar: Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu / İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü E.Orgeneral 

Çetin Doğan / Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Aydınlık Yarınlar Özlemi 

İçindeki Tüm Yurttaşlarımız Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir” 

16 Mart 2007 sayfa: 6 Başlıksız 

Resimsiz ilan 

İlan metni şu şekildedir: 

“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ – DEMOKRATİK DAYANIŞMA DERNEĞİ  

AYDINLANMA SÖYLEŞİLERİ YIL: 8 NO: 6 Konu: YÜKSEK ÖĞRENİMDE HEDEF VE YÖNTEM 

Yönetmen: Prof. Dr. Bülent Berkarda / İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı 

Konuşmacılar: Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu / İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü E.Orgeneral 

Çetin Doğan / Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Aydınlık Yarınlar Özlemi 

İçindeki Tüm Yurttaşlarımız Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir” 

12 Nisan 2007 sayfa: 2 Başlıksız 

Resimsiz ilan 

İlan metni şu şekildedir:  

“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ – DEMOKRATİK DAYANIŞMA DERNEĞİ  

AYDINLANMA SÖYLEŞİLERİ YIL: 8 NO: 7 Konu: YÜKSEK ÖĞRENİMDE HEDEF VE YÖNTEM 

Yönetmen: Prof. Dr. Bülent Berkarda / İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı 

Konuşmacılar: Prof. Dr. Yusuf Avcı / İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. Dekanı, 

Prof. Dr. Türkel Minibaş/Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet 

Başaran/Eğitimci,Yazar, Gazeteci, Aydınlık Yarınlar Özlemi İçindeki Tüm Yurttaşlarımız 

Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir” 

 

13 Nisan 2007 sayfa: 2 Başlıksız 

Resimsiz ilan 

İlan metni şu şekildedir:  

“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ – DEMOKRATİK DAYANIŞMA DERNEĞİ  

AYDINLANMA SÖYLEŞİLERİ YIL: 8 NO: 7 Konu: YÜKSEK ÖĞRENİMDE HEDEF VE YÖNTEM 

Yönetmen: Prof. Dr. Bülent Berkarda / İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı 

Konuşmacılar: Prof. Dr. Yusuf Avcı / İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. Dekanı, 
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Prof. Dr. Türkel Minibaş/Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet 

Başaran/Eğitimci,Yazar, Gazeteci, Aydınlık Yarınlar Özlemi İçindeki Tüm Yurttaşlarımız 

Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir” 

 

6 Mayıs 2007 sayfa: 6 Kadınlar laikliğe sahip çıkıyor 

Resimli haber 

Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 

“İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği tarafından dün Levent Kültür Merkezi’nde “Laikliğe 

Saldırı ve Türk Kadını” konulu bir söyleşi düzenlendi. Toplantıda Türkiye genelindeki Cumhuriyet 

mitinglerine önderlik eden Türk kadınlarının, son dönemde artan laiklik karşıtı uygulamalar 

konusundaki mücadelesinin topluma örnek olacağı belirtildi” 

 

27 Mayıs 2007 sayfa: 9 Yurttaşlar irade göstermeli 

Resimsiz haber 

Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 

“İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği ve Demokratik Dayanışma Derneği işbirliğiyle 

düzenlenen Aydınlanma Söyleşileri, Levent Kültür Merkezi’nde dün gerçekleştirildi. “Demokrasiyi 

Kollamak, Demokrasiyi Kullanmak” başlığı altında gerçekleştirilen söyleşide emekli Amiral Tanju 

Erdem, “Yurttaşlar siyasi iradeye olan tepkilerini gerek oylarını kullanarak, gerek sivil toplum 

örgütleri ile eylemler yaparak göstermelidirler” diye konuştu.” 

 

1 Kasım 2007 sayfa: 15 Başlıksız 

Resimsiz ilan 

Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 

“Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği değerli bilim adamı; ciddi, güvenilir, alçakgönüllü 

beyefendi devlet adamı; Türk solunun, çevresinde birleşmeyi umut ettiği tek güvenilir lider Prof. 

Dr. ERDAL İNÖNÜ’yü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, birlikte mücadele 

verdiği arkadaşlarına, Kemalizmin sadık bekçilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı, kendisine 

Tanrı’dan rahmet dileriz. IŞIKLAR İÇİNDE YATSIN İstanbul Üniversitesi Mezunları Yönetim 

Kurulu adına Prof. Dr. Bülent BERKARDA” 

 

27 Mart 2008 sayfa: 11 ‘Cumhuriyetten vazgeçmeyiz’ 

Resimsiz haber 

Haberde öne çıkan hususlar şu şekildedir: 

“(…)İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Berkarda: Dokuz yıl önce 

İstanbul Üniversitesi’nin başlattığı, “Aydınlanma Söyleşileri” duayeni, yaşamı boyunca Atatürk 

ilke ve inkılaplarının boyun eğmez ve ödünç vermez savaşımcısı büyük yazar İlhan Selçuk’un ve 

İstanbul Üniversitesi’nin iki dönem şeriatçı çığırtganlıklara en küçük bir ödün vermeden dimdik 

duruşuyla Atatürk’ün laik-demokratik ilkelerine bir önceki İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal 

Alemdaroğlu’nun, ancak teröristlere layık görülecek bir yöntemle gözaltına alınmalarını ve 

günlerce hırpalanmalarını üzüntüyle ve şiddetle kınıyoruz. Günümüzde sayıları yüzbinleri bulan 

İstanbul Üniversitesi mezunları, bu ülkeyi var eden Türkiye Cumhuriyeti kurucularını her zaman 

şükranla ve saygıyla anacaklar, ülkemizin tüm Atatürkçüleri ile omuz omuza Cumhuriyetimizin 

kuruluş ilkelerini koruyacaklardır. (…)” 

 

19 Mayıs 2009 sayfa: 20 Başlıksız 

Resimsiz ilan 

İlan metni şu şekildedir: 
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“Atatürk Devrimlerinin Savunucusu Fedakâr Eğitimci Büyük İnsan Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN’ın 

vefatı bizi kedere boğmuştur. Hizmetleri unutulmayacak, anısı sonsuza kadar yolumuzu 

aydınlatacaktır. Nur içinde yatsın. İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği Demokratik Dayanışma 

Derneği” 

 

23 Haziran 2010, sayfa: 21 Başlıksız 

Resimsiz ilan 

İlan metni şu şekildedir: 

“Büyük İnsan Büyük Yazar Atatürkçü Cumhuriyetin Koruyucusu Laikliğin ve Bağımsızlığın 

Savunucusu Üniversitemizin Seçkin Mezunu İlhan Selçuk’u yitirdik. Düşünceleri yolumuzu 

aydınlatacaktır. İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği Bülent Berkarda” 

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Belli aidiyetler üzerine kurulu dernekler; bu aidiyetleri bazen memleket, yöre, köy, kasaba, kent 

üzerinden, bazen taraftarlık veya spor kulübü üzerinden, bazen kanarya, keklik, kedi, at vs 

hayvanlara yönelik sevgi üzerinden, bazen de yaşam tarzı üzerinden şekillendirmektedir. Bu 

derneklerde insanları bir araya getiren temel neden, ortak hedeflerin ve çıkarların olduğuna ilişkin 

inançtır. Sosyal bir varlık olan insanın belli sosyal gruplara olan ihtiyacı yadsınamaz. Görece daha 

iyi eğitim düzeyi ve işi olan kişinin kendi sosyo-ekonomik ya da kültürel pozisyonuna yakın olarak 

gördüğü sosyal gruplara dahil olduğu bir gerçektir. Araştırmamızın sonucunda her sosyal topluluk 

gibi farklı görüşleri barındıran Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (GSUMED), 

gerçekten bir mezun derneği gibi hareket ettiğini ve doğrultuda organizasyonlar gerçekleştirdiğini; 

İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (İÜMED) ise dernek adı altında tamamen ideolojik 

formatla hareket ederek bu doğrultuda faaliyetler gerçekleştirdiği ve ideal mezunlar derneği 

çizgisinden son derece uzak olduğu ve politize olmuş bir yapıda olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Dernekler, öteden beri Türkiye’de kâğıt üzerindeki asıl amaçları dışında faaliyetler de yürütmüştür. 

Kumar oynattığı iddialarıyla Türkiye kamuoyunda bilinen Kanarya Sevenler Derneği buna bir 

örnektir. Çalışma hayatında üst düzey pozisyonlarda çalışan yöneticilerin, alt yapıdan eleman 

devşirmesine bir köprü işlevi de gören mezun dernekleri iyi eğitimli gençlerin çalıştıkları sektöre 

kazandırılmasında ve mezunlar arasında koordisyan/eşgüdüm sağlanmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Ancak sorunlara çözümler sunan, mensuplarına birtakım avantajlar sağlayan bu 

derneklerin medyada son derece cılız ve zayıf bir şekilde yer aldığı yaptığımız çalışma sonucunda 

ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda; kumar oynatan, ekonomik istismar amacı güden çeşitli isimler 

altında açılan derneklerden farklı olarak üyelerine/mezunlarına sosyal sorumluluk tandanslı 

amaçlarla yardımcı olmak isteyen bir dernek statüsünde olması gereken bu tür mezun derneklerinin 

gazetecilerle iletişimini güçlendirmelerine ve medyada daha fazla seslerini duyurmalarına ihtiyaç 

vardır.  
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MOBBİNG VE ONUN  ÖĞRETMENLER ÜZƏRİNDƏ OLUMSUZ ETKİLERİ  

 

Deniz Umarova  

Hazar Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan. 

 

Özet  

Günümüzde bir çok işyerleri için önemli bir soruna çevrilen mobbing okullarda öğretmen 

kadrosunda da görülmüktedir. Bu çalışmada okul öğretmenlerinin maruz kaldıkları mobbing ve 

onun olumsuz etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma Azerbaycanda, Bakü şehrinde 

yerleşen öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle yapılmıştır. Katılımcılar 138’i kadın, 

38’i erkek olmakla toplam 176 kişiden oluşmaktadır. Araştırma zamanı veri toplama araçı olarak 

anket tekniği kullanılmışdır. Katılımcılara kişisel bilgi formu ile 5li likert tipli 26 maddeden 6 alt 

boyuttan oluşan mobbing ve 28 maddeden 4 alt boyuttan oluşan mobbingin olumsuz etkileri 

anketleri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilerek 

yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin daha çok karşılaştıkları durumlar “işlerinin 

takdir edilmemesi”, “hakkında dedi-kodu yapılması”, “yeteneklerine uyğun olmayan işler yapması” 

olarak tespit edilmiştir. Mobbingin mağdurlar üzerindeki olumsuz etkilerinden daha çok görülen 

durumlar öğretmenlerin kendilerini stressde ve yorgun hiss etmesi, işle ilgili olarak dikkatini işine 

vere bilmemesi, işten soğuması , işe gitmek istememesi  şeklindedir. Mobbing ile onun olumsuz 

etkileri ve alt boyuttları arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır (p< 0,01). Sonuçlara göre 

öğretmenlerin maruz kaldıkları mobbing düzeyinin artması onlar üzerinde olan olumsuz etkilerin 

artmasına yol açmaktadır. Yapılan analizler sonucunda medeni durum ile mobbing arasında 

istatistiksel bir farklılık olduğu (p<0,05), bekar öğretmenlerin daha çok mobbinge maruz kaldığı 

tespit edilmiştir. Çalışma yılı ile mobbing arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş 

(p<0,05) ve bu fark çalışma yılı az olan öğretmenlerde görülmüştür.  

Araştırmanın sonuçlarına göre mobbing öğretmenler üzerinde psikolojik, sosyal, psikosomatik ve 

işle ilgili olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu olumsuz etkiler mobbing uzun süre davam etdiyi 

zaman yalnız öğretmenlere zarar vermekle bitmeyib aynı zamanda gelecekde psikolojik sağlam 

öğretmenlere ihtiyac duyan toplum, eğitim kurumları, öyrenciler içinde sorunlu bir hale gele bilir. 

Bu durumun karşısının alınması için atılacak önemli adımlardan biri araştırma sonuçu elde edilen 

bulguların ve tavsiyelerin dikkate alınmasıdır.  

 

Anahtar kelimeler: mobbing, öğretmen , mobbingin olumsuz etkileri  

 

 

MOBBING AND ITS NEGATIVE EFFECTS ON TEACHERS 

 

Mobbing has become a major problem for many workplaces today is also seen in the teaching staff 

of schools. The aim of this study was determine the mobbing and its negative effects on school 

teachers .The research was carried on 176 school teachers who work in educational institutions 

located in Baku, Azerbaijan. During the research, five point Likert scale questionnaire was used as 

a data collection tool. For this aim, the questionnaires of the mobbing consist of six sub dimensions 

of 26 items and negative effects of mobbing consist of four sub dimensions of 28 items were 

applied to the respondents. The data obtained from the study were analyzed with SPSS 20.0 

program. As a result of the research the situations that teachers mostly encountered were identified 

as gossip, underestimation of their work and doing things that do not match their abilities. The most 

common negative effects of mobbing on the teachers are that stress, unable to focus attention on 

work and do not want to go to work. A positive correlation was found between mobbing and its 
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negative effects (p<0,01). As a result of the analyzes it was determined that there was a statistical 

difference between marital status and mobbing (p<0,05) and single teachers were more exposed to 

mobbing. In addition was found a statistical differece between work time and mobbing (p<0,05). 

According to the research mobbing leads to psychological, psychosomatic, social and work related 

negative effects on teachers. When the negative effects of mobbing continues for a long time, it is 

also become problematic issue for society, educational institutions and students. As a result, it is 

essential to pay attention to the research findings and recommendations for fight with this situation.  

 

Key words: mobbing, teacher, negative effects of mobbing  

  

 

MOBBİNG VE ONUN  ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLERİ  

 

Özet  

Günümüzde bir çok işyerleri için önemli bir soruna çevrilen mobbing okullarda öğretmen 

kadrosunda da görülmüktedir. Bu çalışmada okul öğretmenlerinin maruz kaldıkları mobbing ve 

onun olumsuz etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma Azerbaycanda, Bakü şehrinde 

yerleşen öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle yapılmıştır. Katılımcılar 138’i kadın, 

38’i erkek olmakla toplam 176 kişiden oluşmaktadır. Araştırma zamanı veri toplama araçı olarak 

anket tekniği kullanılmışdır. Katılımcılara kişisel bilgi formu ile 5li likert tipli 26 maddeden 6 alt 

boyuttan oluşan mobbing ve 28 maddeden 4 alt boyuttan oluşan mobbingin olumsuz etkileri 

anketleri uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilerek 

yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin daha çok karşılaştıkları durumlar “işlerinin 

takdir edilmemesi”, “hakkında dedi-kodu yapılması”, “yeteneklerine uyğun olmayan işler yapması” 

olarak tespit edilmiştir. Mobbingin mağdurlar üzerindeki olumsuz etkilerinden daha çok görülen 

durumlar öğretmenlerin kendilerini stressde ve yorgun hiss etmesi, işle ilgili olarak dikkatini işine 

vere bilmemesi, işten soğuması , işe gitmek istememesi  şeklindedir. Mobbing ile onun olumsuz 

etkileri ve alt boyuttları arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır (p< 0,01). Sonuçlara göre 

öğretmenlerin maruz kaldıkları mobbing düzeyinin artması onlar üzerinde olan olumsuz etkilerin 

artmasına yol açmaktadır. Yapılan analizler sonucunda medeni durum ile mobbing arasında 

istatistiksel bir farklılık olduğu (p<0,05), bekar öğretmenlerin daha çok mobbinge maruz kaldığı 

tespit edilmiştir. Çalışma yılı ile mobbing arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş 

(p<0,05) ve bu fark çalışma yılı az olan öğretmenlerde görülmüştür.  

Araştırmanın sonuçlarına göre mobbing öğretmenler üzerinde psikolojik, sosyal, psikosomatik ve 

işle ilgili olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu olumsuz etkiler mobbing uzun süre davam etdiyi 

zaman yalnız öğretmenlere zarar vermekle bitmeyib aynı zamanda gelecekde psikolojik sağlam 

öğretmenlere ihtiyac duyan toplum, eğitim kurumları, öyrenciler içinde sorunlu bir hale gele bilir. 

Bu durumun karşısının alınması için atılacak önemli adımlardan biri araştırma sonuçu elde edilen 

bulguların ve tavsiyelerin dikkate alınmasıdır.  

 

Anahtar kelimeler: mobbing, öğretmen , mobbingin olumsuz etkileri  

 

MOBBING AND ITS NEGATIVE EFFECTS ON TEACHERS 

 

Abstract  

Mobbing has become a major problem for many workplaces today is also seen in the teaching staff 

of schools. The aim of this study was determine the mobbing and its negative effects on school 

teachers .The research was carried on 176 school teachers who work in educational institutions 
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located in Baku, Azerbaijan. During the research, five point Likert scale questionnaires were used 

as a data collection tool. For this purpose, the questionnaire of the mobbing consist of six sub 

dimensions of 26 items and questionnaire of the effects of mobbing consist of four sub dimensions 

of 28 items were applied to the respondents. The data obtained from the study were analyzed with 

the SPSS 20.0 program. As a result of the research the situations that teachers mostly encountered 

were identified as gossip, underestimation of their work and doing things that do not match their 

abilities. The most common negative effects of mobbing on the teachers are that stress, unable to 

focus attention on work and do not want to go to work. A positive correlation was found between 

mobbing and its negative effects (p<0,01). As a result of the analyzes it was determined that there 

was a statistical difference between marital status and mobbing (p<0,05) and single teachers were 

more exposed to mobbing. In addition was found a statistical differece between work time and 

mobbing (p<0,05). 

According to the research mobbing leads to psychological, psychosomatic, social and work related 

negative effects on teachers. When the negative effects of mobbing continues for a long time, it is 

also become problematic issue for society, educational institutions and students. As a result, it is 

essential to pay attention to the research findings and recommendations for fight with this situation.  

 

Key words: mobbing, teacher, negative effects of mobbing  

 

 GİRİŞ  

Mobbing birçok iş alanlarda karşılaşılabilecek bir durum olmakla modern çağın ana sorunlarından 

biridir. Bir psikolojik şiddet durumu olan mobbingin temel amacı kişiler üzerinde baskı oluşturarak 

onların dayanıklılığını azaltmak, yavaş-yavaş işten soğumalarına ve uzaklaşmalarına sebep 

olmaktır. Bu bakımdan mobbingin hem çalışma ortamı, hem de  çalışan verimliliği üzerinde önemli 

bir etkisi vardır (Konan ve Erkuş, 2019). 

Mobbing kelimesi latince "mobile vulgus" kelimesinden türetilmişdir ve "istikrarsız kalabalık", 

"şiddete odaklanmış bir grup " anlamına gelmektedir (Pascu, 2015). Mobbing sürecinde 

kurbanlarlar bir takım olumsuz davranışlara maruz kalmaktadır. Bu bakımdan,  Heinz Leymann 

(1996) mobbing tipolojisini mağdurun etkilenmesi bakımından 5 kategoride 45 davranış olarak 

tanımlar: 

Birinci kategori : İletişme yönelik saldırılar 

İkinci kategori: Kişisel imajına yönelik saldırılar  

Üçüncü kategori : Mesleki kariyerine yönelik saldırılar  

Dördüncü kategori: Sosyal ilişkilere yönelik saldırılar  

Beşinci kategori: Sağlığına yönelik saldırılar   

Mobbing süreci bir takım aşamalar dahilinde gerçekleşir ve gitdikce daha olumsuz bir durum haline 

gelir.  Leymann (1996) mobbing süreçini aşağıdaki gibi beş aşamada meydana gelen bir süreç 

olarak ele almıştır:  

1.Çatışma aşaması: Bu aşama hərhangi bir çatışma durumunu kışkırtarak ve ya  mevcut durumn 

alevlendirilmesi ile ortaya çıkabilmektedir.  Bu durumda mobbingin kesin nedeni bilinmemektedir.   

2. Saldırgan eylem aşaması : Mobbing sürecinde meydana gelen tüm davranışlar kişiyi işten 

uzaklaştırmaya yönelik değildir. Bu davranışlar uzun  zaman içerisinde saldırgan eylemlere 

dönüşebilir və bu eylemler mobbing dinamiklerinin harekete geçtiğini gösterir. 

3.Yönetimin devreye girmesi aşaması : Yönetim sürecin ikinci aşamasınada yer almamışsa da, 

ortaya çıkan duruma önyargıyla yaklaşabilir. Olanları yanlış yargılar ve suçu  yalnız mobbing 

kurbanında görür. Bu zaman yönetim ve çalışma arkadaşları  bireyin işi ile ilgili nitelilerik yerine 

onun kişisel özellikleri ilgi hatalar bulma eğilimindedir.  Bu noktada yönetim "çalışma ortamının 

psikososyal durumunun kontrolü" sorumluluğunu reddederek mobbing sürecine katılır.  
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4.Yanlış yakıştırmalarla damğalama : Mobbing mağduru yaşadığı sorunlar nedeniyle tıbbi yardım 

almaya çalıştığında bu durum meslektaşları tarafından farklı şekilde değerlendirilir.  Bu zaman kişi 

"zor insan, paronayak kişilik, veya akıl" hastası olarak damgalanır. Aldığı destek ve yardımlarla 

yeniden işine dönmesi beklenirken, uzun süreli hastalık izinleri ile uzaklaştırılması tercih edilir.  

5. İşten çıkarılma aşaması: Son aşamada mobbing mağduru ya emekli olarak ya da işten çıkarılarak 

çalışma yaşamından uzaklaşır. Bu durum, kurbanda önemli fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara 

neden olmakla kişinin tedavi almasını önemli hale getirir (Tetik,2010).   

Uzun süreli psikolojik baskının birçox olumsuz etkileri  vardır. Bu durumda kişinin yaşadığı stress 

düzeyi azalmazsa bu durum aynı zamanda onun sağlığı için tehlikeli bir hale gelir. Genel olarak 

mobbing davranışlarının sosyal, sosyal-psikolojik,  psikoloji, psikosomatik etkileri bulunmuştur 

(Leymann, 1990). Mobbing  zaman kişi uyku bozukluğu, korku, depresyon, yeme bozukluğu, 

madde bağımlılığı, , panik atak, işe gitmek istmeme gibi bir takım sorunlar yaşar (Davenport vd, 

1999) .  

MATERYAL VE METOT  

Araştırma Bakü şehrinde yerleşen öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle yapılmıştır. 

Araştırmaya 202 öğretmen katılmış, onlardan 176 katılımcının cevapları istatistiksel analize dahil 

edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket modelinden yararlanmştır. Katılımcılara 

kişisel bilgi formu ile 5li likert tipli 26 maddeden 6 alt boyuttan oluşan mobbing ve 28 maddeden 4 

alt boyuttan oluşan mobbingin olumsuz etkileri anketleri uygulanmıştır. Kullanılan anketlərin 

Cronbach Alpha değeri mobbing anketinde 0.85, mobbingin  olumsuz etkileri anketinde 0.88 olarak 

hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler, Spearman 

korelasyon, Kruskal - H  ve Whitney Mann-U testi yapılmıştır.  
 

 

BULGULAR  

Araştırmaya katılan öğretmenlere aid demografik veriler aşağıda verilmiştir.  

  

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmenlerine ait demografik veriler 
  Sayı (n)         Yüzde 

         (%) 

Cinsiyet Erkek  

Kadın 

38  

138 

21,6  

78,4 

Medeni durum  Bekar  

Evli   

76 

100 

43,2 

56,8 

Yaş  21-30  

31-40 

41-50 

51-60  

72 

60 

36 

8 

40,9 

34,1 

20,5 

4,5 

Mevcut  iş       

yerindeki görev 

süresi 

1 yıldan az 

1-5  

6-10  

 11 yıldan çok 

28 

65 

26 

57 

15,9 

36,9 

14,8 

32,4 

 

Tablo 1'e göre araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %78,4'ü kadın, %21,6'sı erkektir. 

Çalışanların %43,3'ü bekar, %56,8'i evli öğretmenlerdir. Katılımcıların büyük kısımı %40,9'u  21-

30 yaş aralığındadır. Öğretmenlerin okuldakı görev süresi %36,9'u 1-5 yıl arasındadır.   

Yapılan tanımlayıcı bulgular sonucunda öğretmenlerin en çok maruz kaldıkları mobbing 

davranışları ve onun olumsuz etkileri belirlenmiştir. Okullarda öğretmenlerin en çok karşılaştığı 

durumlar “işlerinin takdir edilmemesi”, “hakkında dedi-kodu yapılması”, “yeteneklerine uyğun 

olmayan işler yapması” olarak tespit edilmiştir. Karşılaştığı durumlar ise onlar üzerinde bir çok 
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olumsuz etkilere yol açmaktadır. Böylece,  yaşadıkları mobbingin mağdurlar üzerindeki olumsuz 

etkilerinden daha çok görülen etkiler öğretmenlerin kendilerini "stressde ve yorgun hiss etmesi",işle 

ilgili olarak "dikkatini işine vere bilmemesi", "işten soğuması" , "işe gitmek istememesi" 

şeklindedir. 

 

Tablo 2. Mobbing ve onun olumsuz etkileri arasında korelasyon analizi sonuçu  
 mobbing        mobbing etkileri 

Mobbing 

 

r          1,000 

 

        . 

, 444∗∗ 

 

            ,000 p 

Mobbing 

etkileri  

 

r , 444∗∗ 

 

           ,000 

         1,000 

 

       . 
p       

               ** p<0.01  

Korelasyon analizi sonuçunda mobbing ile onun olumsuz etkileri arasında pozitiv yönlü,  orta 

kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur ( r= ,444; p p<0.01).  

 

Tablo 3. Cinsiyet ve medeni duruma göre Mann Whitney- U testi sonuçu 
       N  S.O  S.T U  P 

 

t 

Cinsiyet 

 

 

 

Erkek 

Kadın  

 

 

38 

138 

 

 

96,03 

86,43 

 

 

3649,0 

11927,0 

2336,0  ,304 

 Medeni  

durum 

 

 

Bekar  

Evli  

 

 

   76 

100 

 

 

97,95 

81,32 

 

 

7444,50 

8131,50 

 3081,5  ,032 

Araştırma zaman Mann Whitney U testine göre bekar ve evli öğretmenler arasında mobbing 

bakımından istatiksel anlamlı bir fark bulunmaktadır ( U=3081,5; p< 0.05). Buna göre, bekar 

çalışanlarlar evli çalışanlara nazaran daha çok mobbing davranışlarına maruz kalmıştır. Cinsiyet 

bakımından ise erkek ve kadınlar arasında mobbing bakımından istatitiksel anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır ( U=2336,0; p >0.05). 

 

Tablo 4. Yaş ve mevcud iş yerindeki görev yılına göre Kruskal Wallis H  test sonuçu 
  N            S.O. sd 𝑿𝟐 p 

Yaş 21-30  

31-40 

41-50 

51-60 

72 

60 

36 

8 

96,70 

90,11 

75,82 

59,69 

3 6,718 ,081 

Mevcud iş 

yerindeki 

görev 

süresi  

1 yıldan az  

1-5  

6-10  

11 yıldan çok 

28 

65 

26 

57 

97,91 

104,48 

77,92 

70,48 

3 15,606 ,001 

 
Yaş grupları arasında yapılan Kruskal Wallis H testine göre mobbing bakımından anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (p >0.05). Öğretmenlerin iş yerindeki görev süresi grupları arasında 

Kruskal Wallis H testine göre mobbing bakımından anlamlı bir farklılık bulunmuştur ( p< 0.05). Bu 

fark daha çok 1-5 yıl ve 1 yıldan az çalışan öğretmenler arasında görülmektedir.  

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA  



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

419 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

Araştırma sonuçu öğretmenlerin okullarda mobbing davranışlarına ve onun olumsuz  etkilerine 

maruz kaldıkları tespit edilmiştir. İş yerinde işlerinin takdir edilmemesi, hakkında dedi-kodu 

yapılması, yeteneklerine uyğun olmayan işler yapması gibi durumlar sık-sık karşılaşılan 

durumlardır. Wagner ve Dick (2001) yaptıkları çalışmada okul öğretmenlerinin yöneticiler 

tarafından "orada yokmuş gibi davranılmak", "haksız yere eleştirmek", "dedikodu" gibi 

davranışlara maruz kaldılarını tespit etmişler. Ertaş ve Kıraç (2017) tarafından yapılan 

araştırmada öğretmenlerin işyerinde karşılaştıkları en yayğın mobbing davranışlarından birinin 

"işlerine müdahale " olduğu bulunmuştur. Çelebi ve Taşçı Kaya (2014) mobbing davranışlarının 

öğretmenler üzerinde kayğı, stress ve sinirlilik gibi sonuçları olduğunu tespit etmiştir. Mobbing 

sonuçu fizioloji ve psikolojik sorunlar yaşan öğretmenler dikkatini işe vermekte zorlanır, işten 

soğur ve işe gitmek istemezler.Bu durumların sonuçu ise bireyi etkilemekle kalmaz, zamanla 

çalışma yerleri ve eğitim kalitesinide etkiler, sosyal çevre için tehlikeli bir hale dönüşür. Yapılan 

analiz sonuçlarına göre bekar ve iş yerinde yeni olan öğretmenler daha çok mobbing 

davranışlarına maruz kalmıştır.   Bucuklar (2009) tarafından yapılan araştıramada bekar 

öğretmenlerin çok fazla mobbinge maruz kaldıkları bulunmuştur. Acar (2013) ise kendi 

araştırması zamanı mobbing ile iş deneyimi arasında istatiksel farka rast gelmiş , iş deneyimi az 

olan öğretmenlerin digerlerine nazaran daha çok mobbing durumuna maruz kaldıklarını tespit 

etmişdir.  

Sonuç olarak öğretmenlerin maruz kaldıkları mobbing davranışları onların fiziksel ve ruhsal 

sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum göz önüne alınarak mobbing ile mücadele için 

birtakım tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu zaman çalışanların biliçlendirilmesine yönelik 

bilgilendirmeler engelleyici bir tedbir olabilir. 
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Özet 

Çalışmanın amacı; Gençlerin tarımda kalma eğilimlerini belirlemek, gelecek beklentilerini ve 

sosyo-ekonomik yapılarını ortaya koyarak, tarımda kalmalarını etkileyen faktörleri belirlemektir. 

Araştırmada örnekleme hacmi oransal örnekleme yöntemine göre 70 olarak belirlenmiştir. 

Araştırma alanında incelenen gençlerin  % 49’u erkek , %51’i kadın olup   %77’si 14-16, %23’ü 

16-18 yaş aralığında lise ve dengi okula devam eden gençlerden oluşmaktadır. Araştırma alanında 

gençlerin %58’i kırsal alanda, % 42’si ise kentsel alanda yaşamaktadır. Sonuçta incelenen gençlerin 

sadece %12’si tarımda kalmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, gençlerin % 83,8’i gelecekte iyi 

bir meslek sahibi olmak için iyi bir eğitim alarak iyi bir yaşam sürdürmek istemektedirler. 

Çalışmada gençleri tarımda istihdam edecek stratejiler üretilerek politikalar 

geliştirilmelidir.sdvsdvs  

 

Anahtar Kelimler: Genç nüfus, Tarım Sektörü, Gelecek beklentileri, Türkiye 

 

Youth's Perspectives on Agriculture and Future Expectations; Polatlı Example 

 

 

Purpose of the study; To review the tendency of young people to stay in agriculture, to reveal their 

future expectations and socio-economic structures, determines their tendency to stay in 

agriculture.In the research, the sampling volume was determined as 70 according to the 

proportional sampling method.49% of the youth examined in the research area are male, 51% are 

female and 77% of them are 14-16 years old and 23% are between 16-18 years old high school and 

equivalent school. In the research area, 58% of young people live in rural areas and 42% live in 

urban areas. As a result, only 12% of the youth surveyed stated that they want to stay in agriculture. 

In addition, 83.8% of the youth want to have a good education in order to have a good profession in 

the future. Policies should be developed by producing strategies to employ young people in 

agriculture. In addition, 83.8% of the youth want to have a good education in order to have a good 

profession in the future. Policies should be developed by producing strategies to employ young 

people in agriculture. 

 

Keywords: Young, Population, Agricultural Sector,Turkey 

 

 

1.GİRİŞ  

 

Dünya nüfusu 7,5 milyar düzeyini aşmış bulunmaktadır (WPİ, 2017). Türkiye nüfus verilerine 

bakıldığında ülke nüfusu 80 milyon olarak yer almaktadır(Tüik.gov.tr,2017). Dünya nüfusu hızlı bir 

şekilde artmaya devam etmesi tarımın artan bu nüfus için gıda ve besin kaynağı olması bu sektörün 

önemini daha da arttırmaktadır. Tarım sektörü sadece gıda ve besin maddesi üretmek ana faaliyet 

alanı gibi gözüküyor olsa da birçok sektörün gelişmesi ve var olması için temel sektör niteliği 

taşımaktadır. Kırsal alanda yaşayan insanların başlıca geçim kaynağını tarımsal faaliyetler 
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oluşturmaktadır(Çakır, 2014). Tarım sektöründe üretkenliğin devamlılığının sağlanması için kırsal 

alanda yaşayan genç nüfusun beklentilerinin karşılanması, kentsel alan karşısında yaşanan 

dezavantaj durumunu etkin politikalarla yönetilmesi ve bu negatifliğin önüne geçilmesi 

gerekmektedir. Gelecek nesillerin beslenme ve gıda ihtiyacının karşılanması açısından gıda 

temininin süreklilik noktasında kırsal alanda yaşayan genç nüfusun tarımda olması son derece 

önemli olup, konu ile alakalı farkındalık yaratılmalı gençlerin tarımda kalması sağlanmalıdır. 

Ankara,  Polatlı nüfusu ise 2018 yılı itibari ile 124.464’tür.İlçenin başlıca geçim kaynağı tarımdır. 

Bu anlamda kırsal nüfusun çoğunlukta olduğu ilçe araştırma alanı olarak seçilmiştir(Tüik,2017). 

Polatlı ilçesindeki genç nüfusun yaşam memnuniyeti, beklentilerini gözlemleyebilmeyi 

amaçlamaktadır. Bu çalışma sonucunda çalışmanın temel amacını Ankara /Polatlı ilçesinde 

araştırma alanındaki gençlerin tarımda kalma eğilimleri, gelecek beklentilerini belirlemektir. 

Çalışmanın amacı; Gençlerin tarımda kalma eğilimlerini belirlemek, gelecek beklentilerini ve 

sosyo-ekonomik yapılarını otaya koyarak, tarımda kalmalarını etkileyen faktörleri belirlemektir. 

2. MATERYAL ve METOT 

 

Polatlı ilçesi nüfusu 124,464 kişi ile araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Çalışmanın ana 

materyalini, Polatlı ilçesinde yaşayan gençlere uygulanan anketlerden elde edilen birincil veriler 

oluşturmaktadır. Ayrıca konu ile ulusal ve bölgesel düzeydeki istatistik ve araştırmalardan 

yararlanılmıştır. Çalışma bizzat araştırıcı tarafından 2019 yılı içerinde gerçekleştirilmiştir. Örnek 

sayısının belirlemesinde basit tesadüfi olasılık örnekleme yöntemine göre örnek hacmi aşağıdaki 

formül hesaplanmıştır (Oğuz ve Karakayacı, 2017) . 

n = örnek hacmi  

N = popülasyonda ki birim sayısı 

p = incelenen birimin popülasyondaki oranı 

q = 1-p 

D2 = d / t 

d = kabul edilen hata payı 

t = çalışmak istenilen güven aralığına ait tablo değeri 

Popülasyonda hane halklarının köyle bağlantısı olması göz önüne alınarak %90 güven ve %10 hata 

ile örnek hacmi 70 olarak belirlenmiştir. Ankete katılan gençler tesadüfi olarak belirlenmiştir. Elde 

edilen veriler excelle aktarılarak sonuçlar tablolar oluşturularak yüzde oranlar üzerinden 

yorumlanmıştır. 

3.ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMASI 

 

3.1. Araştırma alanında incelenen gençlerin sosyo-demografik yapıları  

Araştırma alanında incelenen gençlerin  % 49’u erkek , %51’i ise kadın olduğu ve  % 77’si 14-16, 

%23’ü 16-18 yaş aralığında lise ve dengi okula devam eden gençlerden oluşmaktadır. incelenen 

gençler yaşadıkları ortamları tanımlarken %36’sı kırsal alan, % 64’ ü kentsel alan olarak 

tanımlamaktadır. Ayrıca gençlerin aile yapıları incelendiğinde %76’sı aile yapısını çekirdek aile, 

%24’ü ise aile yapısını geniş aile olarak tanımlamaktadır. İncelenen gençlerin annelerinin eğitim 

seviyesi %7’si yüksekokul /fakülte , %15’i lise ve lise dengi ,% 34’ü ortaokul, %41’i ilkokul, %3’ü 

okur-yazardır. Babanın eğitim durumuna bakıldığında %8’i yüksekokul / fakülte, %38’i lise ve lise 

dengi, %29’u ortaokul, %24’ü ilkokul,%1’i ise okur-yazar olup ailelerin ortalama aylık gelirleri 
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%30’u 0-1500 TL,  % 39’u 1500-3000TL,  % 21’i 3000-5000 TL ve  % 10’u 5000 TL arasında 

değişmektedir. 

 

 

  Tablo 1: İncelenen Gençlerin Aile Aylık Gelir Durumu 
Aile Aylık Gelir Durumu (TL/Ay) Sayı(adet) Oran(%) 

0-1500  30 30 

1500-3000 39 39 

3000-5000 21 21 

5000 ve Üstü 10 10 

 

3.2. İncelenen gençlerin ebeveynlerinin mesleklerine göre dağılımı 

Araştırma alanında gençlerin ebeveynlerin meslek durumları tablo 2’de verilmiştir. Buna göre, 

gençlerin annelerinin %78’i ev hanımı olup diğer seçeneğinde yer almıştır. Ailelerin %3’ü esnaf, 

%11’i işçi, %4’ ü memur ve  %2’si çiftçidir. Gençlerin babalarının, %42’si ise çiftçi, %27’i işçi, 

%12’si memur ve % 9’u esnaf %10’u ise memur ve çiftçiliği birlikte yapmaktadırlar.  

Tablo 2: İncelenen Gençlerin Ebeveynlerin Meslek Durumu 
  Aile Meslek Durumu 

 Çiftçi Memur İşçi Esnaf  Diğer 

 Sayı  Oran Sayı  Oran Sayı  Oran Sayı  Oran Sayı  Oran 

Anne  2 2 4 4 11 11 3 33 78 78 

Baba 42 42 12 12 27 27 9 9 10 10 

 

3.3. İncelenen gençlerin yaşam ve faaliyet alanları 

Araştırma alanında gençlerin %58’i kırsal alanda, % 42’si ise kentsel alanlarda yaşamaktadırlar. 

Araştırma alanında gençlerin %58’i bitkisel üretime, %6’sı hayvansal üretime, %35’i ise her iki 

üretim faaliyetine de katılmaktadırlar. 

4.ARAŞTIRMA ALANINDA GENÇLERİN TARIMSAL ÜRETİME KATILIM 

EĞİLİMLERİ 

Araştırma alanında gençlerin tarımsal üretime katılım eğilimlerine bakıldığında ortalama olarak 

bitkisel üretim faaliyetine katılma durumu 3.49, hayvansal üretim faaliyetine katılanalar 2.91’dir. 

Gençlerin bitkisel ve hayvansal üretime katılma durumları tablo 3’te verilmiştir. Tablodan 

görüldüğü gibi gençlerin %69,8’i bitkisel üretim, %58,2’si hayvansal üretim faaliyetini tercih 

ederken yetiştiricilik, paketleme, ulaştırma gibi faaliyetler daha cazip gelmektedir. 

Tablo 3:İncelenen Gençlerin Tarımsal Üretime Katılım Durumları 

Faktörler 5 4 3 2 1 Likert Ortalama Oran(%) 

Bitkisel üretim faaliyeti 13 51 15 14 7  3.49 69,8 

Hayvansal üretim faaliyeti 10 28 25 28 8  2.91 58,2 

Ekim 9 37 31 15 5  3.2 64 

Sulama 10 40 32 11 6  3.34 66,8 

Gübreleme 9 31 29 20 10  3.36 67,2 

Çapalama 8 31  34 16 9  3.17 63,4 

Nadas 7 36 31 17 9  3.27 65,4 

Hasat 10 38 30 14 7  2.35 47 

Pazarlama 10 23 26 5 5  2.41 48,2 

Kesim 12 25 38 16 7  3.13 62,6 
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Paketleme  12 20 40 17 7  3.01 60,2 

Otlatma 13 22 37 20 7  3.11 62,2 

Ulaştırma 12 26 35 17 8  3.10 62 

Yetiştiricilik 12 27 32 19 7  3.10 62 

Bakım 15 28 30 16 7  3.16 63,2 

Not: 5; Kesinlikle katılıyorum, 4; Katılıyorum, 3; Kararsızım, 2;Katılmıyorum,1; Kesinlikle 

katılmıyorum  

 

4.1. İncelenen Gençlerin Yaşam Alanı İstekleri 

Araştırma alanındaki gençlerin gelecekte %38’i kırsal alanda, % 61’i kentsel yaşamak 

istemektedirler. 

Tablo 4: Yaşanılmak İstenilen Alan 
 Yaşanılmak İstenilen Alan (%) 

 

Kırsal Alan 38 

Kentsel Alan 61 

 

Gençlerin, %46’sı kırsal alanların ketlere göre daha avantajlı olduğunu ifade ederken, %54’ü 

kentlerin daha avantajlı olduğunu düşünmektedir. Kırsal alanların kentsel alanlara göre imkânların 

sınırlı olmasından endişe duyan gençlerin oranı ise %76’dır.   

İç Anadolu’da sosyolojik anlamda büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. Kırsal nüfusun önemli bir 

kısmı kentsel alanlara göç etmektedir. Bu nüfus daha çok genç yaşta olanlardır. Bu durum tarımı 

geleneksel anlamda devralacak köy nüfus potansiyelini yok etmektedir (Akder, 2003). Bu durum 

nüfus ve gıda arz dengesinin bozulmasına neden olmaktadır (Çamurcu, 2005). Kırsal alanda 

yaşayan gençlerin kentlere göç etme durumu, kentsel alanda başta işsizlik gibi birçok problemin 

oluşmasına neden olmaktadır (Önal, 2007; Yalçın, 2016)  

 

4.2. İncelenen Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimleri 

Araştırma alanındaki gençlerin, %55’i tarımda kalmaya sıcak bakarken, %45’i katılmamaktadır. 

Grafik 1’de gençlerin tarımda kalma eğilimleri verilmiştir. Buna göre kesin olarak tarımda kalmak 

isteyenlerin oranı %12 olup çok düşüktür. Tarım sektörü her ülke için önemli bir sektör olduğu için 

gençleri tarımda tutmak için onları özendirici bazı stratejiler geliştirmek gerekmektedir. Mevcutta 

uygulanan genç çiftçi projeleri için verilen destek ve teşvikler yeterli değildir. Kırsal alanların alt 

yapı, sağlık, eğitim, örgütlenme gibi problemlerine kalıcı çözümler getirmek kır kent arasındaki 

farklılıkları azaltmak veya gidermek gerekir. 

Grafik 1: İncelenen Gençlerin Tarım Alanında Çalışma  

 
4.3. İncelenen Alandaki Gençlerin Gelecek Beklentileri   

12
6

3718

27 kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
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Araştırma alanındaki gençlerin gelecekte %83,8’i iyi bir meslekte hayatını devam ettirmek 

isterken % 81,8’i iyi bir eğitim almak, %77,6’sı sigortalı bir işte çalışmak istemektedirler 

Tablo 5:Araştırma Alanındaki Gençlerin Gelecek Beklentileri   
Faktörler 5 4 3 2 1 Likert Ortalama Oran(%) 

İyi bir evlilik 25 36 17 7 14 3.48 69,6 

Eğitim 41 44 7 - 7 4.09 81,8 

Kariyer 44 37 8 1 8 4,02 80,4 

Yüksek gelir elde etme 
45 

38 7 - 10 

4.08 81,6 

Meslek sahibi olma 46 40 7 1 6 4.19 83,8 

Sigortalı iş 42 31 14 2 8 3.88 77,6 

Çocuk sahibi olma 
24 

28 31 5 9 

3.44 68,8 

Diğer 23 21 22 2 4 2.73 54,6 

Not: 5; Kesinlikle katılıyorum, 4; Katılıyorum, 3; Kararsızım, 2;Katılmıyorum,1; Kesinlikle 

katılmıyorum  

 

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde son yıllarda sosyolojik anlamda büyük bir popülasyon değişimi 

görülmektedir. Kırsal bölgelerde yaşayan nüfusun önemli bir kısmı kentsel alanlara doğru hareket 

etmektedir. Bu nüfus hareket düşüncesi ve eylemi daha çok genç yaş kitlesinde görülmektedir. Bu 

olgu tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak stratejik öneme sahip olan potansiyelin 

varlığını tehlikeye atmaktadır. Nüfusun kırsal alandan kentsel alana doğru kaymasının önüne 

geçilememesi halinde ileriki dönemde tarımsal arz ve talep dengesinin bozulmasının yanında bu 

durum birçok problemin oluşmasına zemin hazırlayacaktır. 

Araştırma alanındaki gençlerin, yaşam alan isteklerine bakıldığında yaşanılmak istenilen yer olarak   

%38’i kırsal alanda yaşamaya devam etmek isterken , % 61’i yaşamını kentsel alanda sürdürmeyi 

istediklerini ifade etmektedir. Bu oran kırsal genç nüfusun azalma eğiliminde olduğunu 

göstermektedir.  

Araştırma alanındaki gençlerin, kırsal alan, kentsel alan imkân algılarına bakıldığında, kırsal alanın 

kentsel alana göre avantajlı olduğu yönündeki görüşe, ankete katılanların %24’ü kesinlikle 

katılıyorum, %22’si katılıyorum, %25’i kararsızım, % 19’u katılmıyorum, %10’u ise kesinlikle 

katılmıyorum olarak cevap vermektedir 

Kırsala yapılacak bu tür hizmetlerin artırılması hedeflenmelidir. Gençleri kırsalda tutmak için 

tarıma dayalı sanayi tesislerinin kurulmasına önem verilmelidir. Gençler çiftçiliğin statülerini 

düşürdüğünü düşünmekte olup, tarım dışı bir sektörde de görev yapmak istemektedirler. Kırsal 

alanda, tarımsal faaliyetle birlikte alternatif gelir kaynakları oluşturularak, kırsal cazip hale 

getirilmelidir.  
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ÇELTİKTE (Oryza sativa L.) BAZI VERİM VE KALİTE PARAMETRELERİ ÜZERİNDE 

GENETİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ 
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Özet 

Çeltik dünyada ve Türkiye’de insan beslenmesi açısından önemli bir bitkidir. Salkım çıkarma süresi 

(gün), bitki boyu (cm), çeltik tane verimi (kg.da-1), salkımda tane sayısı (adet/salkım), tek salkım 

verimi (g), fertilite (%), tebeşirimsi tane oranı (%) gibi bazı önemli verim ve kalite parametrelerine 

etki eden genler incelenmiştir. İncelenen çalışmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; Hd1, 

Ghd7, DTH8, Hd16, OsPRR37, DTH2, Ehd4 genlerinin allelik farklılıklarının bölgesel 

adaptasyona önemli katkısının olduğunu, Hd1’in fonksiyonel allellerinin geç salkım çıkarma süresi, 

fonksiyonel olmayan allellerinin ise erken salkım çıkarma süresi üzerinde etkili olduğu 

belirlenmiştir. Konuyla ilgili yapılan başka bir çalışmada da; salkım çıkarma süresinde Hd1 ile 

OsPRR37 genlerinin majör etkili, DTH8, Ghd7 genlerinin ise minör etkili olduğu saptanmıştır. 

Bitki boyu açısından sd1 geni giberellin hormonu sentezlenmesinde etkin rolü olduğundan dolayı 

önemlidir. Çeltikte 23 QTL tane boyutuna ve çeltik tane verimine etkili olmaktadır. İlave olarak; 4 

QTL’nin tane uzunluğu, 4 QTL’nin tane genişliği, 7 QTL’nin tane kalınlığı ve 8 QTL’nin tane 

ağırlığına etkili olduğu saptanmıştır. Belirlenen QTL arasında aynı bölgede bulunan GS3, GW2, 

qSW5/GW5 ve GS5 genlerinden tane verimi ile ilgili qGL3a, qGW2 ve qGW5 olmak üzere üç 

temel lokus haritalanmıştır. Çeltikte salkımda tane sayısının kantitatif özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. 1. kromozomun kısa kolunda tanımlanan Gn1 geninin 

salkımda tane sayısı üzerinde önemli etkisi olduğu saptanmıştır. Tek salkım verimi çeltik 

genotiplerinin tane verimini etkileyen önemli özelliklerden birisidir. Çeltikte tek salkım verimi 

üzerinde özellikle genetik faktörler bakımından çoğu QTL güçlü oranda etkilidir. Özellikle 3. 

kromozomda konumlanan GS3 geni tane ağırlığı açısından son derece önemlidir. Tane ağırlığı ile 

ilişkili diğer önemli genler 2. kromozomun kısa kollarında bulunan GW2 geni olarak bilinmektedir. 

Çeltikte salkımda dolu tane oranına çevresel faktörler güçlü olarak etkili olmakla birlikte genetik 

faktörlerde etkilidirler. Özellikle; 8. ve 12. kromozom üzerinde bulunan iki QTL salkımda dolu tane 

yüzdesiyle önemli şekilde ilişkilidir. Tebeşirimsi tane oranı genellikle tane dolum sürecinde 

çevresel faktörlerin etkisi ile ilişkilidir. Dolayısıyla, yapılan çalışmalarda QTL bitkide erken 

seleksiyonda kuraklığa ve hastalığa dayanıklılık belirtileri gözlemlenmesini sağlamaktadır. 
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THE EFFECT OF GENETIC FACTORS ON SOME YIELD AND QUALITY 

PARAMETERS IN PADDY (Oryza sativa L.) 

 

Abstract 

Paddy is an important plant in the world and Turkey in terms of human nutrition. Genes affecting 

some important yield and quality parameters such as panicle heading time (days), plant height (cm), 

paddy grain yield (kg.da-1), grain number in the panicle (number/panicle), single panicle yield (g), 

fertility (%), chalky grain rate (%) were examined. In line with the results obtained from the studies 

examined; It was determined that allelic differences of Hd1, Ghd7, DTH8, Hd16, OsPRR37, 

DTH2, Ehd4 genes contributed significantly to regional adaptation, while the functional alleles of 

Hd1 were effective on the late panicle heading time and the early panicle heading time of non-

functional alleles. In another study on the subject; It was determined that Hd1 and OsPRR37 genes 

were major and DTH8 and Ghd7 genes were minor in panicle heading time. In terms of plant 

height, the sd1 gene has an important effect on the synthesis of the hormone gibberellin. It is 

effective on 23 QTL grain size and paddy grain yield. Also, it was determined that the grain length 

of 4 QTL, grain width of 4 QTL, grain thickness of 7 QTL, and grain weight of 8 QTL were 

determined. Among the determined QTL, three main loci related to grain yield from the GS3, 

GW2, qSW5/GW5, and GS5 genes in the same region were mapped. Numerous studies have been 

carried out to determine the quantitative properties of the number of grains in a panicle of paddy. It 

was determined that the Gn1 gene identified in the short arm of chromosome 1 had an important 

effect on the number of grains in the panicle. Single panicle yield is one of the important 

characteristics affecting the grain yield of paddy genotypes. Most QTL is strongly effective on 

single panicle yield in paddy, especially in terms of genetic factors. Especially the GS3 gene 

located on the 3rd chromosome is extremely important in terms of grain weight. Other important 

genes associated with grain weight are known as the GW2 gene found in the short arms of the 2nd 

chromosome. While environmental factors are strongly effective on the ratio of fertile grain in a 

panicle of paddy, they are also effective in genetic factors. Especially; the two QTL on the 8th and 

12th chromosomes are significantly associated with the percentage of fertile grain. Chalky grain 

rate is generally associated with the influence of environmental factors in the grain filling process. 

Thus, the studies carried QTL plant drought and disease resistance, early selection enables the 

observed symptoms. 

 

Keywords: Genetic Traits, Paddy, QTL, Quality, Yield 

 

Giriş 

Çeltik, Dünya’da yaklaşık 167.2 milyon hektar ekim alanı ve 782.1 milyon ton üretim miktarı ile 

diğer tahıl cinsleri arasında ekim alanı bakımından üçüncü, üretim miktarı ve verim açısından ikinci 

sırada yer almaktadır (Anonim, 2019a). Çeltik üretiminin önemli bir kısmı (% 90’dan fazlası) Asya 

ülkelerinde gerçekleştirilmektedir (Kato ve Katsura, 2014). Çin (212.7 milyon ton), Hindistan 

(168.5 milyon ton) ve Endonezya (81.4 milyon ton) en fazla çeltik üretimi gerçekleştirilen ülkelerin 

başında gelmektedir (Anonim, 2017). Türkiye’de ise yaklaşık 126 bin hektar alanda, 1 milyon ton 

çeltik üretimi gerçekleştirilmekte olup, dekara verim 791 kg’dır. 

(Anonim, 2019b). Çeltikte verim ve verim komponentleri çevresel faktörler (Şavşatlı ve ark., 2008) 

ile birlikte genetik faktörlerden önemli oranda etkilenmektedir (Seyoum ve ark., 2012; Hori ve ark., 

2016). Çeltikte kalite özellikleri ıslahçı için çok önemlidir (Dhanwani ve ark., 2013). Tane 

boyutları, tane şekli, pişme kalitesi, randıman kaliteyi oluşturan parametrelerdir (Babu ve ark., 

2012; Huang ve ark., 2013; Ikeda ve ark., 2013). Çeltikte kalite parametreleri bakımından çevresel 

koşullar ile genetik özelliklerin etkisi yüksektir (Choudhary ve ark., 2004; Matsushima ve ark., 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

429 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

1966; Yan ve ark., 1998; Takai ve ark., 2005). Çeltikte kalite farklı bölgelerde yaşayan bireyler ile; 

üretici, tüketici ve sanayi arasında farklılıklar göstermektedir (He ve ark., 2020). Dünya’da ve 

ülkemizde çeltik üretim miktarında herhangi bir azalış görüldüğünde pirinç fiyatları veya pirinçten 

yapılan gıda ürünlerinin fiyatları yükselerek tüketiciyi doğrudan olumsuz yönde etkilemektedir 

(Baisakh ve ark., 2020). Bu sebeple çeltikte verim ve kalite geliştirme araştırmaları çok önemlidir 

(Cheng ve ark., 2018; Zhang ve ark., 2018). Çeltikte tane verimine etki eden verim komponentleri 

etki seviyesine göre sırasıyla; salkımda tane sayısı, metrekarede salkım sayısı, 1000 tane ağırlığıdır 

(Sürek ve Beşer, 2003). Çeltikte tane verimini artırmak amacıyla moleküler bilgiler kullanılarak 

tane verimi yüksek yeni çeltik çeşitleri geliştirilebilir (Sakamoto ve Matsuoka, 2008). Çeltikte tane 

verimini içeren agronomik açıdan önemli özellikler QTLler tarafından yönetilir. Tam genom 

sekanslama teknolojisi işlemi sırasında tane veriminde ilişkili birçok QTL genlerinin olduğu 

belirlenmiştir (Ikeda ve ark., 2013). Çalışmada çeltikte verim ve kalite parametreleri üzerine 

genetik faktörlerin etkisi ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, etkili olan QTL bölgelerinde bulunan 

genler belirlenmiştir. 

 

Çeltikte Verim ve Kalite Parametrelerinde Genetik Faktörler 

 

Çiçeklenme 

Çeltikte A sınıfı genler çiçeklere ait organ gelişimi için OsMADS14, OsMADS15, OsMADS18 ve 

OsMADS20 çiçek meristem sistemi özelliklerinin belirlenmesinde önemli fonksiyonlara sahiptir 

(Coen ve Meyerowitz, 1991; Yu ve ark., 2020). OsMADS6 çeltikte çiçek gelişiminde önemli bir 

düzenleyicidir (Becker ve Theissen, 2003). 

 

Salkım Çıkarma 

Hori ve ark. (2016)’ın çeltikte salkım çıkarma süresinin genetik kontrolünü incelediği çalışma 

sonucunda; Hd1, Ghd7, DTH8, Hd16, OsPRR37, DTH2, Ehd4 genlerinin allelik farklılıklarının 

bölgesel adaptasyona önemli katkısının olduğunu, Hd1’in fonksiyonel allellerinin geç salkım 

çıkarma süresi, fonksiyonel olmayan allellerinin ise erken salkım çıkarma süresi üzerinde etkili 

olduğunu bildirmişlerdir. Konuyla ilgili yapılan başka bir çalışmada da; salkım çıkarma süresinde 

Hd1 ile OsPRR37 genlerinin majör etkili, DTH8, Ghd7 genlerinin ise minör etkili olduğu 

saptanmıştır (Zheng ve ark., 2016). 

 

Bitki Boyu 

Çeltikte bitki boyu kalitatif ve kantitatif genler tarafından kontrol edilmektedir. Kalitatif genlerin 

rolü kantitatif genlerin rolünden çok daha fazla olup, bitkide bitki boyu bakımından 13 genin 

önemli etkisinin olduğu bilinmektedir (Huang ve ark., 1996). Çeltikte sd1 geni giberellin hormonu 

sentezlenmesinde etkin rolü olduğundan dolayı bitki boyu bakımından önemli etkiye sahiptir (Xia 

ve ark., 1991; Courtois ve ark., 1995; Peng ve ark., 1999; Price ve ark., 2000; Sasaki ve ark., 2002). 

Çeltikte bitki boyuna etki eden QTL bölgesi için QTL x Çevre interaksiyonu önemli olarak 

belirlenmiştir (Yan ve ark., 1998). 
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Tane Verimi 

Tane veriminde tane boyutları önemli faktörler arasındadır (Yu ve ark., 2020). Çeltikte BG1, BG2, 

BSG1, GIF1, GS2, GS5, GL3, GL7/GW7 ve OsFBK12 genlerinin tane boyutlarına etkili olduğu 

saptanmıştır (Duan ve ark., 2014; Zhou ve ark., 2015; Fang ve ark., 2016). İlave olarak, çeltikte 23 

QTL tane boyutuna ve çeltik tane verimine etkili olup, 4 QTL’nin tane uzunluğu, 4 QTL’nin tane 

genişliği, 7 QTL’nin tane kalınlığı ve 8 QTL’nin tane ağırlığına etkili olduğu saptanmış, belirlenen 

QTL arasında aynı bölgede bulunan GS3, GW2, qSW5/GW5 ve GS5 genlerinden tane verimi ile 

ilgili qGL3a, qGW2 ve qGW5 olmak üzere üç temel lokus haritalanmıştır (Zhang ve ark., 2012). 

GW5 geni çeltikte tane uzunluğu ve genişliği bakımından 

 

5. kromozom üzerinde bulunan büyük bir QTL olarak saptanmıştır (Shomura ve ark., 2008; Wan ve 

ark., 2008; Weng ve ark., 2008). GW8 geni Basmati çeltikte tane verimi etkileyen büyük bir QTL 

dir (Wang ve ark., 2012). Sera koşullarında yapılan benzer bir çalışmada 6 QTL çeltik tane 

veriminde etkili olduğu belirlenmiştir (Solis ve ark., 2018). Çeltik yetiştiriciliği sırasında kuraklık 

şiddeti ve zamanı bitkinin çeşitli tepkiler vermesine neden olacaktır (Pandey ve ark., 2007; 

Kamoshita ve ark., 2008; Prince ve ark., 2015). Kuraklık stresi altında 7 meta-QTL (Swamy ve 

ark., 2010) 7 ve 8. kromozomların verim özellikleri ile ilişkili olduğu (Venuprasad ve ark., 2012; 

Mishra ve ark., 2013; Saikumar ve ark., 2014), aerobik koşullar altında tane verimi için qGY8.1, 

kuraklık stresi altında qDTY8.1 genleri aktif olmakta, RM339 ile RM210 arasında 

konumlanmışlardır. Konumlanan bölgeler arasında diğer verim ile ilgili özellikleri içeren genlerde 

saptanmıştır (Vikram ve ark., 2012; Sandhu ve ark., 2013). 1. kromozom üzerinde tek bir QTL 

kuraklık koşullarında salkım sayısı ve tane verimine etki etmektedir (Swain ve ark., 2014; Baisakh 

ve ark., 2020). Farklı bir çalışmada kuraklık koşullarında 1. kromozom üzerinde salkım sayısı ve 

tane veriminde qGY1.1 ve qPN1.1 olmak üzere iki QTL etkili olduğunu saptamıştır (Vikram ve 

ark., 2011; Bhattari ve ark., 2018). 

 

Salkımda Tane Sayısı 

Çeltikte salkımda tane sayısının kantitatif özelliklerinin belirlenmesi amacıyla çok sayıda 

çalışmalar yapılmıştır. 1. kromozomun kısa kolunda tanımlanan Gn1 geninin salkımda tane sayısı 

üzerinde önemli etkisi olduğu saptanmıştır (Ashikari ve ark., 2005). Bitkide salkım sayısı 

bakımından kromozom 1 üzerinde bulunan büyük bir QTL salkım sayısının kontrolünde yer aldığı 

saptanmıştır (Baisakh ve ark., 2020). SCM2, APO1 genleri bitkide salkım sayısı ve salkım yapısı 

bakımından önemli bir QTL olarak saptanmıştır (Ookawa ve ark., 2010; Xing ve Zhang, 2010; 

Miura ve ark., 2011). Ayrıca araştırıcılar Qgn3.1 geninin salkımda tane sayısına etkili olduğu 

saptanmıştır (Baisakh ve ark., 2020). LAX1 ve LAX2 birlikte salkımda salkımcık yapısının 

oluşumunda etkilidir (Tabuchi ve ark., 2011). 

 

Salkımda Tane Ağırlığı 

Tane ağırlığı, tane hacmi ve tane dolumu ile belirlenir. Tane hacmi tanenin uzunluk, genişlik ve 

kalınlık ölçümü ile saptanmaktadır. Kavuzlarda gs3 geni vasıtasıyla hücre bölünmesiyle daha uzun 

taneler, gw2 ile GIF1 genleri vasıtasıyla tane dolumu, gw5 ile gw2 genleri vasıtasıyla daha geniş 

taneler elde edilmektedir (Xing ve Zhang, 2010). Tane dolumunu düzenleyen gen GIF1, 4. 

kromozomda haritalanmıştır. Özellikle 3. kromozomda konumlanan GS3 geni tane ağırlığı 

açısından son derece önemlidir (Fan ve ark., 2006). Tane ağırlığı ile ilişkili diğer önemli genler 2. 

kromozomun kısa kollarında bulunan GW2 geni olarak bilinmektedir (Song ve ark., 2007). 

 

 

Tek Salkım Verimi 
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Tek salkım verimi çeltik genotiplerinin tane verimini etkileyen önemli özelliklerden birisidir. 

Çeltikte tek salkım verimi üzerinde özellikle genetik faktörler bakımından çoğu QTL güçlü oranda 

etkilidir (Matsushima ve ark., 1966). Salkım gelişiminde APO2/RFL ve APO1 önemli ve 

tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir (Ikeda-Kawakatsu ve ark., 2012). Çeltikte kuraklık stresi altında 

MQTL3.1 geni ve RM232’de bir QTL tek salkım veriminde etkilidir (Subashri ve ark., 2009). Bu 

nedenle çeltik çeşitlerinin tek salkım verimlerinin farklı çevrelerde belirlenmesi önemlidir. 

 

Fertil Tane Oranı 

Yüksek tane verimine sahip olan çeltik çeşitleri tüm taneleri tam olarak doldurmak için yeterli 

karbonhidrat miktarına sahiptir (Nagata ve ark., 2001). Çeltikte salkımda dolu tane oranına çevresel 

faktörler güçlü olarak etkili olmakla birlikte genetik faktörlerde etkilidirler (Matsushima ve ark., 

1966). Yüksek gece sıcaklıkları tane dolum aşamasında çeltik tane verim ve kalitesini azaltmaktadır 

(Peng ve ark., 2004a). Özellikle 8. ve 12. kromozom üzerinde bulunan iki QTL salkımda dolu tane 

yüzdesiyle önemli şekilde ilişkilidir (Takai ve ark., 2005). Çeltikte 5. kromozom üzerinde bulunan 

GS5 geni büyük bir QTL olup, GS5 geni tane dolumu evresinde etkindir (Li ve ark., 2011). Çeltikte 

tane dolumunda etkili olan bir diğer genler GIF1, OsCIN2’dir (Wang ve ark., 2010). Tane dolumu 

ile ilgili diğer gen FLO2’dir (She ve ark., 2010). 

 

Tebeşirimsi Tane Oranı 

Çeltikte tebeşirimsi yapı karmaşık bir özellik olup, çoklu genler ile kontrol edilir. Çevresel 

faktörlerin etkili olduğu hassas yapıdır (He ve ark., 2020). Birçok QTL arasında tebeşirimsi tane ile 

Chalk5 geni ilişkilidir (Li ve ark., 2014). Çin’de 132 saf hat ile yapılan çalışmada geliştirilen ZYQ8 

indica, JX17 japonica tipi hibrit çeltik genotipleriyle üç lokasyonda yürütülen çalışmada tebeşirimsi 

tane oranı bakımından lokasyonlar arasında önemli farklılıklar elde edilmiş, tebeşirimsi tane oranı; 

ZYQ8 indica hibrit çeltik genotipinde %33-68, JX17 japonica hibrit çeltik genotipinde %4-38.5 

arasında gerçekleşmiştir (He ve ark., 1999). Tane dolum evresinde yüksek sıcaklıklar kuru madde 

üretimini tane boyu ve tane ağırlığını azaltır. Aynı zamanda tebeşirimsi tane oluşumuna neden olur 

(Sakamoto ve Matsuoka, 2008). 

 

 

Protein Miktarı 

Çeltikte kalite bakımından genler ve QTL önemlidir (He ve ark., 2020). GS3 ve Waxy genleri 

öğütme kalitesine etkilidirler. Öğütme kalitesi için iki QTL konumlanmıştır (Ren ve ark., 2016; 

Sater ve ark., 2017). D2, D11 ve D61 genleri çeltikte G protein alfa (RGA1) alt birimleridir (Huang 

ve ark., 2013). Önemli bir kalite parametresi olan tane şekli bakımından D1/RGA1 geni tane 

boyutu üzerinde önemli etkilere sahiptir (Ashikari ve ark., 1999; Fujisawa ve ark., 1999). GluD, 

RM1, Prol14, RP10, OsSSIVa genleri pişme ve tane kalitesiyle ilişkilidirler (Yu ve ark., 2020). 

FLO6 nişasta granüllerinin oluşumu ve nişasta dolum sırasında protein ağ yapısına nişasta 

bağlanması ile ilişkilidir (Peng ve ark., 2014b). 

 

Sonuç 

Çeltikte verim ve verim komponentleri ile kalite parametrelerinde çok sayıda gen etkili olmaktadır. 

İlave olarak, verim ve kalite parametrelerine etkili genler kapsamlı ve sistematik bir yapıya sahip 

olup, çoklu gen sistemi tarafından kontrol edilmektedir. Kuraklık, tane dolum döneminde görülen 

yüksek sıcaklık v.b çevresel koşullarda görülen değişiklik doğrultusunda farklı genler aktif hale 

gelmektedir. Bu durum, tane verim ve kalitesini olumsuz etkilemektedir. Çalışmada verim ve kalite 

bakımından bazı parametreler ve genetik özellikleri incelenmiş, etkili genler saptanmış, önemli 

sonuçlar elde edilmiştir. 
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Özet 

Buxus sempervirens (adi şimşir) Buxaceae (şimşirgiller) familyasına ait olan çalı formunda humuslu 

ve kireçli topraklarda iyi gelişim gösteren çok yıllık bir bitkidir. Ülkemizde genellikle Kuzey 

Anadolu bölgesinde görülmektedir. Peyzaj alanında fazla miktarda ihtiyaç duyulmasından dolayı 

genellikle çelikle üretim gerçekleştirilmektedir. Ekstraksiyon yoluyla tıbbi amaçlı kullanımı ile 

birlikte peyzaj (park, bahçe v.b) alanlarında da ön plana çıkmaktadır. Bitki boyu 1m ile 5m arasında 

değişiklik gösterebilmektedir. Buxus sempervirens; kapalı tohumlu, çift çenekli ve tek evcikli bir 

bitkidir. Ülkemizde bitkinin peyzaj amaçlı kullanımı ön plana çıkmaktadır. Sakarya Taraklı 

ilçesinde fazla miktarda Buxus sempervirens (adi şimşir) bulunmakta olup, genellikle tahta kaşık 

imalatında kullanılmaktadır. Dünyada özellikle yaprak ve kabuk kısmından elde edilen 

ekstraksiyonların geleneksel tedavilerde kullanılması uzun yıllar önce başlamıştır. Buxus 

sempervirens (adi şimşir) yapılan çalışmalar ile günümüzde bazı etken maddeleri belirlenip bitkiden 

ekstrakte edilerek insanlarda hastalıklarda kullanılan ilaçların etken maddesi olarak 

kullanılmaktadır. Buxus gövdelerinde yüksek miktarda lignifikasyon vardır. Normal odundan daha 

fazla lignin bulunmaktadır. Normal odun ile karşılaştırıldığında guaiacyl oluşumu daha fazladır. 

Endüstriyel amaçlı üretimlerde lignin ihtiyacı bulunan sektörler için önemli bir hammaddedir. 

Yüksek miktarda lignin bulundurması normal odundan daha dayanıklı bir yapıya sahip olmasını 

sağlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Buxaceae, Ekstraksiyon, Endüstri, Şimşir, Taraklı 

 

INVESTIGATION OF BOXWOOD (Buxus sempervirens) PLANT IN A HIGH 

POPULATION AT THE TARAKLI LOCATION 

 

Abstract 

Buxus sempervirens (common boxwood) is a perennial plant that grows well in humus and 

calcareous soils in the form of a bush belonging to the Buxaceae family. It is generally seen in 

the North Anatolian region in our country. Due to the great need for landscaping, production is 

generally carried out with generative techniques. In addition to its use for medical purposes by 

extraction, it also comes to the fore in landscape (park, garden, etc.) areas. Plant height can vary 

between 1m and 5m. Buxus sempervirens are angiosperms, dicotyledonous, and monecious plant. 

In our country, the use of the plant for landscape purposes comes to the fore. There is a large 

amount of Buxus sempervirens (common boxwood) in the district of Sakarya Taraklı and it is 

generally used in the production of wooden spoons and combs. In the world, extractions obtained 
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especially from the leaf and bark parts started to be used in traditional treatments many years ago. 

With the studies carried out by Buxus sempervirens (common boxwood), some active substances 

are identified and extracted from the plant and used as the active substance of the drugs used in 

diseases in humans. There is a high amount of lignification in Buxus stems. There is more lignin 

than normal wood. Compared to normal wood, guaiacyl formation is more. It is an important raw 

material for sectors that need lignin in industrial production. Having high amounts of lignin makes 

it more durable than normal wood. 

 

Keywords: Box, Buxaceae, Extraction, Industry, Taraklı 

 

Giriş 

Buxus sempervirens (adi şimşir) Buxaceae (şimşirgiller) familyasına ait olan çalı formunda 

humuslu ve kireçli topraklarda iyi gelişim gösteren çok yıllık bir bitkidir. Ülkemizde sadece şimşir 

bitkisinin bulunduğu 12.3 hektar alan olup, farklı ağaç türleri ile büyük alanlarda çok daha fazla 

miktarda bulunmaktadır. Genellikle Kuzey Anadolu bölgesinde nemli ve ılıman iklimlerde dağların 

kuzey yamaçlarında görülmektedir (Anonim, 2020a). Bulgaristan, Almanya, Fransa, Portekiz, 

İspanya ve Sardunya Adalarında yayılış gösterir (Anonim, 2020b). Ülkemizde kullanım şekilleri 

giderek artış gösterip, faydalanma alanları gün geçtikçe çeşitlenip artmaktadır. Şimşir bitkisinin 

önemi artan bir trend göstermektedir (Vurdu, 1978; Vurdu, 1983). Ekstraksiyon yoluyla tıbbi 

amaçlı kullanımı ile birlikte peyzaj (park, bahçe v.b) alanlarında da ön plana çıkmaktadır. Fazla 

miktarda ihtiyaç duyulmasından dolayı peyzaj alanında çelikle üretim yöntemiyle çoğaltılmaktadır. 

Özellikle farklı kullanım alanlarına sahip olan şimşir; oyuncak, havan, kaşık, tarak, tabak, tavla 

pulu, ağızlık, makine yatakları, mekik v.b değişik alanlarda kullanılmaktadır (Türkyılmaz ve 

Vurdu, 2003; Türkyılmaz ve ark., 2006). Bitki boyu 1m ile 5m arasında değişiklik 

gösterebilmektedir. Kapalı tohumlu, çift çenekli ve tek evcikli bir bitkidir. Buxus gövdelerinde 

yüksek miktarda lignifikasyon vardır. Normal odundan daha fazla lignin bulunmaktadır. Normal 

odun ile karşılaştırıldığında guaiacyl oluşumu daha fazladır (Yoshizawa ve ark., 1993; Bailleres ve 

ark., 1996). Endüstriyel amaçlı üretimlerde lignin ihtiyacı bulunan sektörler için önemli bir 

hammaddedir. Yüksek miktarda lignin bulundurması normal odundan daha dayanıklı bir yapıya 

sahip olmasını sağlamaktadır. Sakarya Taraklı ilçesinde fazla sayıda Buxus sempervirens (adi 

şimşir) bulunmaktadır. Ülkemizde bitkinin peyzaj amaçlı kullanımı ön plana çıkmaktadır. Fakat 

dünyada özellikle yaprak ve kabuk kısmından elde edilen ekstraksiyonlar geleneksel tedavilerde 

kullanılmaya uzun yıllar önce başlandı (Leporatti ve ark., 1985; Neves ve ark., 2009). Buxus 

sempervirens (adi şimşir) yapılan çalışmalar ile günümüzde bazı etken maddeleri belirlenip 

bitkiden ekstrakte edilerek insanlarda bazı önemli hastalıklarda 

kullanılan ilaçların etken maddesi olarak kullanılmaya başlanmıştır (Durant ve ark., 1998; 

Mohamed ve ark., 2011). 

 

Buxus sempervirens Bitkisinin Tarımsal Açıdan İncelenmesi 

 

Elips biçiminde yaprak yapısına sahip, üst kısmı parlak yeşil, alt kısmı sarımsı açık yeşil renktedir. 

Kısa yaprak saplı olup, yaprakları simetrik olarak dizilmiştir. Kapsül meyve yapısındadır (Anonim, 

2020b). Kolay şekil verilebildiğinden dolayı park-bahçelerde heykel ve çit olarak 

kullanılabilmektedir. Ülkemizde şimşir (Buxus sempervirens), Denizli, Hatay, Osmaniye, 

Kahramanmaraş, Artvin, Rize, Trabzon, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Sakarya illerinde yoğun 

olarak bulunmaktadır (Şekil 1). Sakarya ilinde şimşir bitkisi genellikle Geyve, Taraklı, Akyazı, 

Hendek ilçelerinde yüksek miktarda yayılış göstermektedir (Şekil 2). 
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Şekil 1. Ülkemizde şimşir (Buxus sempervirens L.) taksonu dağılımı (Anonim, 2020b). 

 

Yeşil renkte görülen kısımlar şimşir (Buxus sempervirens) bitkisinin yayılış alanlarını 

belirtmektedir (Şekil 2 ve 3). Özellik Hendek ilçesinde 85, 86, 125, 126 nolu konumlarda bulunan 

şimşir bitkilerinin daha kalın oldukları saptanmıştır (Şekil 3). Sakarya ve ilçelerinde şimşir kaşık 

ile tarak üretimi günümüzde de devam etmektedir (Şekil 4). 
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Şekil 2. Yeşil renkli kısımlar şimşir (Buxus sempervirens L.) taksonunun Sakarya ilçelerinde 
(Geyve ve Taraklı) yayılımı (Anonim, 2020b). 
 

 
 

Şekil 3. Yeşil renkli kısımlar şimşir (Buxus sempervirens L.) taksonunun Sakarya ilçelerinde 
(Hendek) yayılımı (Anonim, 2020b). 
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Şekil 4. Şimşir kaşık imalatında kullanılan alet-ekipman (a), Sakarya ilçelerinde (Taraklı) şimşir 

(Buxus sempervirens) bitkisi (b), şimşir ağacından yapılan kaşık (c). 

 

Bitkiye ciddi seviyede zarar veren hastalık ve zararlılar mevcuttur. Cydalima perspectalis Walk. 

(Lepidoptera: Crambidae) Buxus sempervirens için önemli bir zararlıdır. Zararlının evreleri takip 

edilip hasar gören şimşirlere Piretrin etken maddeli insektisitler uygulanmalıdır (Korycinska ve 

Eyre, 2011). Phytophtora nicotianae ve Cylindrocladium buxicola fungal bitki patojenleri olup 

Buxus sempervirens bitkisinde önemli hasarlar vermektedirler (Saracchi ve ark., 2008; Belisario 

ve ark., 2013). Ülkemizde Düzce ilinde park, bahçelerde bulunan Buxus sempervirens için 

Cydalima perspectalis Walk. zararlı etkide bulunmaktadır. Evreleri takip edilip Larva evresinde 

mekanik mücadele olarak tazyikli su ile yıkanması tırtıl evresinde Piretrin etken maddeli insektisit 

uygulanması etkin mücadele yöntemlerindendir (Öztürk ve ark., 2016). 

 

 

Buxus sempervirens ve Buxus hyrcana Bitkilerinin Tıp ve Farmakon Bakımından İncelenmesi 

 

 

Alzheimer hastalığı amyloid protein plakları oluşumu ile beyinde sinir iletiminin engellenmesidir. 

Amyloid protein plakları yapısında acetylcholinesterase (AChE) ve butyrylcholinesterase (BChE) 

gibi asetilkolin substratları bulunur ve beyinde sinir iletimini sonlandırmaktadır (Taylor ve ark., 

1994; Nachon ve ark., 2005). Amyloid plaklar Alzheimer hastası bireylerin beyinlerindeki sinir 

hücreleri (nöronlar) arasında bir araya gelen sert, çözünmez β-amyloid protein birikimleridir. ChE 
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(Cholinesterase) inhibitörlerini kullanma Alzheimer hastalığına neden olan plakları önemli oranda 

azaltır (Lahiri ve ark., 2002). Buxus sempervirens herdem yeşil geleneksel tedavi (tıp) amacıyla 

kullanılan bir bitkidir. MeOH ile Buxus sempervirens ekstratları butyrylcholinesterase (BChE)’ı 

yaklaşık %90.1 oranında inhibe etmiştir (1mg/ml). Petroleum ether ile yapılan Buxus kök ekstraktı 

ise acetylcholinesterase (AChE)’ı yaklaşık %49.6 ve %59.3’lük kısmını inhibe etmiştir. Buxus 

ekstraktlarından elde edilen karışımlar yüksek konsantrasyonlarda Alzheimer hastalığında etkin rol 

oynayan amyloid protein plaklarını oluşturan her iki enzimi (AChE ve BChE) de daha yüksek 

oranda inhibe etmiştir (Orhan ve ark., 2012). Bu durum Buxus ekstraktlarının Alzheimer 

tedavisinde kullanılabileceğini göstermektedir. Buxus cinsinin farklı bir türü olan Buxus hyrcana 

yaprakları toz halinde yada merhem olarak cilt yaraları, cilt tahrişleri, cilt döküntüleri, deri 

iltihaplanmalarında kullanılmaktadır (Mamedov ve ark., 2005). 

 

Buxus ekstraktının diğer faydalı özellikleri; parazitik (özellikle sıtma) enfeksiyonlarda etkili, 

Alzheimer ve sıtmaya karşı aktivitesi yüksek, antiprotozoal aktivitesi yüksek, plasmodium 

falciparum (sıtma) chloroform ile ekstrakte edilmiş Buxus sempervirens antiprotozoal aktivitesi 

%87.3’tür (Orhan ve ark., 2012). İnsan immün yetmezliği virüs enfeksiyonlarını tedavi etmek için 

kullanılmaktadır (Valmet, 1983; Durant ve ark., 1996; 1998). 

 

Buxus sempervirens (adi şimşir) bitkisinde farklı araştırıcılar tarafından bulunan alkoloidler. 9β, 19-

cyclopropane, cycloartenol, betulinic acid, betulin, lupeol, sitosterol, stigmasterol, friedelin, 

epifriedelanol, pachysandiols-A ve B, β-amyrin olarak belirlenmiştir (Kikuchi ve Toyoda, 1965; 

Nakano ve ark., 1964; Vassovna ve ark., 1970; Gibbons ve ark., 1971; Satish ve Bhakuni, 1972). 

Farklı Buxus türleri farklı kıtalar üzerinde aynı amaç için kullanılmaktadır (Ata ve Andersh, 2008). 

B. sempervirens yaprak ekstratlarındaki 0-tigloylcyclovirobuxeine-B antiplasmodial (sıtmaya karşı 

etkili) aktiviteden temel sorumlu bileşen olarak saptanmıştır (Althaus ve ark., 2014). Neves ve ark., 

(2009)’nın Portekiz kuzeyinde Larouco ve Brunheiro lokasyonlarında 88 tür, 42 familya tıbbi 

bitkinin toplanıp hastalıklara etkisinin yerel halk üzerinde belirlendiği çalışmada Buxus 

sempervirens (adi şimşir); safra boşaltılması, müsil, üriner, ateş düşürücü, anti romatizmal, terletici, 

sıtma karşıtı (parazitosis) etkileri saptanmıştır. Anti-romatizmal, anti-malariyal, safra ve böbrek 

temizleyici, orta seviyede müsil ve terleme gibi benzer etkiler farklı ülkelerdeki araştırıcılar 

tarafından de belirlenmiştir (Leporatti ve ark., 1985). 

  
Buxus bitkileri steroid-triterpenoid sınıf alkoloidler bulundurur. Bu tip alkoloidler farklı 

farmakolojik aktiviteler gösterir. Steroid-triterpenoid sınıf alkoloid olan cycloprotobuxine-A kalp 

ritim bozukluğuna karşı koruyucu etki gösterir. Bitkinin kaba ethanolik ekstraktı immün yetmezliğe 

(HIV) karşı etkilidir. Triterpenoidal alkoloidlerden (+)-16α, 31-diacetylbuxadine bileşeni insan 

patojen bakterilere karşı antibakteriyel aktivite gösterir (Ata ve ark., 2002). SPV30 bir çok 

alkoloidleri içeren Buxus sempervirens L. bitkisinden hazırlanmıştır (Tomko ve ark., 1973; Atta-

Ur-Rahman ve ark., 1989). HIV hastalarının 8 saat ara ile 330 mg SPV30 alımı CD4 hücre sayısını 

artırmakta ve kuvvetlendirmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda HIV hastalarında 990 mg/d 

SPV30 fayda sağlamış, hastalık sürecini geciktirmiştir (Durant ve ark., 1998). Ayrıca bitki 

Mycobacterium tuberculosis aktivitesine karşı etki göstermiştir (Weller ve ark., 1957). Buxus 

sempervirens ile ilgili yapılan son çalışmalar bitkiden hazırlanan ekstraktların immün (bağışıklık) 

yetmezlik virüs enfeksiyonlarını tedavi ettiğini göstermektedir (Durant ve ark., 1996; Fourneau ve 

ark., 1997). 

 

Buxus sempervirens bitkisi yaprak ve çiçek aksamlarının asetonik ekstraktının akciğer kanser 

hücreleri MCF7, MCF10CA1a, T47D, BT-20 ve MDA-MB-435 ile yapılan çalışmada bitki 
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ekstraktının G0 ve G1 fazında hücre döngüsünü durdurduğu ve azalttığı belirlenmiştir (Mohamed 

ve ark., 2011). Bulgular Buxus sempervirens ekstraktının anti-kanser aktiviteleri bakımından umut 

vericidir. Otofaj hücre ölümleri ve apoptozis’i tetikler. Araştırıcılar bitkinin anti-kanser ajanlar 

içerdiğini akciğer kanserine karşı tek yada kombine halinde kullanılabileceği belirlenmiştir 

(Mohamed ve ark., 2011). 

 

Sonuç 

 

Buxus sempervirens park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılmasının yanı sıra tıbbi özellikleri 

açısından çok önemli bir bitkidir. Sakarya ilçelerinde önemli miktarda yayılış göstermektedir. 

Sıtma, HIV ve akciğer kanseri hastalıklarına karşı yüksek etkisi ve immün (bağışıklık) sistemini 

geliştirmesi açısından son derece önemlidir. Bitki ekstraksiyonunun antiprotozoal aktivitesi yüksek 

olmaktadır. Kaşık, makine yatakları, mekik, oyuncak, tarak, tabak, tavla pulu, ağızlık gibi pek çok 

kullanım alanlarına sahiptir. 
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Özet 

Kuraklık, tarımsal üretimde ciddi verim kayıplarına neden olan önemli faktörlerdendir. Küresel 

ısınma nedeniyle ortaya çıkan şiddetli kuraklık bitkileri ciddi anlamda etkileyip verim kayıplarına 

neden olmaktadır. Çerezlik ayçiçeği ülkemiz için çok önemli bir bitki olup, üretimde yer 

almaktadır. Dönemsel olarak karşılaştığımız kuraklık stresi ciddi anlamda verim kaybına neden 

olmaktadır. Bu çalışmada iki hibrit çerezlik ayçiçeğinin farklı gelişme dönemlerinde (tabla 

oluşumu, çiçeklenme ve tane bağlama) su stresi uygulanmıştır. Deneme 2018-2019 yılları arasında 

bölünmüş parseller (Split-Plot Design) deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Bitki boyu (cm), tabla çapı (cm), kabuk oranı (%), tane eni (mm), tane boyu (mm), 1000 tane 

ağırlığı (g), tane verimi (kg/da), yağ oranı (%) özellikler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

incelenen özelliklerin çoğu çiçeklenme dönemi su stresinden etkilenmektedir. Tane verimi (kg/da), 

bitkide tabla çapı (cm), 1000 tane ağırlığı (g), tane boyu 

III. ve kabuk oranı (%) özellikleri istatistiki olarak önemli farklıklar göstermektedir. Tane 

bağlama dönemi su stresi tanelerde yağ oranını olumsuz etkilemiştir. Ancak, tabla oluşum 

dönemindeki su stresi kontrol parsele göre bitki özelliklerini etkilememektedir. Sonuç olarak; 

çerezlik ayçiçeği üretiminde çiçeklenme ve tane doldurma dönemlerinde su stresi bitkide tane 

verimi, tane boyu ve yağ oranı özelliklerinde etki seviyesi yüksektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çerezlik hibrit ayçiçeği, Çeşit, Gelişme dönemleri, Kuraklık stresi, Verim 

 

WATER STRESS EFFECT ON CONFECTIONERY HYBRID SUNFLOWER (Helianthus 

annuus L.) CULTIVARS AT DIFFERENT GROWTH PERIODS 

 

Abstract 

Drought is one of the factors that cause serious yield losses in agricultural production. Severe 

drought events from global warming seriously affect plants and cause yield losses. Confectionary 

sunflower is involved in the production as a very important plant for our country. However, the 

drought stress that may occur periodically causes this product to lose efficiency. In this study, water 

stress was applied in different development periods (bud formation, flowering, grain filling periods) 

of two hybrid confectionery sunflowers. The trial was conducted as split-plot design based on 3 

replications between 2018-2019 years. According to the results obtained, many characteristics are 

affected by water stress during the flowering period. Particularly, grain yield, plant diameter, 1000 

grain weight, grain size, and hulls ratio characteristics show significant 
 

differences. To grain filling period, water stress adversely affected the oil content. However, the 

water stress in the bud formation period does not affect the plant properties compared to the control 

parcel. As a result; yield, grain size, and oil ratio characteristics, flowering, and grain filling period 

are determined as an important step for confectionery hybrid sunflower. 
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Keywords: Confectionery hybrid sunflower, Cultivar, Development periods, Drought stress, Yield 
 

Giriş 

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) 72 ülkede ılıman ve subtropikal iklim koşullarında yetiştirilmekte 

olup, soya fasulyesi, kolza ve yer fıstığından sonra dünyada en fazla üretimi gerçekleştirilen 

tohumlu bitkilerden biridir (Seiler ve ark., 2017). Ayrıca önemli oranda çerezlik, süs bitkisi, silajlık, 

hayvan ve kuş yemi olarak da kullanım alanları mevcuttur. Ülkemizde ise, en önemli yağ bitkisi 

olmasına rağmen, çerezlik olarak da yoğun tüketilmektedir (Gaytancıoğlu., 1999). Ayçiçeğinde; 

büyüme, gelişme, verim ve ürün kalitesi birçok abiyotik-biyotik stres faktöründen etkilenmektedir 

(Škorić., 2009). Günümüzde yağış miktarının azalması, artan sıcaklıklar, buharlaşma, su kaybı ve 

toprakta kullanılabilir su miktarının azalması kuraklığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Kuraklık, bitkilerde yaygın olarak abiyotik stresler arasında yer almaktadır (Joshi ve ark., 2016; 

Yadav, 2016). Küresel iklim değişikliği ile birlikte, kuraklığın bitkiler üzerindeki etkilerini 

anlamak, topraktaki sınırlı düzeydeki su varlığında yaşam döngüsünü tamamlayabilen dayanıklı ve 

kuraklığa toleranslı bitki çeşitleri üretmek zorunlu hale gelmiştir (Samancıoğlu ve ark., 2016; 

Shanker ve ark., 2015 ). Öte yandan, özellikle bitki büyüme dönemlerinde kritik olmayan aşamaları 

belirlemek, gereksiz sulama yapılmasını önler. Bu bağlamda su kaynakları ve toprak verimliliği 

artar. Bitkilerin kuraklık stresine karşı oluşturduğu tepkiler; stresin yoğunluğuna ve süresine, 

bitkinin çeşidine ve büyüme evresine bağlı olarak önemli ölçüde farklılık göstermektedir (Jaleel ve 

ark., 2008; Hasanuzzaman ve ark., 2012). Bitkilerin gelişme döneminde su stresi ile ilgili birçok 

araştırmalar yapılmıştır. Human ve ark. (1990), ayçiçeğinde tabla oluşumu, tozlaşma ve tane 

bağlama dönemlerinde yapraktaki su potansiyelini dikkate alarak su stresi uygulamışlardır. Patil ve 

Gangavane (1990), büyüme dönemlerini ekimden sonra üç farklı 0-30, 30-60, 60-90 dönemde su 

stresini su buharlaşma testi ile gerçekleştirmişlerdir. Subramanian ve Maheswari (1991), yalnızca 

çiçek dönemini baza alarak su stresi uygulamışlardır. 

Çalışmanın amacı, bazı hibrit çerezlik ayçiçeği çeşitlerinde su stresinin vejetasyon dönemi bitkinin 

bazı evrelerinde verim ve verim unsurları üzerindeki etkisi incelenmektedir. 
 

Materyal ve Yöntem 

Bu araştırma, 2018 yılı yetiştirme döneminde Eskişehir Çifteler ilçesinde (yükselti 875 m) 

yürütülmüştür. Çalışma, Palancı ve Ahmetbey hibrit çerezlik ayçiçeği çeşitleri üzerinde yapılmıştır. 

Deneme, 2018 yılı bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ekim 

tarihi 2 mayıs 2018’dir. Hasat 5 eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Denemede dört farklı bitki 

gelişme döneminde su stresi (kontrol, tabla oluşumu, çiçeklenme ve tane bağlama dönemi) 

uygulanmıştır. Denemede gelişme dönemleri ana parseller, çeşitler alt parsellerde yer almıştır. 

Deneme yerinden alınan toprak örneklerinde yapılan analiz sonuçlarını gösteren çizelge 1 

incelendiğinde deneme toprağının hafif alkali reaksiyonda ve killi-tınlı yapıya sahip olduğu 

görülmektedir. Fosfor içeriği fazla düzeyde olup, organik madde orta ve potasyum yeterli 

miktardadır. Her parsel 5 m uzunluğunda ve 4 sıradan oluşmuştur. Sıra araları 70 cm ve sıra üzeri 

ise 26 cm’dir. Ekim sonrası dört yapraklı seviyelerde çapa gibi bakım işlemleri yapılmıştır. Azotlu 

gübre uygulamalarının yarısı ekim ile birlikte diğer yarısı ise dört yapraklı seviyelerde 

uygulanmıştır. Tüm parsellerde ilk sulama ekim ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Tüm parsellerden 

kenar tesir uygulanarak tesadüfi seçilen 10 bitkide; bitki boyu, bitkide tabla çapı, kabuk oranı, tane 

eni, tane boyu, 1000 tane ağırlığı, dekara tane verimi ve yağ oranı incelenmiştir. 
 

Stres Uygulaması 

Araştırma dört ana parselden oluşmaktadır. Çeşitlere su stres uygulamaları tabla oluşumu, 

çiçeklenme ve tane bağlama dönemlerinde üç ana parselde uygulanmıştır. Dördüncü ana parsel 
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kontrol grubu olup, su stresine maruz bırakılmamıştır. Deneme alanı meteorolojik verilerin 

incelenmesinde su stresi uygulanan dönemlerde yağış gözlemlenmemiştir. 
 

Verilerin Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler bölünmüş parseller (Split-Plot Design) deneme desenine 

göre MSTAT-C istatistiki analiz yöntemine tabi tutularak varyans analizleri yapılmıştır. Duncan 

testi ile uygulamalar arasındaki farklılıklar belirlenmiştir (Düzgüneş ve ark., 1987). 
 

Çizelge 1. Deneme yerinin2015 ve 2016 yıllarına ait toprak analizi sonuçları* 

Yıllar N (%) P (kg/da) K (kg/da) pH 

Organik Madde Kireç EC 

Yapı 
(%) (%) (dS/m) 

 

2018 0.12 9.68 203.19 7.78 2.52 38.32 0.52 Killi-Tınlı 

*: Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal ve Kal. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.  

 

Bulgular ve Tartışma 

Kuraklık, küresel ısınma sonucu dünyadaki hemen hemen tüm canlı organizmaları etkileyen en 

ciddi çevresel faktördür. Araştırmada elde edilen ortalama Duncan test sonuçları %1 ve %5 

düzeyde önemli olup, çizelge 2’de verilmiştir. İncelenen bir çok özellik; bitkide tabla çapı, kabuk 

oranı, tane eni, tane boyu, 1000 tane ağırlığı ve dekara tane verimi özellikleri çiçeklenme dönemi 

su stresinden etkilenmektedirler. 
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Çizelge 2. Farklı gelişme dönemlerinde su stresinden etkilenen çerezlik hibrit ayçiçeği 

çeşitlerinin verim ve verim unsurlarına ait ortalama veriler 

Çeşitler 

Bitki Boyu (cm) 

Su stresi 

Kontrol Tabla Bağlama Çiçeklenme Tane Doldurma Ortalama 

      

Palancı 192.67 189.67 191.67 192.00 191.50 A 

Ahmetbey 183.33  182.67  184.00  183.33  183.33 B 

Ortalama 188.00  186.16  187.83  187.66    

    Tabla Çapı (cm)      

Palancı 20.66  19.83  16.50  18.66  18.92  

Ahmetbey 21.00  18.83  16.83  19.16  18.95  

Ortalama 20.83 A 19.33 B 16.67 C 18.92 B   

    Kabuk Oranı (%)      

Palancı 32.67 e 36.33 c 41.00 b 39.50 b 37.37 B 

Ahmetbey 34.33 d 41.00 b 44.00 a 43.67 a 40.75 A 

Ortalama 33.50 C 38.67 B 42.50 A 41.58 A   

    Tane Eni (mm)      

Palancı 7.833 a 7.767 a 5.667 d 6.567 c 6.95 A 

Ahmetbey 7.200 b 6.933 bc 5.733 d 6.633 c 6.62 B 

Ortalama 7.517 A 7.350 A 5.700 C 6.600 B   

    Tane Boyu (mm)      

Palancı 18.23 b 17.90 b 15.40 d 16.63 c 17.04 B 

Ahmetbey 19.23 a 18.30 b 15.77 d 16.67 c 17.49 A 

Ortalama 18.73 A 18.10 A 15.58 C 16.65 B   

   1000 Tane Ağırlığı (g)     

Palancı 126.00 a 124.70 a 106.00 d 112.70 b 117.33A 

Ahmetbey 111.00 c 110.30 c 101.00 e 106.20 d 107.12B 

Ortalama 118.50 A 117.50 A 103.50 C 109.40 B   

   Dekara Tane Verimi (kg/da)     

Palancı 379.00  377.33  321.00  354.00  357.83 

Ahmetbey 390.00  388.00  330.67  362.00  367.66 

Ortalama 384.50 A 382.70 A 325.80 C 358.00 B   

    Yağ Oranı (%)      

Palancı 24.33  23.67  22.00  19.33  22.33 A 

Ahmetbey 20.57  19.33  18.17  15.50  18.39 B 

Ortalama 22.45 A 21.50 B 20.08 C 17.42 D   

*Ortalamalar üzerinde büyük ve küçük alfabe ile sınıflandıran Duncan testi, sırası ile ana 

faktör ve etkileşimlere aittir. 
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Bitki Boyu (cm) 

Vejetatif büyüme seviyesinin belirlenmesi bakımından bitki boyu önemli bir parametredir. 

Araştırmada çerezlik ayçiçeği hibrit çeşitlere ilişkin varyans analiz sonucunda çeşitler arasında 

p<0.01 düzeyinde önemli fark belirlenmiştir. Bitki boyu bakımından Palancı çeşidi (191.50 cm) 

Ahmetbey çeşidinden (183.33 cm) daha uzun boya sahiptir (çizelge 2). Çeşitlere uygulanan 

farklı dönemlerde su stresinin etkileşimi ve ana faktörde yer alan su stresi önemli 

bulunmamıştır. Dönemlerde uygulanan su stresi bitki boyunda herhangi bir etkileşim 

sağlamamıştır. Ayçiçeği vejetatif olarak büyüme ve çiçeklenme döneminin başlangıcına kadar 

boy artışı özelliğini koruduğu sonucuna varılabilir. Goksoy ve ark. (2004) yaptıkları çalışmada 

sınırlı sulamanın ayçiçeğinde bitki boyunu azalttığını bildirmişler. Osborne ve ark. (2002), 

Vilalobos ve ark. (1996) yaptıkları araştırmalar sırasında ayçiçeğinde bitki boyunun artan 

sulama suyu ile arttığı ve stres uygulanarak azaldığı gözlemlemişlerdir. Bitki boyu ayçiçeğinde 

tabla oluşumu ve çiçek aşamasına kadar tamamlanıp, büyümenin son evresinde su stresi sapın 

büyümesini etkilememektedir (Anwar ve ark,1995). Yapmış olduğumuz araştırmada su stresi; 

tabla oluşumu, çiçeklenme ve tane doldurma dönemlerinde bitki büyümesinin son evresinde 

uygulandığından dolayı bitki boyunda önemli farklılık görülmemiştir (çizelge 2). 
 

Tabla Çapı (cm) 

Gelişme dönemlerinde su stresi uygulanan çeşit ortalamaları 16.67 cm ile en az tabla çapı 

çiçeklenme döneminde görülmekte olup, kontrol grubundan 4.16 cm daha azdır. Ortalamalar 

arası fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur (çizelge 2). Çeşitler ile çeşit×su stresi açısından 

istatistiki bir fark gözlenmemiştir. Elde edilen sonuçlara göre uygulanan su stresi tabla çapında 

çeşitler arasında önemli farklılıklar oluşturmamaktadır. Çeşit ortalamaları açısından çiçeklenme 

döneminde uygulanan stres tabla çapını olumsuz etkilemiştir. Sonuç olarak, tabla çapının 

çiçeklenme ve tozlaşma aşamasında strese duyarlılığının ana nedeni bu dönemde tabla üzerinde 

çiçeklerin kademeli büyümesine atfedilebilir. Böylece çiçeklenme aşamasının başlangıcında, 

çiçek tablası hala nispeten küçüktür. Tüm çiçekler tablanın yüzeyinde olmasına rağmen, her 

birinin büyümesi henüz tamamlanmamıştır. Bu bağlamda generatif dönem su stresi, ayçiçeği 

tablası gelişiminde olumsuz durumlara neden olabilir (Human ve ark.,1990; Wise ve ark., 1990; 

Taiz ve ark., 2002). 
 

Kabuk Oranı (%) 

Kabuk oranı bakımından ortalama Duncan tablosuna (çizelge 2) göre en hassas gelişme süreci 

çiçeklenme dönemi olarak saptanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre en fazla kabuk 

oranı %44.00 çiçeklenme dönemi ile Ahmetbey çeşidinde, en az ise %32.67 kontrol ile Palancı 

çeşidinde rastlanmıştır. Kabuk oranı, tane büyüklüğünün belirlendiği aşama olup, su stresi bu 

dönemde tanenin küçük olmasına neden olmaktadır. Ayrıca, büyük tanelerin kabuk oranı düşük 

olmasına rağmen küçük tanelerde tane oranı fazla olmaktadır. Kaya (2006), hibrit ayçiçegi 

çesitlerinde farklı sulama uygulamalarının kabuk oranında farklılıklar gösterdiğini saptamıştır.  
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Tane Eni (mm) 

Çiçeklenme döneminde uygulanan su stresi ile en düşük tane eni Ahmetbey ve Palancı 

çeşitlerinde sırasıyla; 5.73 mm ile 5.67 mm ve kontrol uygulamasında ise en fazla tane eni 7.83 

mm olarak Palancı çeşidinde gözlenmiştir. Kaya ve ark. (2005), ayçiçeğinde, özellikle tane 

doldurma dönemi boyunca meydana gelen aşırı sıcakların, ayçiçeği tablalarındaki tanelerde hızlı 

nem kaybına neden olduğunu, bu durumunda tane iriliklerini azaltıp, cılız taneler oluşmasına yol 

açtığını bildirmişlerdir. 

 

Tane Boyu (mm) 

Tane boyu bir çeşit özelliği olmasına rağmen tabla çapı ve tabladaki tane sayısı ile yakından 

ilişkilidir. Ayrıca çerezlik ayçiçeği bitkisinde en önemli özelliklerden birisi olarak yer almaktadır. 

Çerezlik ayçiçeği boyutları arttıkça ürün fiyatlarında da artış olmaktadır. Araştırmada Palancı ve 

Ahmetbey çeşitleri çiçeklenme döneminde uygulanan su stresinde sırasıyla; 15.40 mm ve 15.77 

[5] ile en kısa tane boyu elde edilirken, en uzun tane boyu 19.23 mm Ahmetbey çeşidinde 

kontrol uygulamasında elde edilmiştir. Pekcan, V. (2014) yaptığı araştırmada tane boyunun 

çiçeklenme döneminde yapılan sulama ile %4.3, çiçeklenme ve çiçeklenme sonunda yapılan iki 

sulama uygulaması ile %5.8 oranında arttığını bildirmiştir. 
 

1000 Tane Ağırlığı (g) 

Bin tane ağırlığı bakımından çeşitler ve farklı dönemlerde su stresi uygulamaları %1 düzeyinde 

istatistiki olarak önemli bulunmuştur. En yüksek bin tane ağırlığı 126.0 gr Palancı çeşidinde 

kontrol uygulamasında izlenirken, en düşük çiçeklenme dönemi su stresi uygulamasında 106.0 gr 

Palancı çeşidinde gözlenmiştir. Bin tane ağırlığı verimi doğrudan etkileyen bir özelliktir. 

Çiçeklenme döneminde su stresine maruz kalan bitki fizyolojik olarak tablada çiçek sayısının 

azalması sonucunda tane sayısında azalış görülmektedir. Subramanian ve ark. (1991) 

çalışmalarında su stresinin çiçeklenme dönemi ve öncesinde tablada çiçek sayısında azalış 

gösterdiğini bildirmişlerdir. Bazı araştırmalarda bin tane ağırlığa ilişkin elde ettiğimiz bulgular, 

sulama aralığının kısalmasıyla bin tane ağırlığının arttığı yönündedir (El-Hafez ve ark., 2002; 

Flagella ve ark., 2002). 
 

Dekara Tane Verimi (kg/da) 

Araştırmada çerezlik hibrit ayçiçeği çeşitleri ve farklı dönemlerde su stresine ilişkin varyans 

analizi sonucunda; su stresi uygulama dönemlerinde p<0.01 düzeyinde önemli fark saptanmıştır. 

Çiçeklenme dönemi su stresi uygulamasında 325.8 kg/da en düşük verim kontrol uygulamasında 

ise 384.5 kg/da ile en fazla tane verim elde edilmiştir (çizelge 2). Verim öğeleri üzerinde 

uygulanan su stresi, ürünün nihai performansının düşmesine neden olmaktadır. Sonuçlara göre 

generatif dönemden önce görülen su stresi tane verimini olumsuz yönde etkilememektedir 

(Oride., 1984; Unger.,1992). 
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Yağ Oranı (%) 

Farklı dönemlerde su stresi uygulamalarında en yüksek yağ oranı %22.45 ile kontrol 

uygulamasında, en düşük yağ oranı %17.42 ile tane doldurma döneminde saptanmıştır (çizelge 

2). Generatif dönemde su stres uygulamasına tabi tutulan bitkide tane yağ oranının düşmesi, 

belirtilen dönemin yağ oranı bakımından vejetatif döneme göre ehemmiyetini vurgulamaktadır. 

Tabatabaei ve ark. (2012) yaptıkları çalışma sonucunda su stresi koşullarında elde ettikleri yağ 

oranının sulama yapılan koşullara göre %17.61 düzeyinde daha düşük olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Sonuç 

Bu çalışma, hibrit çerezlik ayçiçeğinde bitkinin su stresinden etkilendiği belirli dönemlerde 

sulama yapma, çerezlik olarak satışı gerçekleştiren firmalara ekonomik katkı yapmak ve 

tüketiciye yüksek kalitede standart bir ürün sunmak amacıyla iki çerezlik hibrit ayçiçeğinde ve 

bitkinin farklı vejetatif ile generatif dönemlerinde su stresi uygulanarak yürütülmüştür. İncelenen 

özelliklerin istatistiki analizlerinde ve ortalama değerlerinde farklılıklar görülmüştür. Çiçeklenme 

döneminde uygulanan su stresi; tabla çapı, kabuk oranı, tane eni, tane boyu, 1000 tane ağırlığı ve 

tane verimi özellikleri üzerinde önemli azalmalar belirlenmiştir. Yağ oranı özelliği için en önemli 

dönem tane doldurma periyodu olarak belirlenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 

çerezlik ayçiçeği üretiminde üreticilerin yetiştiricilik esnasında dikkat etmesi gereken en önemli 

faktörlerden birisi çiçeklenme döneminde mutlaka bitkiyi su stresine maruz bırakmamaktır. 
 

Teşekkür 

Yazarlar, Ahmet Erkan tohumculuk firmasına temin ettiği hibrit çerezlik ayçiçeği çeşitleri 

(Palancı, Ahmetbey) ve araştırmanın tüm aşamalarında gerek maddi ve manevi destekleri 

sağlamalarından dolayı teşekkürlerini sunmaktalar. 
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Özet  
Kimyon (Cuminum cyminum L.) Apiaceae familyasının bir üyesidir. Türkiye, İran, Hindistan, 

Pakistan, Mısır ve İspanya gibi ülkelerde yetiştirilen en eski ve ekonomik olarak en uygun 

bitkilerden biridir. Tarihsel kanıtlar ve son çalışmalara göre bitkinin tıbbi öneme sahip olduğu 

bilinmektedir. Hücresel ve moleküler düzeylerde bitki biyoteknolojisi kimyon bitkisinin üretim 

problemlerinin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Bu doğrultuda kimyon kotiledon boğum 

eksplantlarından sürgünlerin doğrudan yenilenmesi için hızlı ve tek aşamalı bir protokol 

geliştirilmiştir. Kimyon kotiledon boğumları 4 farklı konsantrasyonda 0.25, 0.50, 0.75 ve 1.00 

mg/l BAP içeren MS ortamına kültüre alınmıştır. Eksplant başına en fazla sürgün sayısı 10.80 

adet 0.25mg/l BAP içeren MS ortamından elde edilmiştir. Üç hafta sonra elde edilen sürgünler 

0.50 ve 1.00 mg/l NAA içeren MS ortamına aktarılmıştır. En fazla sürgün sayısı 31.00 adet 

olarak 0.50mg/l NAA içeren MS ortamında belirlenmiştir. İleri aşama olarak ana gövdeden 

ayrılan sürgünler 1.00mg/l IBA içeren MS ortamında köklendirilmiştir. Köklenen bitkileri dış 

koşullarına alıştırmak amacıyla torf içeren saksılara aktarılmış kontrollü koşullarda serada 

adaptasyon sağlanmıştır. Sera şartlarına alışan bitkilerde çiçek ve tohum bağlanması görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: BAP, Doku Kültürü, Kimyon, Kotiledon Boğum, Rejenerasyon 

 

REGENERATION AND MICRO REPRODUCTION RESEARCHES OF CUMIN 

(Cuminum cyminum L.) PLANT IN COTYLEDON NODE EXPLANT 

Abstract  
Cumin (Cuminum cyminum L.) is a member of the Apiaceae family. Turkey, Iran, India, Pakistan, 

Egypt, and Spain such as in countries cultivated oldest and economically is one of the most 

suitable plants. According to historical evidence and recent studies, this plant is known to be of 

medical importance. Plant biotechnology can help overcome the production problems of cumin 

plants at the cellular and molecular levels. Accordingly, a rapid and one-step protocol has been 

developed for direct replacement of shoots from cumin cotyledon node explants. Cumin 

cotyledon knuckles were cultured in MS medium containing 4 different concentrations of 0.25, 

0.50, 0.75 and 1.00 mg/l BAP. The maximum number of 10.80 shoots per explant was obtained 

from MS medium containing 0.25 mg/l BAP. The shoots obtained after three weeks were 

transferred to MS medium containing 0.50 and 1.00 mg/l NAA. The maximum number of 31.00 

shoots was determined in MS medium containing 0.50mg/l NAA. As a next step, the shoots  
separated from the main stem are rooted in MS medium containing 1.00mg/l IBA. To acclimate 

the rooting plants to external conditions, adaptation was provided in the greenhouse under 
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controlled conditions transferred to pots containing peat. Flower and seed formation has been 

observed in plants used to their external conditions. 

 

Keywords: BAP, Cumin, Cotyledon node, Regeneration, Tissue culture 

 

Giriş  
Kimyon (Cuminum cyminum L.), otsu, dikotiledon ve tek yıllık bir bitkidir. Tarihsel kanıtlar ve 

son çalışmalara göre bitkinin tıbbi öneme sahip olduğu bilinmektedir. Türkiye, İran, Hindistan, 

Pakistan, Mısır ve İspanya gibi ülkelerde yetiştirilen en eski ve ekonomik olarak en uygun 

bitkilerden biridir (Jain ve ark., 1992; Lawrence, 1995; Sadic ve ark., 2002; Banerjee ve Sarkar, 

2003; Takayanagi ve ark., 2003). Tıbbi bitkiler dünya nüfusunun çoğunluğu için önemli bazı 

ilaçların ham maddesini oluşturan değerli kaynaklardır. Kimyon; kök, gövde, yaprak ve çiçekleri 

esansiyel yağ ve antioksidan özellikleriyle polifenoller bakımından zengindir (Bettaibe ve ark., 

2010; Einafshar ve ark., 2012). Biyoteknolojik araçlar, tıbbi bitkilerin genotiplerini seçmek, 

çoğaltmak ve korumak için önemlidir. In vitro rejenerasyon, yüksek kaliteli bitki bazlı ilaç 

üretimi için muazzam bir potansiyele sahiptir (Tripathi ve Tripathi., 2003). Genellikle klasik 

yetiştirme prosedürü; yavaş, zahmetli ve zaman alıcıdır. Ayrıca bazı arzu edilen özellikler için 

genetik çeşitliliği de kısıtlıdır. Mikroçoğaltım ile çoğaltım oranı büyük ölçüde artmaktadır. 

Ayrıca patojen ve virüs içermeyen bitkilerin üretimine izin verir. Çeşitli bitkiler ve birçok tıbbi 

bitki de dahil olmak üzere, in vitro koşullarında mikroçoğaltım çalışmaları rapor edilmiştir. 

Sürgün ve kök meristemlerinden bitki rejenerasyonu Chtharanthus roseus, Rehmannia glutinosa, 

Rauvolfia serpentina gibi bazı tıbbi bitkilerde ümit verici sonuçlar elde edilmiştir (Paek ve ark., 

1995; Roy ve ark., 1994; Perez-Bermudez ve Seitz, 2002). Fosket, D.E. (1979) yaptığı çalışmada, 

2,4-D'de iki hafta sonra hipokotil eksplantlarından kallus oluşumunu rapor etmiştir. Shukla ve 

ark. (1997), benzer sonuçları bildirmiş ve kallusun yeşil ve yarı iletken olduğunu bulmuşlardır. 

Çalışmada kimyon kotiledon boğumdan embriyojenik kallus elde edilmiştir. Kimyonda kök 

solgunluğu hastalıkları oldukça yaygın ve ne yazık ki genetik materyal ile germplazm çalışmaları 

bu bitkide sınırlı kalmıştır (Stuart ve ark., 1994; Agrawal, 1996; Omar ve ark., 1997). Bu 

nedenle, kimyonun in vitro rejenerasyonuna olan ilgi biyoteknolojik ve hücresel genetik 

manipülasyon uygulamaları araştırmacılar tarafından artmaktadır. Geleneksel ıslah programlarına 

alternatif olması ile genetik transformasyon (özellikle agrobacterium yoluyla) bitkilerin 

geliştirilmesinde en güçlü araç olarak kabul edilmektedir (Eudes ve ark., 2003). Böylece, genetik 

transformasyon ile solgunluk hastalıklarına karşı daha dirençli transgenik kimyon bitkileri 

üretimi gerçekleştirilmektedir (Champawat ve Pathak, 1990; Dave ve ark., 1996; Shukla ve ark., 

1997; Hussein ve ark., 1998; Tawfik, 1998). Doku kültürü ve genetik transformasyon protokolleri 

bu tür bitkilerin germplazm havuzunun zenginleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

çalışmanın asıl amacı kimyon bitkisinde in vitro şartlarında asgari explant ve bitki besi ortamı 

kullanarak en fazla rejenerasyona ulaşmaktır. 
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Materyal ve Yöntem  
Doku kütürü çalışmalarında kullanmak amacıyla kimyon tohumları %10 oranda sodyum 
hipoklorit çözeltisiyle 20dk steril edilip, tohumlar 3 defa 5dk saf su ile yüzey sterilizasyonu 
yapılmıştır. Steril edilmiş tohumların çimlendirmek amacıyla MS0 (hormon içermeyen) ortamına 
kültüre alınmıştır. MS0 ortamında çimlenen kimyon tohumlardan laminar flow kabin içerisinde 
bistüri yardımıyla kotiledon boğumlar elde edilmiştir. Kimyon kotiledon boğum eksplantından 
sürgün rejenerasyonu için farklı dozda BAP–NAA içeren agar ile katılaştırılmış MS ortamı 
kullanılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Kimyon (Cuminum cyminum L.) bitkisinin kotiledon boğum eksplantında rejenerasyon: 

a) Besi ortamına aktarılan ve gelişmekte olan Kotiledon boğum eksplantı, b) Kotiledon 

boğumdan gelişen sürgünler, c) Bisturi yardımıyla ana gövdeden ayrılan sürgünler, d) Aktif 
karbon da gelişen ve köklenen bitkiler, e) Sürgünlerde kök oluşumu.  
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MS0 ortamında çimlenen kimyon tohumlardan pens ve bistüri yardımıyla kotiledon boğum 

eksplantları steril kabin içerisinde izole edilip, sürgün rejenerasyon için 0.25, 0.50, 0.75 ve 1.00 

mg/l BAP (4 kombinasyon) içeren MS ortamlarında kültüre alınmıştır. Ayrıca, kontrol olarak MS 

ortamı kullanılmıştır. Sürgün rejenerasyonunu arttırmak amacıyla üç hafta sonrası elde edilen 

sürgünler 0.50 ve 1.00 mg/l NAA içeren MS ortamına aktarılmıştır (şekil 1). Belirtilen süreçte 

gelişmeler kayıt altına alınmış, eksplant başına sürgün sayısı (adet) ve eksplant başına sürgün 

uzunluğu (cm) ile ilgili verilerinin istatistik analizi yapılmıştır. Dört hafta sonra gelişen 

sürgünleri steril kabin içerisinde bistüri yardımıyla ana gövdeden ayırıp köklendirmek amacıyla 

1mg/l IBA + 2g/l aktif kömür içeren MS ortamına kültüre alınmıştır. Ardından köklenen 

bitkilerin dış koşullara adaptasyonunu sağlamak için 1:1 oranında torf ve toprak içeren saksılar 

kullanılmıştır (şekil 1). 
 

Bulgular ve Tartışma 

  
Farklı BAP dozlarının kimyon kotiledon boğum eksplantından sürgün rejenerasyonuna 

etkisi  
Birinci ortamda, sürgün rejenerasyon için 0.00, 0.25, 0.50, 0.75 ve 1.00 mg/l BAP (5 

kombinasyon) içeren MS ortamlarında kültüre alınan eksplantların sonuçları şekil 2’de 
verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre eksplant başına sürgün sayısı ve sürgün uzunluğu ile 

ortamlar arasında farklılığın p<0.05 düzeyde önemli olduğu görülmektedir. 

Eksplant başına sürgün sayısı 1.50–10.80 adet ve sürgün uzunluğu ise 0.50–4.00 cm arasında 

değişmiştir. En fazla sürgün oluşum ve en uzun sürgün, 0.25mg/l BAP içeren ortamdan elde 

edilmiştir. BAP (sitokinin) embriyo eksplantlarında direkt sürgün rejenerasyon üzerinde inhibe 

edici etki gösterirken, düşük oranda BAP konsantrasyonu (0.10mg/l) kotiledon boğum 

eksplantında doğrudan sürgün rejenerasyonunu pozitif yönde etkilemiştir. Embriyo kültüründe 

sürgün çoğalması ve uzaması için alt kültür gerekli olmamıştır. Ancak kotiledon boğum 

kültüründe alt kültür önemli rol oynamaktadır (Ebrahimie ve ark., 2006, 2007). 

 
Farklı NAA dozlarının kimyon kotiledon boğum eksplantından sürgün rejenerasyonuna 

etkisi  
Sürgün rejenerasyon için 0.25 ve 1.00 mg/l NAA içeren MS ortamlarında kültüre alınan 

eksplantların sonuçları şekil 3’de verilmiştir. En fazla sürgün oluşumu 31.00adet ve en uzun 

sürgün 5.00cm olarak 0.50mg/l NAA içeren ortamdan elde edilmiştir. Gözlemlerimize benzer 

şekilde Tawfik ve Noga (2001, 2002), hipokotil ve koltuk altı eksplantlarından adventif kimyon 

sürgünlerinin rejenerasyonu için bir in vitro protokolü geliştirmişlerdir. Koltuk altı eksplant 

dokuları 2.5µM benziladenin (BA) içeren Murashige ve Skoog (MS) ortamına kültüre alınca 

eksplant başına en fazla 30 sürgün elde edilmiştir. BA olmayan ortamlarda ise, sürgün 

oluşmamıştır. Elde edilen sürgünler köklendirme amacıyla 1µM indol-3-butirik asit (IBA) içeren 

MS ortamına kültüre alınarak %85 köklenme sağlanmıştır. Ebrahimie ve ark. (2003), yaptıkları 

çalışmada kimyon embriyo kültüründe çoklu filiz rejenerasyonu için yeni ve etkili bir yöntem 

geliştirmişlerdir.  
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Bu yöntem ile, herhangi bir alt kültür olmaksızın kısa sürede (30-50 gün) çok sayıda sürgün elde 

edilmiştir. Embriyo eksplantları farklı kombinasyonlarda bitki büyüme düzenleyici ortamlarda 
kültüre alınarak kimyondaki kallus oluşumu ve sürgün rejenerasyonu üzerindeki etkileri 

araştırmışlardır. Eş zamanlı kallus oluşumu ve sürgün rejenerasyonu elde edilmiştir. Çoklu filiz 

rejenerasyonu için en iyi yanıt, eksplant başına ortalama 140 filizle 1.00mg/l BAP, 0.2mg/l NAA 
ve 0.4mg/l IAA içeren B5 ortamında elde edilmiştir. Farklı konsantrasyonlarda 6-

Benzilaminopurin (BAP), alfa-naftalinetik asit (NAA) ve indol-3-asetik asit (IAA) hormonların 
etkileri embriyo ve kotiledon boğum eksplantları üzerinde B5 ve alt kültür ortamlarda 

incelenmiştir. Dolaylı organogenez (kallus) yolu ile embriyo eksplantlarından, 0.10mg/l NAA ve 
1.00mg/l IAA içeren ortamda eksplantlar başına en fazla sürgün rejenerasyon 89.5 tespit 

edilmiştir. Oysa ki doğrudan boğum üzerinde organogenez çalışmaları, 0.10mg/l BAP ve 
1.00mg/l NAA içeren ortamda eksplant başına 42 sürgün oluşumuna neden olmuştur. 

 

Sonuç  
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda mikroçoğaltım çalışmasında kimyon bitkisinin kotiledon 
boğum eksplantı kullanılarak farklı büyüme düzenleyici konsantrasyonları içeren MS ortamına 
alınmıştır. Belirli sayıda sürgün elde edilerek sürgün regenerasyon yöntemi optimize edilmiştir. 
Yöntemin Agrobacterium araclığıyla transgenik kimyon bitkileri üretme çalışmaları için yararlı 
olabileceğini düşünüyoruz. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı Konya ili Çumra ilçesinde yetiştirilen önemli tarla ürünlerinden olan dane 

mısır, arpa, buğday, ayçiçeği (yağlık), şeker pancarı, kuru fasulye, silajlık mısır, yonca, macar 

fiği, çerezlik kabak maliyetlerinin belirlenmesi, kârlılığının ortaya konulması ve işletmelerde 

farklı üretim kolları arasında karşılaştırmalar yaparak bölgede ürünlerin rekabet üstünlüklerini 

(nispi kar) analiz etmektir. Araştırmada Çumra Tarım ilçe Müdürlüğü verilerinden 

yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, mutlak karlılığı en yüksek ürün şeker pancarı nispi 

karlılığı en yüksek ürün çerezlik kabak olarak bulunmuştur. Üretim deseninin muhasebe kayıtları 

tutularak ürün karşılaştırmaları yapıldıktan sonra planlanması bölgenin rekabet edebilirliğini ve 

işletmelerin karlılığını arttırabileceği öngörülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Nispi kar, Mutlak kar, Rekabet, Çumra, Türkiye 

 

Abstract 

This study aims to determine the costs of sweetcorn, barley, wheat, oilseed sunflower, sugar beet, 

haricot bean, silage corn, clover, hungarian hernia, pumpkin seed which are significant field 

crops grown in Çumra, Konya, to reveal the profitability and to analyze the competitive 

advantages (relative profit) of the products in the region by making comparisons between 

different production branches in the enterprises. In the research, the data of Çumra Agricultural 

District Directorate was used. According to the results of the research, sugar beet has the highest 

absolute profitability and the pumpkin seed has the highest relative profitability. It is foreseen 

that planning the production pattern after keeping product records and making product 

comparisons can increase the competitiveness of the region and the profitability of the 

enterprises. 

 

Key Words:  Relative profit, Absolute profit, Competition, Çumra, Turkey 

 

 

1. GİRİŞ 

Tarım işletmelerinin esas amacı karını maksimize ederken masraflarını minimum kılmaktır. 

Türkiye tarım işletmelerinin en büyük problemi işletmelerin büyük bölümünde muhasebe 

kayıtları tutulmamaktadır. Ayrıca işletmelerde üretim kollarının karlılıklarının karşılaştırmasının 
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yapılamaması da işletmeleri farklı ürünlere yönelme planlaması açısından da olumsuz 

etkilemektedir. Tarım sektöründe üretim maliyetlerini hesaplamak, sadece tarım işletmelerinde 

karar mekanizmalarına sağlayacağı yararlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda, devletin 

destekleme, fiyat, gelir vb. tarım politikalarına da dayanak teşkil etmektedir (Kıral ve 

Kasnakoğlu, 1999). 

Bu çalışmada Konya ili Çumra ilçesinde yetiştirilen önemli tarla ürünlerinden olan dane mısır, 

arpa, buğday, ayçiçeği (yağlık), şeker pancarı, kuru fasulye, silajlık mısır, yonca, macar fiği, 

kabak (çerezlik) maliyetlerinin belirlenmesi, kârlılığının ortaya konulması ve işletmelerde farklı 

üretim kolları arasında karşılaştırmalar yaparak nispi karlılıklarını analiz etmektir. 

 

2. MATERYAL METOT 

Çalışmada ikincil verilerden yararlanılmıştır (Çumra Tarım ve Orman Müdürlüğü verileri, 2019). 

Çumra ilçesinde en fazla üretilen tarla bitkilerinin verim, satış fiyatı, üretim maliyeti, GSÜD 

üzerinden mutlak kar (MK) ve nispi kar (NK) analizleri yapılarak incelenen ürünlerin bölge için 

rekabet avantajları yorumlanmıştır. Üretim faaliyetlerinde bulunan bir işletmecinin ilk düşündüğü 

husus, işletmesinden en fazla geliri nasıl sağlayabilirim noktasında toplanır. Günlük 

konuşmalarımızda kâr denildiğinde, gayrisafi hasıladan üretim masraflarının çıkarılmasıyla 

geriye kalan kısım anlaşılır. Buna, mutlak kâr, mutlak fayda, mutlak avantaj adları da verilir. 

Buradaki MK aynı zamanda net kar olarak ta yorumlanmaktadır. İşletmeci veya zirai üretimde 

bulunan bir çiftçi, gayrisafi hasılayı artırmak veya üretim masraflarını azaltmak suretiyle bu 

kârını çoğaltabilir. Fakat tarımsal üretimde bulunan bir çiftçinin, yatırımlarını yönetirken ve 

işletmesini planlarken faaliyetlerinde sadece mutlak karı düşünmesi yeterli olmaz. Bu arada nispi 

kârını da dikkate alması gerekir. Nispi kâr, gayrisafi üretim değerinin (GSÜD) üretim 

masraflarına oranı demektir (Oğuz ve Bayramoğlu, 2018). GSÜD; Gayri Safi Üretim Değeri 

(GSÜD), işletmelerin ürettikleri bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerleri ile yıl içerisinde 

meydana gelen prodüktif envanter kıymet artışlarından oluşmaktadır (Erkuş ve ark., 

2005).Üreticilerin fiilen yaptıkları masraflara, sabit giderler (faiz, genel idare gideri, kira veya 

kira karşılık gibi) eklenerek, toplam üretim masrafları ve birim ürün maliyetleri bulunur (Kıral ve 

ark.,1999). 

 

3. ÇUMRA İLÇESİ NÜFUS YAPISI VE ARAZİ KULLANIM DURUMU 

 

3.1.Nüfus yapısı  

Tarım sektöründe nüfusun dağılımı işgücü açısından önemli olup özellikle aktif nüfus olarak 

nitelendirilen 15-49 yaş grubu fiilen tarımda çalışan nüfustur. Tablo 1’de araştırma alanında 

toplam nüfusun %49,13’unu aktif nüfus oluşturmaktadır. 
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Tablo 1. Çumra İlçesinde Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Sınıflandırılması 

Yıllar CİNSİYET 
ÇUMRA     KONYA     

0-14 15-49 50+ %  Toplam  0-14 15-49 50+ %  Toplam 

2019 
Erkek 5.681 17.083 10.970 50,14 

67.282 
182.026 577.519 349.423 49,68 

2.232.374 
Kadın 5.664 15.948 11.936 49,86 173.328 572.764 377.317 50,32 

Kaynak: (TÜİK, 2019) 

 

2019 yılında ilçenin toplam nüfusu 67.282’ olarak belirlenmiştir. Toplam nüfusun %50,14’ü 

erkek, %49,86’sı kadın nüfustan oluşmaktadır (Tablo 1). 

 

3.2. Arazi varlığı 

Çumra ilçesinde kullanılan alanının %72,56’sı tarıma ayrıldığı ve coğrafi özellikleri bakımından 

tarıma elverişli olduğu için ilçe ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır. Bunun yanı sıra 

tarıma dayalı sanayi de ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.  

 

Tablo 2. Çumra İlçesi Arazi Varlığı ve Kullanım Durumu (ha) 

Arazi 

varlığı 

 

Çumra ilçesi  
Konya ili Türkiye  

(Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) 
Konya  

% 

Türkiye 

% 

Tarım 

Arazisi 
151.697,80 72,56 2.247.856,60 55,08 24.294.680,80 31,00 6,75 0,62 

Çayır-Mera   33.529,00 16,04    761.460,70 18,66 14.616.687,30 18,65 4,40 0,23 

Orman     7.837,00   3,75    540.189,00 13,24 21.389.783,00 27,30 1,45 0,04 

Diğer   16.000,00   7,65    531.845,65 13,03 18.056.548,90 23,04 3,01 0,09 

Toplam 209.063,80   100 4.081.351,95 100 78.357.700,00 100 5,12 0,27 

Kaynak: (Mevka, 2014) 

 

Çumra ilçesi toplam 209.063,8 ha kullanım alanına sahiptir. İlçe arazi kullanım alanının 

%72,56’sı tarım arazilerine, %16,04’ü çayır-mera alanlarına ve %3,75’i orman alanlarına 

ayrılmıştır. (Tablo 2). 

Çumra ilçesi Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi kayıt sistemine (TBS) kayıtlı 2019 yılında 

1.013.527 da arazi kayıtlı olup, 933.179 da sulanabilir, 80.348 da kuru arazi niteliğindedir.  
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Tablo 3. Araştırma Alanında Yetiştirilen Ürünler (2019) 

Yetiştirilen ürünler Sulu (da) Kuru (da) Toplam (da) 

Toplam Ekili 

Alandaki Payı 

(%) 

Dane Mısır 348.142,24  - 348.142,24 34,35 

Arpa 165.973,66 20.613,75 186.587,41 18,41 

Buğday 113.203,39 44.022,07 157.225,46 15,51 

Ayçiçeği (Yağlık) 93.758,21  - 93.758,21 9,25 

Şeker Pancarı 59.739,76  - 59.739,76 5,89 

Kuru Fasulye 55.040,41  - 55.040,41 5,43 

Silajlık Mısır 29.822,24  - 29.822,24 2,94 

Yonca (Ot) 27.069,93  - 27.069,93 2,67 

Macar Fiği 7.510,72  - 7.510,72 0,74 

Kabak (Çerezlik) 6.183,77  - 6.183,77 0,61 

Diğer 26.734,70 15.712,54 42.447,24 4,21 

Toplam 933.179,03 80.348,36 1.013.527,39 100 

Kaynak: (TOB, 2019) 

 

Çumra ilçesi TBS sistemine kayıtlı arazilerde yapılan üretimin başında Dane mısır gelmektedir.  

2019 yılı kayıtlarına göre toplam üretimin %34,35’i dane mısır olarak gerçekleşmiştir. (Tablo 3). 

 

4. ARAŞTIRMA ALANINDA YETİŞTİRİLEN BAZI ÜRÜNLERİN MALİYET 

ANALİZLERİ 

2015-2019 yılları arası verim, satış fiyatı, maliyet, GSÜD ve net karlar üzerinden ilçede sulu 

tarım şartlarında üretimi en fazla yapılan bazı tarla bitkilerinin yıllar itibariyle değişimleri ve 

ürünler arası karşılaştırmalar yapılmıştır.  

 

4.1. Dane mısır üretimi 

Araştırma alanı olan Çumra İlçesinde dane mısır üretimi yıllara göre ekim alanlarıyla birlikte 

veriminde de artış gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 4. Dane Mısır Üretimi GSÜD, Maliyeti, Mutlak ve Nispi Karları 

Yıllar 

Dane Mısır 

Toplam  

Ekilen  

Alan (da) 

Verim  

(kg/da) 

Satış 

Fiyatı 

(TL/kg) 

Maliyet  

(TL/da) 

GSÜD  

(TL/da) 

Mutlak Kar  

(TL/da) 

Nispi  

Kar 

(TL/da) 

 

2017  256.811,23 1.400,00 0,80 574,70 1.120,00 545,30 1,95 

2018  333.463,56 1.500,00 0,85 720,29 1.275,00 554,71 1,77 

2019  348.142,24 1.500,00 1,10 1.010,97 1.650,00 639,03 1,63 

Kaynak: (TOB, 2019) 

 

Mutlak kar bakımından karlı gibi görünen ürün aslında nispi karlılık açısından son yıllarda düşüş 

göstermiştir. Üreticinin bu üretim faaliyetine yaptığı 1 TL’lik yatırım maliyeti 1,63 TL 
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getirmektedir. Yani üreticinin bu yatırımdan elde ettiği kazanç gerçek anlamda 0,63 TL’dir 

(Tablo 4).   

 

4.2. Arpa üretimi 

İlçede dane mısırdan sonra en fazla üretim alanına sahip olan bitki arpadır. Arpa üretim alanı 

sürekli artış göstermiştir. Verimi son yıllarda çok fazla değişiklik göstermemekle birlikte 

maliyetler her yıl artış göstermiştir.  

Tablo 5. Arpa Üretimi GSÜD, Maliyeti, Mutlak ve Nispi Karları 

Yıllar 

Arpa 

Toplam  

Ekilen  

Alan (da) 

Verim  

(kg/da) 

Satış Fiyatı 

(TL/kg) 

Maliyet  

(TL/da) 

GSÜD  

(TL/da) 

Mutlak Kar  

(TL/da) 

Nispi  

Kar 

(TL/da) 

 

2017 107.132,64 650,00 0,85 351,06 630,50 279,44 1,80 

2018 133.214,72 680,00 0,85 416,53 678,00 261,47 1,63 

2019 186.587,41 650,00 1,15 560,20 835,00 274,80 1,49 

Kaynak: (TOB, 2019) 

Mutlak karlılık açısından karlı görünmeyen ürün nispi karlılık açısından da son iki yılda düşüş 

göstermiştir. Üreticinin bu üretim faaliyetine yaptığı 1 TL’lik yatırım maliyeti ancak 1,49 TL 

getirmektedir. Yani üreticinin bu yatırımdan elde ettiği kazanç gerçek anlamda 0,49 TL’dir 

(Tablo 5).  

4.3. Buğday üretimi 

Çumra İlçesinde dane mısır üretimi artmasıyla birlikte buğday üretim alanları daralma 

göstermiştir. Buğday üretim alanı 2019 yılında 157.225 da olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 6. Buğday Üretimi GSÜD, Maliyeti, Mutlak ve Nispi Karları 

Yıllar 

Buğday 

Toplam  

Ekilen  

Alan (da) 

Verim  

(kg/da) 

Satış 

Fiyatı 

(TL/kg) 

Maliyet  

(TL/da) 

GSÜD  

(TL/da) 

Mutlak Kar  

(TL/da) 

Nispi  

Kar 

(TL/da) 

 

2017 262.464,82 650,00 0,95 390,02 677,50 287,48 1,74 

2018 191.448,47 675,00 1,00 438,75 775,00 336,25 1,77 

2019 157.225,46 650,00 1,50 582,90 1.062,50 479,60 1,82 

Kaynak: (TOB, 2019) 

Mutlak karlılık açısından karlı görünmeyen ürün 2019 yılında satış fiyatı 1 TL’de 1,50 TL’ye 

yükselmesinden dolayı mutlak karı önemli oranda artış göstermiştir. Buğday üreticisinin bu 

üretim faaliyetine yaptığı 1 TL’lik yatırım maliyeti 1,82 TL getirmektedir. Yani üreticinin bu 

yatırımdan elde ettiği kazanç gerçek anlamda 0,82 TL’dir (Tablo 6).   

4.4. Ayçiçeği (yağlık) üretimi 

Yağlık ayçiçeği ekim alanı ve veriminde 2017 yılından sonra azalma olduğu görülmektedir. 2019 

yılında ilçenin ortalama ayçiçeği verimi 400 kg’dır. 
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Tablo 7. Ayçiçeği (Yağlık) Üretimi GSÜD, Maliyeti, Mutlak ve Nispi Karları 

Yıllar 

Ayçiçeği (Yağlık) 

Toplam  

Ekilen  

Alan (da) 

Verim  

(kg/da) 

Satış 

Fiyatı 

(TL/kg) 

Maliyet  

(TL/da) 

GSÜD  

(TL/da) 

Mutlak Kar  

(TL/da) 

Nispi  

Kar 

(TL/da) 

 

2017 102.521,50 425,00 1,70 428,66 722,50 293,84 1,69 

2018 93.699,59 400,00 2,30 571,15 920,00 348,85 1,61 

2019 93.758,21 400,00 2,65 763,13 1.060,00 296,87 1,39 

Kaynak: (TOB, 2019) 

Ayçiçeği üreticisinin bu üretim faaliyetine yaptığı 1 TL’lik yatırım maliyeti 1,39 TL 

getirmektedir. Yani üreticinin bu yatırımdan elde ettiği kazanç gerçek anlamda 0,39 TL’dir 

(Tablo 7).   

4.5. Şeker pancarı üretimi 

Şeker Pancarı üretim alanı yıllar itibari ile çok fazla değişiklik göstermemiştir. İlçenin ortalama 

şeker pancarı verimi 8000 kg/da’dır. 

Tablo 8. Şeker Pancarı Üretimi GSÜD, Maliyeti, Mutlak ve Nispi Karları 

Yıllar 

Şeker Pancarı 

Toplam  

Ekilen  

Alan (da) 

Verim  

(kg/da) 

Satış 

Fiyatı 

(TL/kg) 

Maliyet  

(TL/da) 

GSÜD  

(TL/da) 

Mutlak Kar  

(TL/da) 

Nispi  

Kar 

(TL/da) 

 

2017 68.127,07 8.000,00 0,21 955,48 1.784,00 828,52 1,87 

2018 63.825,67 8.000,00 0,22 1.114,30 1.864,00 749,70 1,67 

2019 59.739,76 8.000,00 0,30 1.399,65 2.544,00 1.144,35 1,82 

Kaynak: (TOB, 2019) 

Şeker pancarı üreticisinin bu üretim faaliyetine yaptığı 1 TL’lik yatırım maliyeti 1,82 TL 

getirmektedir. Yani üreticinin bu yatırımdan elde ettiği kazanç gerçek anlamda 0,82 TL’dir 

(Tablo 8).   

4.6. Kuru fasulye üretimi 

Kuru fasulye üretimi ilçede 2017 yılından sonra ekim alanları bakımından azalma görülmektedir. 

İlçenin ortalama kuru fasulye verimi 320-350 kg/da arasındadır. 

Tablo 9. Kuru Fasulye Üretimi GSÜD, Maliyeti, Mutlak ve Nispi Karları 

Yıllar 

Kuru Fasulye 

Toplam  

Ekilen  

Alan (da) 

Verim  

(kg/da) 

Satış 

Fiyatı 

(TL/kg) 

Maliyet  

(TL/da) 

GSÜD  

(TL/da) 

Mutlak Kar  

(TL/da) 

Nispi  

Kar 

(TL/da) 

 

2017 68.014,44 350,00 3,20 650,08 1.200,00 549,92 1,85 

2018 53.340,85 350,00 4,50 721,14 1.635,00  913,86 2,27 

2019 55.040,41 350,00 6,00 1.079,86 2.140,00 1.060,14 1,98 

Kaynak: (TOB, 2019) 
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Kuru fasulye üreticisinin bu üretim faaliyetine yaptığı 1 TL’lik yatırım maliyeti 1,98 TL 

getirmektedir. Yani üreticinin bu yatırımdan elde ettiği kazanç gerçek anlamda 0,98 TL’dir 

(Tablo 9).   

4.7. Silajlık mısır üretimi 

Silajlık mısır alanları 2018 yılında artış göstermekle birlikte 2019 yılında azalış olduğu 

görülmektedir. İlçenin ortalama silajlık mısır verimi 6.500-7.500 kg/da arasındadır. 

Tablo 10. Silajlık Mısır Üretimi GSÜD, Maliyeti, Mutlak ve Nispi Karları 

Yıllar 

Silajlık Mısır 

Toplam  

Ekilen  

Alan (da) 

Verim  

(kg/da) 

Satış 

Fiyatı 

(TL/kg) 

Maliyet  

(TL/da) 

GSÜD  

(TL/da) 

Mutlak Kar  

(TL/da) 

Nispi  

Kar 

(TL/da) 

 

2017 21.275,08  6.500,00  0,20 519,48 1.300,00 780,52 2,50 

2018 34.877,64  6.500,00  0,18  659,04  1.170,00 510,96 1,78 

2019 29.822,24 7.000,00 0,24 843,14 1.645,00 801,86 1,95 

Kaynak: (TOB, 2019) 

Mutlak karlılık açısından karlı bir ürün olan silajlık mısır nispi karlılık açısından da oldukça 

karlıdır. Silajlık mısır üreticisinin bu üretim faaliyetine yaptığı 1 TL’lik yatırım maliyeti 1,95 TL 

getirmektedir.  

4.8. Yonca üretimi  

İlçede yonca ekiminin yıllar itibariyle artış gösterdiği görülmektedir. İlçenin ortalama yonca 

verimi 1.600-1.800 kg/da arasındadır. 

Tablo 11. Yonca Üretimi GSÜD, Maliyeti, Mutlak ve Nispi Karları 

Yıllar 

Yonca 

Toplam  

Ekilen  

Alan (da) 

Verim  

(kg/da) 

Satış 

Fiyatı 

(TL/kg) 

Maliyet  

(TL/da) 

GSÜD  

(TL/da) 

Mutlak Kar  

(TL/da) 

Nispi  

Kar 

(TL/da) 

 

2017 20.991,28 1.800,00 0,55 562,35 990,00 427,65 1,76 

2018 21.849,65 1.800,00 0,70   703,09 1.260,00 556,91 1,79 

2019 27.069,93 1.800,00  0,75   966,09 1.350,00 383,91 1,40 

Kaynak: (TOB, 2019) 

Yonca üreticisinin bu üretim faaliyetine yaptığı 1 TL’lik yatırım maliyeti 1,40 TL getirmektedir. 

Yani üreticinin bu yatırımdan elde ettiği kazanç gerçek anlamda 0,40 TL’dir (Tablo 11). 

4.9. Macar fiği üretimi 

İlçe yıllar itibari ile macar fiği ekim alanlarının sürekli azaldığı veriminin bunun aksine arttığı 

görülmektedir. 
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Tablo 12. Macar Fiği Üretimi GSÜD, Maliyeti, Mutlak ve Nispi Karları 

Yıllar 

Macar Fiği 

Toplam  

Ekilen  

Alan (da) 

Verim  

(kg/da) 

Satış 

Fiyatı 

(TL/kg) 

Maliyet  

(TL/da) 

GSÜD  

(TL/da) 

Mutlak Kar  

(TL/da) 

Nispi  

Kar 

(TL/da) 

 

2017 11.880,89 1.100,00 0,50 293,91 550,00 256,09 1,87 

2018 10.101,48 1.100,00 0,55 389,26 605,00 215,74 1,55 

2019 7.510,72 1.200,00 0,60 572,26 720,00 147,74 1,26 

Kaynak: (TOB, 2019) 

2019 yılında macar fiği üreticisinin bu üretim faaliyetine yaptığı 1 TL’lik yatırım maliyeti 1,26 

TL getirmektedir. Yani üreticinin bu yatırımdan elde ettiği kazanç gerçek anlamda 0,26 TL’dir 

(Tablo 12). 

4.10. Kabak (çerezlik) üretimi 

Üretim alanı yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izleyen ürünün en az ekim alanı 2019 yılında 

gerçekleşmiştir. İlçenin ortalama kabak (çerezlik) verimi 120-140 kg/da arasındadır. 

Tablo 13. Kabak (Çerezlik) Üretimi GSÜD, Maliyeti, Mutlak ve Nispi Karları 

Yıllar 

Kabak (Çerezlik) 

Toplam  

Ekilen  

Alan (da) 

Verim  

(kg/da) 

Satış 

Fiyatı 

(TL/kg) 

Maliyet  

(TL/da) 

GSÜD  

(TL/da) 

Mutlak Kar  

(TL/da) 

Nispi  

Kar 

(TL/da) 

 

2017 7.911,03 140,00 11,00 587,69 1.540,00 952,31 2,62 

2018 15.340,99 140,00 8,00 679,03 1.120,00  440,97 1,65 

2019 6.183,77 130,00 14,00 837,17 1.820,00 982,83 2,17 

Kaynak: (TOB, 2019) 

Mutlak karlılık açısından da dalgalı bir seyir izleyen ürünün nispi karlılığı açısından 2019 yılında 

ilçenin en karlı ürünü olduğu görülmektedir. Kabak (çerezlik) üreticisinin bu üretim faaliyetine 

yaptığı 1 TL’lik yatırım maliyeti 2,17 TL getirmektedir. Yani üreticinin bu yatırımdan elde ettiği 

kazanç gerçek anlamda 1,17 TL’dir (Tablo 13). 

 

Tablo 14. Araştırma Alanında Seçilen Ürünlerin Rekabet Üstünlükleri (2019) 

Göstergele

r 

Dane 

Mısır 
Arpa 

Buğda

y 

Ayçiçeğ

i  

(Yağlık) 

Şeker 

Pancarı 

Kuru 

Fasulye 

Silajlı

k 

Mısır 

Yonca 
Macar 

Fiği 

Kabak 

(Çerezlik

) 

MK 

(TL/da) 

639,0

3 

274,8

0 
479,60 296,87 

1.144,3

5 

1.060,1

4 
801,86 

383,9

1 

147,7

4 
982,83 

NK 

(TL/da) 
1,63 1,49 1,82 1,39 1,82 1,98 1,95 1,40 1,26 2,17 

 

Bölgede tarım ürünlerinin nispi ve mutlak üstünlüğü ile ticaret fırsatı olan ürünlere ait 

performans göstergeleri açısından yorumlayacak olursak ilçede mutlak kar açısından en yüksek 
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değere sahip ürün şeker pancarı olduğu görülmekte, bu ürünü sırasıyla kuru fasulye, kabak 

(çerezlik) takip etmektedir. Önemli olan ürünlerin karlılığının yanında yatırımın karlılığıdır. Yani 

üreticinin yatırmış olduğu her 1 TL’nin getirisidir. İşletme planlaması yaparken nispi karları da 

dikkate almamız gerekir. Ürünlerin nispi karları açısından incelediğimizde, ilçenin nispi karı en 

yüksek ürünü çerezlik kabak olduğu görülmektedir. Zira üretici yatırdığı her 1TL için 2,17 TL 

gelir sağlamaktadır. Buradan şu sonucu çıkarmak gerekir. Bir bölgede üretim çeşitliliğine yer 

verirken sadece ürünün mutlak karlılığı değil onun yatırım karlılığına ve rekabet edebilirliğine de 

bakmak gerekmektedir.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Mutlak Kar açısından en yüksek değere sahip ürün şeker pancarı olduğu görülmekte, bu ürünü 

sırasıyla kuru fasulye, çerezlik kabak takip etmektedir. Ürünlerin karlılığının yanında yatırımın 

karlılığına da baktığımızda yani nispi karlarını karşılaştırdığımızda ilçenin nispi karı en yüksek 

ürünü çerezlik kabak olduğu görülmektedir. Üretim çeşitliliğine yer verirken sadece ürünün 

mutlak karlılığı değil onun yatırım karlılığına ve rekabet edebilirliğine de bakmak gerekmektedir. 

Sonuç olarak üreticilerin muhasebe kayıtlarını tutmanın önemini anlatmak için eğitim ve yayım 

faaliyetleri artırılmalı,  üretim maliyetlerini düşürmek için üretici örgütleri güçlendirilmeli, 

üretim kolları arası karşılaştırmalarla arazi kullanım planları yapılmalıdır. Bu sayede bölgenin 

rekabet edebilirliği artacak ve işletmelerin karlılığının arttırabileceği öngörülmektedir. 
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NANOMALZEMELER VE TARIMDAKİ UYGULAMALARI 
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Özet 

Mühendislik ürünü olan nanomalzemeler, nanoteknoloji çalışmalarıyla elde edilirler. 

Nanomalzemeler 1-100  nm arasında değişen boyutlara sahip ve üstün özelliklere sahip nano 

boyuttaki malzemeler olarak kabul edilmektedirler. Nanomalzemeler sahip oldukları özellikler, 

şekiller veya boyutlarına bağlı olarak farklı sınıflara ayrılabilirler. Yapısal özelliklere dayanarak 

yapılan genel sınıflandırma; karbon temelli, metal bazlı, kil ve seramik bazlı, yarı-iletken 

kuantum noktacıkları, polimerik ve lipid bazlı nanomalzemeler olarak farklı gruplara 

ayrılırlar. Bu nanomalzemeler, yüksek yüzey alanlarından ve nano ölçekli boyutlarından dolayı 

benzersiz fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı, tıbbi görüntüleme 

cihazlarından biyosensörlere, sürdürülebilir enerji teknolojisine, enerji tabanlı ve ekolojik 

iyileştirmelere, sağlık hizmetlerine, ziraat ve biyoteknolojik alanlarına, kimya endüstrilerine ve 

farklı birçok tüketim ürünlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Hazırlanan bu 

çalışmada, nano grubu malzemelerinden olan; karbon, gümüş, çinko oksit, titanyum dioksit, 

manyetik demir oksit, aliminum-silikat ve kuantum noktacıkların tarımsal uygulamaları hakkında 

bilgi verilmiştir. Ayrıca tarımda en çok kullanılan nanomalzemelerin hangisi olduğu ve bu 

malzemelerin uygulaması hakkında bilgiler vermekle birlikte özellikle tarım, yem ve gıda 

sektörlerinde pazarlanan ve geliştirilmekte olan uygulamalarınada genel bir bakış sunmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Nanomalzemeler, Karbon, Metal, Metal oksit, Kuantum noktacıkları, 

Tarımsal uygulamalar 

 

 

NANOMATERIALS AND APPLICATIONS IN AGRICULTURE 

 

Abstract 

Nanomaterials, which are engineering products, are obtained by nanotechnology studies. 

Nanomaterials are considered as nanoscale materials with sizes ranging from 1-100 nm, and 

superior properties. Nanomaterials can be divided into different classes depending on their 

properties, shapes or sizes. General classification based on structural features; They are divided 

into different groups as carbon-based, metal-based, clay and ceramic-based, semiconductor 

quantum particles, polymeric and lipid-based nanomaterials. These nanomaterials have unique 

physical and chemical properties due to their high surface area and nanoscale 

dimensions. Because of these features, they have a wide range of uses, from medical imaging 

devices to biosensors, sustainable energy technology, energy-based and ecological 

improvements, healthcare, agriculture and biotechnological fields, chemical industries and many 

other consumer products. In this study, which is one of the nano group materials; information on 

agricultural applications of carbon, silver, zinc oxide, titanium dioxide, magnetic iron oxide, 
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aluminum-silicate particles, and quantum dots. It also gives an overview of which nanomaterials 

are most used in agriculture and the application of these materials, as well as an overview of their 

applications that are marketed and developed, especially in the agriculture, feed and food 

industries. 

 

Keywords: Nanomaterials, Carbon, Metal, Metal oxide, Quantum dots, Agricultural applications 

 

 

1. GİRİŞ 

Tarım sektöründe nanoteknoloji; genetiği değiştirilmiş ürünlerin, hayvansal üretim girdilerinin, 

kimyasal böcek ilaçlarının ve hassas tarım tekniklerinin gelişiminin bir sonraki aşamasını 

kolaylaştıracak ve biçimlendirilecek en önemli teknolojik alandır. Bugüne kadar nanoteknolojinin 

tarımda kullanımı çoğunlukla teorik olduğu görülmektedir, ancak yeni fonksiyonel materyallerin 

gıda endüstrisinin gelişimi, gıda güvenliği ve biyoteknoloji için ürün geliştirme ve yöntem 

tasarımı ve enstrümantasyonun ana alanlarında önemli bir etkiye sahip olmaya devam edeceği 

görülmektedir (Joseph ve Morrison, 2006). Gelecekte bir bütün olarak toplum üzerindeki etkiler 

çarpıcı olacaktır. Malzeme bilimi ve kimyasındaki son gelişmeler sonucunda, mühendislik ürünü 

olan nanomalzeme teknolojisi, tarım alanında geniş çaplı etkileri olan ve özellikle ürünlerin 

güvenliği, üretimi, gelişimi ve olumsuz çevresel koşullara dayanıklığı gibi gelişmelerin olacağı 

muhakkaktır. Bu kapsamda nanobilim araştırmalarının tarıma katkısı üç alanda olmaktadır. 

Bunlar; a) gıda güvenliği ve biyogüvenlik; b) malzeme bilimi c) gıda işleme ve ürün geliştirme 

şeklinde olmaktadır. Bitki hastalıklarını kontrol etme alanına giren bazı nano boyuttaki 

malzemeler ise, karbon, gümüş, çinko oksit, titanyum dioksit, alümina-silikat formları ile 

kuantum noktacıklarıdır. Deneysel çalışma sonucunda belirlenmiş konsantrasyonlardaki 

nanomalzemeler, birkaç fitopatojenin neden olduğu çeşitli bitki hastalıklarının kontrolü için 

başarıyla kullanılabilirler.  

2. TARIMDA KULLANILAN NANOMALZEMLER 

2.1 Karbon Nanomalzemeleri 

Mühendislik amaçlı nanomalzemeler arasında, karbon bazlı nanomalzemeler çeşitli nano-

biyoteknoloji uygulamalarında önemli bir konuma sahiptir. Gittikçe artan kullanım oranın 

fazlalığı ve karbon nanomalzemelerine maruz kalma, çevresel kaygılara neden olabilir. Bu 

nedenle, bitkilerde bulunan karbon nanomalzemelerin besin zincirinin önemli bir bileşenini 

kapladığı etkileri sistematik olarak incelemek son derece önemlidir. Karbın nano malzemelerin 

bu özelliklerinin kullanılması tarımsal alandaki ve sürdürülebilir tarımsal koşulların 

geliştirilmesindeki uygulamalar için benzersiz iletken, optik ve termal özellikler sunan birçok 

nano cihazları veya sistemleri geliştirmek için yeni olanaklar sunmaktadır (Saeed ve Khan, 

2016). Örneğin zirai ilaçlar veya diğer maddeler, karbon nano malzemelere dayalı dağıtım 

sistemleri tarafından konukçulara hedeflenebilir, böylece çevreye salınan kimyasalların 

miktarının ve diğer bitki dokularına verilen zararın azaltılmasına yol açabilir. 

2.2. Gümüş Nanomalzemeleri 

Gümüş nanomalzemeleri, biyosistem için en çok çalışılan ve kullanılan nano boyuttaki 

malzemelerdir. Uzun zamandır güçlü inhibitör ve antibakteriyel etkilerinin yanı sıra geniş bir 

antimikrobiyal aktivite spektrumuna sahip olduğu da bilinmektedir. Yüksek yüzey alanına ve 

http://www.scialert.net/asci/result.php?searchin=Keywords&cat=&ascicat=ALL&Submit=Search&keyword=food+safety
https://scialert.net/fulltext/?doi=rjnn.2015.1.5#29313_an
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yüzey atomlarının yüksek oranına sahip olan gümüş nanomalzemeler, nano boyutta olmayan 

gümüş olan malzeme ile karşılaştırıldığında yüksek antimikrobiyal etkiye sahiptirler. Gümüş 

kapsülün fiziksel reaksiyonu, indirgeyici ajan ve stabilizatörlerle kimyasal reaksiyonu ile çift 

kapsül haline getirilmiş gümüş nanomalzemeler hazırlanabildiği gibi üretilebilmektedir. Bu 

hazırlanılan nano boyuttaki malzemeler sulu çözelti içinde oldukça kararlı ve çok iyi 

dağılmaktadırlar. Bu özellikteki nanomalzemeler ekim yapılan topraklarda ve topraksız 

sistemlerde istenmeyen mikroorganizmaları ortadan kaldırırlar. Ayrıca mantarları, küfleri, 

çürümeyi ve diğer bazı bitki hastalıklarını durdurmak için yaprak spreyi olarak 

kullanılırlar. Dahası, gümüş nanomalzemeler mükemmel bir bitki büyüme uyarıcısıdır. 

Günümüzde gümüş, geniş bir gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizma, maya, küf ve 

virüs çeşitlerine karşı biyosidal aktivitesinden dolayı en çok araştırılan antibakteriyel 

nanomazemelerdir. Antimikrobiyal aktivite esas olarak kükürt, oksijen veya azot içeren 

moleküllerde elektron verici gruplara bağlanan Ag + iyonlarının salınmasına dayanır. Bakterisidal 

özellikler parçacık boyutuna bağlıdır ve  küçülen boyut ile yüzey alanı arttıkça etkileride 

artmaktadır (Jo ve ark., 2009; Park ve ark., 2006). Gümüş nanomalzemeler, gıda ambalaj 

malzemelerine, kaplara ve kaplamalara gömülü ince dağılmış nano boyuttaki malzemeler gibi 

çeşitli yollarla eklenebilirler. 

2.3. Çinko Oksit Nanomalzemeleri 

Çinko oksit yerkabuğunda mineral çinko taşı olarak bulunmaktadır fakat çoğunlukla ticari amaçlı 

kullanılan çinko oksit, sentetik olarak üretilirler. Çinko oksitin moleküler formülü ZnO olup ve 

inorganik bir bileşiktir. Beyaz bir toz halinde görünür ve suda genelde tam çözünmezler. Çinko 

oksit malzeme biliminde sıklıkla II-VI yarı iletken olarak adlandırılır, çünkü çinko ve oksijen, 

periyodik tablonun 2. ve 6. gruplarına aittir. Çinko oksit yarı iletken, iyi şeffaflık, yüksek 

elektron mobilitesi, geniş bant aralığı ve güçlü oda sıcaklığı ışıldaması gibi çeşitli benzersiz 

özelliklere sahiptirler. Bu özellikler likit kristal ekranındaki şeffaf elektrotlardaki ve enerji 

tasarrufu sağlayan veya ısıya dayanıklı pencereler ve diğer elektronik uygulamalardaki 

işlemlerinden sorumludur. Çinko oksit tozu seramik, cam, çimento, kauçuk (örneğin araba 

lastikleri), yağlayıcılar, boyalar, merhemler, yapıştırıcılar, piller, yangın geciktiriciler, plastikler, 

sızdırmazlık maddeleri, pigmentler ve gıdalar (Zn besin kaynağı) dahil olmak üzere birçok 

malzeme ve üründe bir katkı maddesi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. 

Çinko oksit nanomalzemelerin tarımda uygulamaları başlangıç aşamasında olmasına rağmen 

gelişmeler umut vericidir. Daha verimli gübre ve bitki sağlığı için yeni formülasyonları 

geliştirmek ve benzeri tarımsal alanda ilgili gelişmelere üretimde yardımcı olmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Tarımsal formülasyonlarda çinko oksit nano boyuttaki parçacık kullanımı, 

ultraviyole ışığını bloke eden bir madde olarak iyi özelliklerini kullanarak veya gübre 

özelliklerini bir çinko mikrobesin kaynağı olarak kullanarak artan bir ilgi vardır. Bu mikro besin 

bitki gelişimi için esastır, çünkü yetersizliği bitkilerin hem performansını hem de besin değerini 

azaltacaktır. Çinko oksit nanomalzemelerin ayrıca ürünleri gıda kaynaklı patojenlerden etkili bir 

şekilde koruduğu gösterilmiştir (Espitia ve ark, 2012;  Yaho-Sinha ve ark, 2011). Çinko oksit ve 

bakır oksit nanomalzemelerin bir kombinasyonu, gıda endüstrisindeki uygulamalar için ilgi 

çekici olup özellikle bakterilere karşı seçici bir toksisiteye sahiptir ve insan sağlığı üzerinde 

sadece minimum etki oluştururlar (Ravishankar Rai ve Jamuna Bai, 2011).  

2.4. Titanyum Dioksit Nanomalzemeleri 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/gram-negative-bacterium
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/mould
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/bactericidal-activity
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/bactericidal-activity
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415300467#bib54
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415300467#bib54
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415300467#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415300467#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415300467#bib111
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415300467#bib94
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Titanyum dioksit boya, kozmetik, seramik, mürekkep ve deri üretiminde yaygın olarak kullanılan 

ve toksik olmayan bir beyaz pigmenttir. Klor ve ozon ile karşılaştırıldığında çok daha güçlü bir 

dezenfektandır. Titanyum dioksit zararsız olduğu için, nihai ürün ağırlığının %1'ine kadar gıda 

ürünlerinde kullanılması onaylanmıştır. Titanyum dioksit fotokatalist tekniği, toksik ve tehlikeli 

bileşikler oluşturmadığından ve büyük patojen dezenfeksiyon verimliliğine sahip olduğundan, 

bitki koruma dâhil çeşitli tarımsal uygulamalarda kullanımı için büyük bir potansiyele sahiptirler 

(Yao ve ark., 2009). Titanyum dioksit süt ürünleri ve şekerleme gibi bazı gıdaların beyaz rengini 

arttırmak için bir pigment olarak kullanılır. Titanyum dioksit kurutulmuş sebze, fındık, tohum ve 

çorba gibi çeşitli beyaz olmayan gıdalarda gıda katkı maddesi ve lezzet arttırıcı olarak da 

kullanılırlar. Gıdalardaki diyet titanyum dioksit alımı ilgi konusudur ve son zamanlarda yapılan 

çalışmalarda, ortak gıda ürünlerindeki titanyum dioksitin %5-6 ‘sının nano boyut aralığında 

bulunduğunu göstermiştir. Nanoformdaki titanyum dioksit, gıda kaynaklı patojenlerin 

etkisizleştirilmesi için, bazen nikel oksit ve kobalt gibi diğer bileşikler veya elementlerle 

kombinasyon halinde antimikrobiyal ajan olarak kullanılırlar. Ayrıca UV ışınlama nano-yapılı 

titanyum dioksit altında güçlü fotokatalitik etkinliklerinden dolayı özellikle patojenik 

giderilmesinde etkili olduğu öne sürülmüştür. Bu sebepten 

dolayı mikroorganizmaların içinde gıda ile temas eden yüzeylerin ve böylece gıda güvenliği 

arttırmak için titanyum dioksit nanomalzemeleri kullanılabilir (Ravishankar Rai ve Jamuna Bai, 

2011). 

2.5. Manyetik Demir Oksit Nanomalzemeleri 

Manyetik nanomalzemelerin en geniş grubunu demir ve demir oksit nanomalzemeleri 

oluşturmaktadır. Demir oksit formundaki demir çoğunlukla bir gıda renklendiricisi olarak 

kullanılırlar. Demir nanomalzemeleri sağlığı teşvik eden bir gıda katkı maddesi olarak 

incelenmektedir. Çünkü demir eksikliği dünyadaki en yaygın mikro besin eksikliklerinden 

biridir. Asit olarak çözünür demir bileşiklerinin çözünürlüğü ve biyoyararlanımı, birincil parçacık 

boyutlarının düşürülmesi ve böylece spesifik yüzey alanlarının arttırılmasıyla 

geliştirilebilir. Nanoyapılı demir içeren bileşikler, bazı gıdaların demir takviyesi için faydalı 

olabilirler (Laurent ve ark., 2010). Manyetik bazlı nanomalzemeler, bitkilerin belirli bölgelerini 

etkileyen hastalıkların tedavisi için sistemik bitki koruma kimyasallarının alan hedefli teslimi için 

kullanılabilir. Eğer içsel manyetik nanomalzemelerin hareketi yüksek güçlü harici mıknatıslar 

kullanılarak izlenebiliyorsa, onları kimyasalların salınması gereken belirli alanlara yönlendirmek 

mümkün olacaktır. Demir ve demir oksit nanomalzemeler dışında, manyetik nanomalzemelerle 

işlevselleştirilmiş karbon bazlı nanomalzemelerin kullanılmasının avantajı ise, karbon nano 

tüplerdeki iç alanı uygun bitki koruyucu kimyasalların doldurulmasına izin vermesi ve 

işlevselleştirilmiş manyetik nano malzemelerin, bitki içindeki nano taşıyıcıların hareketinin dış 

kontrolüne izin verme sistemidir (Ali ve ark., 2016). 

2.6. Alümino-Silikat Nanomalzemeleri  

Silika nanomalzemeler nanoteknoloji endüstrisinde çok kullanılan nano boyuttaki malzemeler 

arasındadır. Bunların oluşumu kristalimsi, basit amorf ve mesoporöz gibi çeşitli şekillerde 

gözlenmiştir. Mesoporöz silika nanomalzemeler, DNA ve kimyasalları bitkilere iletebilirler ve 

böylece bitki hücrelerine hedefli teslimat için güçlü bir araç oluştururlar. Küresel şekilde ve 

gözenekli silika nanomalzemeler sistemleri geliştirilmiştir. Bitki hücreleri sert hücre duvarına 

https://scialert.net/fulltext/?doi=rjnn.2015.1.5#1292780_ja
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/dairy-product
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/dried-food
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/food-pathogen
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/microorganism
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/food-contact-surfaces
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415300467#bib94
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224415300467#bib94
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/food-coloring
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/iron-deficiency


 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

476 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

sahiptir. Bu nedenle hedef bölgesine nüfuz etmek için partikül yüzeyini kimyasal bir kaplama ile 

değiştirmek gerekir.  

Nano ölçekte verimli pestisitler formüle edilme çabaları ayrı bir önem arz etmektedir. Bu tür 

çabalardan biri olan ve aktif içerikli alümino-silikat nano tüplerin kullanılmasıdır. Bunun 

avantajı, bitki yüzeylerine püskürtülen alümino-silikat nanotüplerin böceklerdeki tüysü yapılarda 

kolayca toplanmasıdır. Böcekler aktif olarak böcek ilacı dolu nanotüpleri tüketirler. Bu sebepten 

dolayı bunlar biyolojik olarak daha aktif ve nispeten daha çevresel olarak güvenli 

pestisitlerdir. Kolloidal silika nanomalzemeleri, enflamatuar sinyalleme aracılarının aktivasyonu, 

pro-enflamatuar sitokinlerin indüklenmesi ve aşırı duyarlılığın indüklenmesi gibi güçlü tepkilerin 

ortaya çıkmasında daha başarılıdır. Mesoporöz silika nanomalzemelerin daha iyi 

biyouyumluluğunun ardındaki sebep, in-vivo olarak, yüksek gözenekliliklerine, büyük iç 

hacimlerine ve düşük sitotoksisite veren yüksek yüzey alanlarına bağlanabilir (Lee ve ark., 2011). 

Silika nanomalzemelerin etkisi yük ve büyüklüğüne göre değişir. Küçük malzemeler daha büyük 

bir yüzey alanına sahiptir, böylece biyomoleküller ile in-vivo olarak daha iyi etkileşim sağlarlar. 

Nanosilika, hayvanlarda çeşitli tarımsal böcek/haşere ve ektoparazitleri kontrol etmek için 

başarıyla kullanılmıştır. Bu tür nanomalzemeler, fiziksel adsorpsiyon yoluyla kütiküler lipidlere 

(böceklerin kurumadan ölmesini önlemek için kullanılır) emilir ve yapraklar ve gövde 

yüzeylerine uygulandığında fiziksel yollarla böcek ölümüne neden olur.  

 2.7. Kuantum Noktacıkları  

Kuantum noktacıkları kullanılarak oluşturulan LED ışıkları sayesinde, topraksız alanda bitki 

yetiştirme yapılabileceği gibi veya gelişmiş seralar sayesinde, daha hızlı, daha küçük ve aynı 

alanda daha fazla tarımsal ürün yetiştirebilmektedir. Bu amaçla kullanılan LED aydınlatma, 

tarımsal alanındaki iç mekan veya seranın en büyük maliyetlerinden biridir, ancak görünür ışığın 

bazı dalga boyları (renkleri) diğerlerinden daha faydalı olduğu için uzun vadede ekonomiklik söz 

konusu olabilir. Dalgaboyu kullanarak bitkilerin en çok istedikleri ışık türü, daha az genel ışık ve 

gücün kullanılması gerekiyor kullanılabilir (Hu ve ark, 2010). Örneğin, belirli bir bitki türünün 

ihtiyaç duymadığı yeşil dalga boyları oluşturularak hiçbir enerji gücü israf edilmez. Kuantum 

noktalarıyla oluşturulan ışıklar, yalnızca bitki başına değil, o bitkinin büyüme döngüsünün 

neresinde olduğuna bağlı olarak daha hızlı büyümesi teşvik edilebilir. Genç bir bitki için 

kullanılan dalga boyları ve daha olgun bir bitki için ise biraz farklı dalga boyları kullanılabilir. 

Kuantum noktacıkları, önemli ölçüde daha fazla yiyecek üreten iç mekan çiftliklerinin anahtarı 

olabilir ya da küçük çiftliklerde çok daha fazla ürün üretilebilecektir. Kapalı alan çiftlikleri, aynı 

zamanda dünya nüfusunun yoğun olduğu ve tarımsal olanın yaygın olmadığı şehirler gibi 

yerlerde, genellikle tarımsal çiftçiliğe elverişli olmayan yerleşim alanlarında uygulanabilir. 

Kuantum noktacıkaları tarımsal alandaki ışıklandırmadan başka çok düşük dozlarda tarımsal 

uygulamalarda da kullanılmaktadır. Özellikle çok dozlarda kullanılarak tohumların çimlenmesi 

veya fide büyümesi için saptanabilirler. Ayrıca çok düşük konsantrasyonlarda kullanıldığında 

sitotoksisite görülmemediği belirtilmektedir (Pang ve Gong., 2019; Pan ve ark., 2020). Bu 

nedenle, yapılmış araştırma sonuçlarına dayanarak, bilinen fizyolojik süreçleri doğrulamak için 

kuantum noktacıkları bitki kök sistemlerinde canlı görüntüleme için kullanılabilir.  

3. SONUÇ 

Nanoteknoloji bilimsel çalışmanın yenilikçi ve özellikle her alanda göze çarpıyor ve şaşırtıcı 

oranlarda ilerlemeye devam ediyor. Bu teknoloji özellikle tarımsal sanayinde, gıda tedarik 
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zincirinde tarladan sofraya: mahsul üretimi, nanofertilizatörler, nanopestisitler, nanoherbisitler 

vb. tarımsal kimyasalların kullanımı, hassas tarım teknikleri ile akıllı yem gibi teknolojik 

gelişmelerin uygulanabileceği alanlardır. Tarımsal alanda mevcut ve planlanan uygulamalar, 

metaller, metal oksitler, kil ve karbonlu malzemeler dahil olmak üzere çeşitli inorganik 

nanomalzemelerin ve büyük çoğunluğun nano-kapsülleler ve nano kompozitlerden oluştuğu 

organik nanomalzemeyi kullanırlar. Tarım sektöründe çeşitli nano-pestisitler ve nano-gübreler 

geliştirilme aşamasında olup sadece birkaçı pazarlanmaktadır. Pazarlanan ve geliştirme 

aşamasında olan tüm uygulamalar arasındaki bir karşılaştırma yapmak gerekirse inorganikten 

organik nanomalzemeye geçen bir eğilim gösteririlmektdir. Tanımlanan ürünler ve uygulama 

alanları nanoteknoloji açısından etkin bir teknoloji olarak kabul edilebileceğini 

doğrulamaktadır. Bununla birlikte, herbir nanomalzemenin belirli bir üründeki işlevine ve ürün 

durumuna ilişkin ürün açıklaması ve netliği iyileştirilebilir. Sürdürülebilir tarım abiyotik ve 

biyotik yaşayan varlıkların gıda zincirlerinin koordineli bir istikrarı ve buna bağlı enerji 

dengeleriyle uyum içinde yaşadığı bir ekosistem yöntemi olarak alınmaktadır. Yeni teknolojiler, 

modernizasyon ve nano boyuttaki kimyasalların kullanımında artış genellikle tarımda üretimi en 

üst düzeye çıkarmak için kullanılmaktadır.   Sonuç olarak iyi bilinen teknolojilerle geçiş ve son 

girdilerden üretilmesi gereken insan gıdalarının tek sağlayıcısı olan tarımdır. Bu nedenle, tarımda 

modern bir bilgi edinmek ve uygulamarı yapmak gelecek açısından elzemdir.   
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GENÇ ÇİFTÇİLERİN ÖRTÜ ALTI ÜRETİM SİSTEMİNİ BENİMSEME UYGULAMA 

VE YAYIM YAKLAŞIMLARI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ 

 

Alime Ülkü ERMETİN 

Cennet OĞUZ 

Selçuk Üniversitesi  

 

Özet 

Genç nüfusun tarımdan uzaklaşması dünya genelinde yaşanan yaygın ve önemli bir problemdir. 

Türkiye nüfusunun önemli bir kısmı kırsal alanda yaşamasına rağmen, kentlerde yaşayanlara 

oranla daha az imkana sahiptir. Kırsalda altyapı yetersizliği, istihdam, eğitim, sağlık vb. 

imkanların kısıtlılığı, gençlerin kırsaldan kente göçünü arttırmaktadır. Bunun neticesinde kırsalda 

yaşlı nüfus kalmakta ve tarım alanlarında üretim yeterince yapılmamaktadır. Bu durumun önüne 

geçilebilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı 2016 yılında “Genç Çiftçi Desteklemeleri 

Projesi’ni uygulamaya koymuştur. Proje; kırsalda alternatif gelir kaynakları oluşturarak gençlerin 

yerinde istihdamına katkı sağlamak amacını taşımaktadır. 

Bu çalışmada genç çiftçi projeleri desteklerinden faydalanarak örtü altı üretime başlayan 

işletmeler incelenmiştir. Çalışmanın ana materyali Konya İlinde 2016-2017 yıllarında projeden 

faydalanarak örtü altı üretime başlayan genç çiftçilerdir. Verilerin elde edilmesinde tam sayım 

örnekleme metodu kullanılmış olup, çiftçilerle bire-bir görüşülerek anket uygulanmıştır. Genç 

çiftçilerin bilgiye ulaşma ve bilgi kaynaklarının tespitinde 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. 

Çalışmada üreticilerin % 96.60’ı geliri yüksek olduğu için örtü altı üretimi tercih etmişlerdir. 

Genç çiftçilerin bilgi kaynakları %36.67 zirai ilaç bayii, tohum şirketleri ve fide aldıkları 

kurumlar, %30 oranında Tarım ve Orman İl-İlçe Müdürlükleridir. Üreticilerin %96’sı genç çiftçi 

desteklerinin örtü altı üretime verilmesinin faydalı olduğunu, %94.60’ı destek verilmesinden 

memnun olduğunu ifade etmiştir. Genç çiftçilerin %89.40’ı desteklemeler devam ederse kırsalda 

yaşamayı sürdüreceğini belirtmiştir. Bu sonuç gençlerin tarımsal üretime özendirilmesi ve 

desteklenmesinin tarımsal üretimde sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu göstermektedir. 

Örtü altı üretimle ilgili karşılaşılan en büyük problem %94 hastalık ve zararlılar, %93.40 

oranında sera kurum maliyetlerinin yüksek olması olarak tespit edilmiştir.  

Çalışma sonucunda gençleri kırsalda tutmak için desteklerin etkili olduğu görülmüştür. 

Desteklerden faydalanan işletmeler genelde küçük aile işletmeleridir.  Birim alandan yüksek gelir 

elde edilebilecek örtü altı üretim bu işletmelerin hayat standartlarını yükseltecektir. Bu nedenle 

genç çiftçilerin desteklenmesi özellikle alternatif bir üretim sistemi olan örtü altı üretime 

sağlanan destekler artırılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler:  Genç çiftçi, örtü altı üretim, tarımsal yayım yaklaşımları, Konya 

 

 

 

Approaches of Extension, Adoption, and Applıcatıon of Young Farmers for the Greenhouse 

Productıon Systems:  A Case of Konya 
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Abstract 

The leave of the young population from agriculture is a common and important problem 

worldwide. Although a significant part of Turkey's population live in rural areas, they have fewer 

opportunities than urban residents. Due to the lack of infrastructure, employment, education, 

health, etc. in rural increases the migration of young people from rural to urban. As a result, the 

elderly population remains in the countryside and agricultural areas are not processed. In order to 

prevent this situation, the Ministry of Agriculture and Forestry launched the “Young Farmer 

Support Project” in 2016. Project; It aims to contribute to the on-site employment of young 

people by creating alternative sources of income in the rural areas. 

In this study, enterprises that started greenhouse production by using young farmer projects 

support were examined. The main material of the study is young farmers who started greenhouse 

production in Konya Province in 2016-2017, benefiting from the project. The complete census 

sampling method was used to obtain the data, and a questionnaire was applied one-on-one with 

the farmers. The 5-point Likert scale was used to access information and identify sources of 

young farmers. 

In the study, farmers preferred the greenhouse for production since they had a high income of 

96.60%. Information sources of young farmers; 36.67% of pesticide dealers, seed companies and 

institutions where they buy seedlings, 30% of Provincial/District Directorates of Agriculture and 

Forestry. 96% of the farmers stated that it is beneficial to give young farmer supports to 

greenhouse production and 94.60% of them are satisfied with the support. 89.40% of young 

farmers stated that if the support continues, they will continue to live in the rural areas. This 

result shows that encouraging and supporting young people in agricultural production is 

important in terms of sustainability in agricultural production. The biggest problem faced in 

greenhouse production; 94% of diseases and pests and 93.40% of greenhouse establishment costs 

are high.  

As a result of the study, it has been seen that supports are effective to keep young people in the 

rural areas. Small agricultural enterprises generally benefit from subsidies. Greenhouse 

production, which can obtained high income from the unit area, will increase the living standards 

of these enterprises. Therefore, the support of young farmers should be increased, especially the 

support provided for greenhouse production, which is an alternative production system. 

 

Keywords: Young farmer, greenhouse production, agricultural extension approaches, Konya 

 

 

1.GİRİŞ    

Ülkemizde nüfusun önemli bir kısmı kırsal alanda yaşamakta olup,  kırsalda imkânlara ulaşım 

yetersizliği, istihdam eksikliği, eğitim, sağlık gibi nedenlerle göç eden nüfus artmakta dolayısıyla 

kırsal alanda tarımla uğraşan nüfusun yaş ortalaması yükselmekte, bu nüfusun tarımsal üretime 

devam etmesi zorlaşmaktadır. Kırsalda yaşayan gençlerin yerinde istihdamı, gelir düzeyinin 

artırılması sağlanarak gençlerin tarımdan uzaklaşmasının önüne geçilmelidir. Bu amaçla kırsal 

alandaki insanların yaşam standartları yükseltilerek, tarımsal gelişme ve teknolojik yeniliklerin 

üreticiler tarafından kullanılması sağlanarak yaygınlaştırılmalıdır.  Gençleri kırsalda tutabilmek, 

tarımsal üretimi artırabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı 2016 yılında “Genç Çiftçi 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/agricultural%20enterprise
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Desteklemeleri Projesi”ni uygulamaya koymuştur. Bu projede amaç kırsaldaki gençliği yerinde 

tutmak için onların gelir ve yaşam kalitelerini iyileştirmek, çiftçiliği saygın bir meslek haline 

getirmek ve kırsal alanın alt yapı sorunlarını çözmek, tarımda sürdürülebilirlik için alternatif gelir 

kaynakları oluşturarak, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir adım 

atmaktır.  

Akçaöz ve ark. (2006) Antalya da yaptıkları çalışmada görüşülen gençlerin %66.40’ının geleceğe 

yönelik olarak tarımsal faaliyeti sürdürmek istemediklerini belirlemişlerdir. Giderek tarımsal 

üretim miktarının azalması gıda üretiminin azalmasına ve ülkemizin dünya piyasalarında rekabet 

gücünün zayıflamasına neden olmaktadır. Tarımsal üretim miktarının mevcut arazi varlığı ile 

artırılabilmesinde en önemli üretim sistemi ise örtü altı üretim sistemidir. Ülkemizde olduğu gibi 

Konya Bölgesinde de geç donlardan ürünün korunması, erkencilik sağlaması, birim alandan daha 

fazla verim elde edilmesinden dolayı örtü altı üretim giderek yaygınlaşmaktadır. Konya ilinde 

116 da yüksek tünel, 138 da plastik sera, 40 da cam sera ve 3 da alçak tünel bulunmaktadır 

(TUİK, 2019).  

Çalışma kapsamında Konya İlinde 2016-2017 yıllarında Genç Çiftçi Desteklemeleri Projesi’nden 

faydalanan örtü altı üretim yapan işletmeler incelenmiş olup, işletmelerin sosyo-demografik 

durumu ve genç çiftçilerin yenilikleri uygulama durumları, desteklemelerle ilgili düşünceleri, 

davranış ve tutumları, örtü altı üretimin gelişmesi için önerileri, örtü altı üretimde karşılaştıkları 

problemler vb. hususlar incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL METOT 

Konya İlinde 2016 ve 2017 yıllarında Genç Çiftçi Desteklemelerinden faydalanan; Akşehir, 

Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın ve Seydişehir 

ilçelerinde örtü altı üretime başlayan genç çiftçiler çalışmanın ana materyalini oluşturmaktadır. 

Çalışmada 33 üretici tam sayım metoduna göre tespit edilmiştir (Oğuz ve Karakayacı,2017). 3 

üretici üretime geçmemiş olup, örnekleme hacmi 30 olarak alınmıştır. Anketler 2018 üretim 

döneminde Ağustos-eylül aylarında yapılmıştır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Konya ilinde örtü altı üretim desteği alan genç çiftçi sayısı ve ilçeleri 
No İlçeler 2016 yılı 2017 yılı İlçe toplamı 

1 Akşehir 3 7 10 

2 Beyşehir 1 1 2 

3 Bozkır - 2 2 

4 Derebucak 2 1 3 

5 Doğanhisar -- 3 3 

6 Güneysınır - 3 3 

7 Hadim 1 2 3 

8 Hüyük -- 1 1 

9 Ilgın 1 -- 1 

10 Seydişehir 1 1 2 

Toplam  9 21 30 

 

Araştırma alanında genç çiftçilerin örtü altı üretim sistemini benimseme uygulama ve yayım 

yaklaşımlarının tespiti için 5’li likert ölçekleri kullanılmış olup değerlendirmeler % ve 

ortalamalar üzerinden yapılmıştır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI  

3.1. İncelenen işletmelerin Sosyo Demografik Özellikleri 

Her bir aile bir işletme olarak kabul edilmiş olup, işletme başına ortalama nüfus varlığı 4.53 kişi 

olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun % 50’si erkek, % 50’si de kadındır. Yaş gruplarına göre 

nüfusun % 13.24’ü 0-6 yaş grubu, % 17.65’i 7-14 yaş grubu, % 54.41’i 15-49 yaş grubu ve % 

14.71’i ise 50 yaş ve üzerindedir. İşletmelere ait nüfus durumu Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. İşletmelerde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı (%) 
Yaş Gruplarına Göre Nüfus 0-6  7-14 15-49 50-+ Toplam 

E K E K E K E K E K E+K 

İşletmeler Ortalaması 0.33 0.27 0.33 0.47 1.30 1.17 0.30 0.37 2.26 2.27 4.53 

Toplam Nüfusa Oranı (%) 7.35 5.88 7.35 10.29 28.68 25.74 6.62 8.09 50.00 50.00 100.00 

Yaş Gruplarının Toplam 

Nüfusa Oranı (%) 

 

13.24 

 

17.65 

 

54.41 

 

 

14.71 

   

100.00 

 

Proje kapsamında 18-40 yaş arası üreticilerin başvurusu kabul edilmiş olup, desteklerden 

faydalanarak örtü altı üretim yapan işletmecilerin yaş ortalaması 33.27’dir. Desteklerden 

faydalanan genç çiftçilerin %53.33’ü kadın, %46.67’si ise erkektir. Kadınların oranının daha 

fazla olması, bakanlığın yaptığı pozitif ayrımdan kaynaklanmaktadır. İncelenen işletmelerde 

ortalama nüfus varlığı 4.53 olarak tespit edilmiş olup, yıllık çalışma gününü 280 gün (Oğuz ve 

Mülayim, 1997) kabul edersek 1268 erkek iş günü (EİG) olmaktadır. İşletmeler küçük ölçekli 

olup, yabancı işgücü kullanım oranı çok düşüktür. Daimi işgücü kullanımı yoktur. İşletmelerde 

kullanılan toplam işgücü 390.20 olarak tespit edilmiştir. İşletmelerde kullanılan toplam 

işgücünün % 92.77’si aile işgücüdür. 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

483 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

Ülkemizde kırsal alanda eğitim seviyesi kentlere göre daha düşüktür. Desteklerden faydalanan 

çiftçilerin %56.67’si ilkokul, %23.33’ü ortaokul, % 16.67’si lise ve % 3.33’ünün ise üniversite 

mezunu olduğu tespit edilmiştir. Gençlerin eğitim durumuna bakıldığında; genel nüfusa göre 

üniversite mezunu daha fazladır.   

3.2. Genç Çiftçilerin Örtü Altı Üretim Sistemini Benimseme Uygulama ve Yayım 

Yaklaşımları 

3.2.1. Genç çiftçilerin örtü altı üretimi tercih sebepleri 

Genç çiftçilerin %96.60’ı (4.83/5) “gelir getirisi yüksek olduğu için” örtü altı üretimi tercih 

etmişlerdir (Tablo 3). Birim alandan alınan yüksek verim ve gelir getirisi örtü altı üretimi küçük 

aile işletmeleri için önemli hale getirmektedir. İkinci kriter %96 (4.80/5)“kaliteli ürün olduğu 

için”, üçüncü kriter %94.60 (4.73/5) “verim yüksek olduğu için” dir. %73.40 (3.67/5) oranında 

en az puanı alan “merak ettiğim için” kriteridir. Bu sonuçlara göre, gençlerin merakla bir 

girişimde bulunmak yerine akıllıca kararlar almayı tercih etmesi ve önce gelir, kalite gibi 

kriterleri önemsediğini göstermektedir. 

 

Tablo 3. Genç çiftçilerin örtü altı üretimi tercih sebepleri 
Örtü altı Üretimi Tercih Sebepleri Ortalama Oran (%) 

Gelir getirisi yüksek olduğu için  4.83 96.60 

Kaliteli ürün olduğu için  4.80 96.00 

Verim yüksek olduğu için 4.73 94.60 

Arazisi fazla olmadığı için 4.43 88.60 

İklim şartlarından etkilenmediği için 4.40 88.00 

Arkadaşlar/ çevrenin tavsiyesi ile 3.90 78.00 

Popüler olması nedeniyle                   3.70  74.00 

Merak ettiği için 3.67 73.40 

1.Kesinlikle Katılmıyor    2.Katılmıyor   3.Kararsız   4.Katılıyor    5.Kesinlikle Katılıyor 

3.2.2. Genç çiftçilerin örtü altı üretimin gelişmesi ile ilgili düşünceleri   

Desteklemelerden faydalanan genç çiftçilerin %56.67’si örtü altı üretimin yaygınlaşması için 

desteklerin devam etmesini istemektedir. Örtü altı üretimle ilgili herhangi bir eğitime katılan 

üreticilerin oranı %40 iken, %60’ı hiç eğitim faaliyetine katılmamıştır. Üreticilerin %96’sı örtü 

altı üretime başlamalarında desteklerin faydası olduğunu düşünmektedir. Bu sonuç gençlerin 

tarımsal üretime özendirilmesi ve desteklenmesinin tarımsal üretimde sürdürülebilirlik açısından 

önemini göstermektedir. Genç çiftçilerin %94.60’ı destek verilmesinden memnundur (Tablo 4). 

Bu sonuçların birbirini destekler nitelikte olması, gençlere kırsalda verilen destekler arttığı 

takdirde tarımsal üretimin içinde yer alacaklarını ve işlerine sahip çıkacaklarını göstermekte olup, 

bu sonuçlar hem kalkınma için hem de kırsaldan göçün önlenmesi açısından önemlidir. Araştırma 

alanındaki çiftçilerin %74.60’ı tarımda verilen desteklerin yeterli olmadığını düşünmektedir. 

Üreticiler sahip oldukları arazi varlığı ve elde edilen gelirleri yeterli olduğu takdirde üretimi 

arttırmayı ve kırsalda yaşamayı tercih etmektedir. Gençleri yerinde kalkındırmak, çiftçiliği saygın 

bir meslek haline getirerek kentlere olan göçün önüne geçilebilir. Yapılan çalışmada gençlerin 

kırsalda kalmak için statülerinin yükseltilmesi ve desteklemelerle gelirlerinin devamlı hale 

gelmesi tespit edilen en önemli sonuçtur.  

 

Tablo 4. Genç çiftçilerin genç çiftçi desteklemeleri hakkında tutum ve davranışları 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

484 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

Desteklemeler Hakkında Tutum ve Davranışlar Ortalama Oran(%) 

Örtü altı üretime başlamada genç çiftçi desteklerinin faydası oldu  4.80 96.00 

Genç çiftçilere destek verilmesinden memnunum 4.73 94.60 

Genç çiftçi desteklemeleri devam ederse kırsalda yaşamayı düşünüyorum 4.47 89.40 

Genç çiftçilere verilen desteklerin yeterli olmadığını düşünüyorum 3.73 74.60 

1.Kesinlikle Katılmıyor   2.Katılmıyor   3.Kararsız   4.Katılıyor    5.Kesinlikle Katılıyor 

3.2.3. Örtü altı üretimde karşılaşılan problemler 

Araştırma alanında üreticilerin %94’ü hastalıklarla mücadele konusunda zorlanmakta, %93.40’ı 

sera kurum maliyetlerini yüksek bulmaktadır. Buna göre Konya Bölgesinde iklim şartlarından 

daha az etkilenmek için üreticinin örtü altı üretimi tercih etmesine rağmen maliyetlerin 

yüksekliğinden dolayı bu üretime başlayamadığı anlaşılmaktadır. Üreticilerin en az problem 

olarak gördükleri kriter %62.6 oranında  “pazarlama” kriteridir. Bunun nedeni desteklerden 

faydalanarak örtü altı üretime başlanan bölgelerde seraların çok yaygın olmaması ve döneminden 

önce çıkan ürünlerin çok talep görmesidir. Üreticilerin üretim yaparken karşılaştıkları problemler 

Grafik 1’de verilmiştir. 

 
Grafik 1. Örtü altı üretim yapan üreticilerin karşılaştıkları problemler 

Üreticilerin; %60’ı ürünü doğrudan pazara götürmekte, %30’u yerinde satmakta, %10’u ise sebze 

haline götürmektedir. Üreticilerin %36.67’sinin kooperatifleşmiş olması pazarlamada etkili 

olmaktadır. İncelenen işletmelerde genç çiftçilerin %43’ü bir örgüte (kooperatif, birlik vb.) üye 

iken, %57’si üye değildir. Üye olmayanların %18’i üye olmayı düşünürken, %82’si üye olmayı 

düşünmemektedir. Benzer bir çalışmada Sezgin ve ark.(2010) genç çiftçilerin kooperatife üye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kararsızım

 

Katılıyorum 

 

Kesinlikle Katılıyorum 
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olmaya eğilimli olduklarını ve çiftçi gelir seviyesi ile desteklerden faydalanma durumunun 

kooperatife üye olma durumunu olumlu yönde etkilediğini tespit etmişlerdir.  

3.2.4. Genç çiftçilerin tarımsal yenilikleri uygulama durumu 

Üreticilerin %30’u yenilikleri önce deneyip, sonra uygulamakta, %30’u önceden uygulama 

yapanlar başarı elde ederlerse uygulamakta, %23’ü hemen uygulamakta ve %17’si ise yenilik 

tümüyle başarılı olduktan sonra uygulamaya geçmektedir. Bu sonuç üreticilerin gelir seviyesi 

düşük olduğu için riske girmek istemediklerini göstermektedir. Araştırma alanında hemen 

uygulayanların oranının düşük olması, örtü altı üretimle genelde yeni tanışan, çok tecrübeli 

olmayan üreticiler olmasından kaynaklanmaktadır.  

3.2.5. Genç çiftçilerin bilgiye ulaşma ve haber alma kaynakları 

Araştırma bölgesinde genç çiftçiler en fazla zirai ilaç bayii, tohum şirketleri ve fide aldıkları 

kurumlara (%36.67), ikinci olarak Tarım Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine (%30) danışmaktadır 

(Tablo 5). Üretici sonuç odaklı düşündüğü için bir problem anında daha çok bayileri tercih 

etmektedir.  

Tablo 5. Tarımsal üretim yaparken üreticinin faydalandığı yerler/araçlar 
Faydalanılan Yerler/Araçlar Oran(%) 

Zirai ilaç bayileri, tohum şirketleri 36.67 

Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlükleri  30.00 

Tarım ve Orman İl, İlçe Müdürlükleri ve zirai ilaç bayileri, tohum şirketleri 13.33 

TV tarım programları, internet, gazete vb. iletişim araçları - geleneksel yöntemler 10.00 

Geleneksel yöntemler  6.67 

TV, tarım programları, internet, gazete vb. iletişim araçları, Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlükleri  3.33 

Toplam  100.00 

 

Genç çiftçiler TV’de izlediği tarım programlarını faydalı bulmaktadır (%82) ve görsel iletişim 

araçlarını daha çok kullanmaktadır. Tarımla ilgili TV kanalının olması bilgiye ulaşmada TV’yi 

etkili kılmaktadır. İkinci olarak (%75.40) katıldıkları çiftçi toplantıları gelmektedir. Üreticilerin 

%71.40’ı çiftçi toplantılarını takip etmeye çalıştığını ve kendilerine fayda sağladığını belirtmiştir. 

Benzer araştırmalarda üreticilerin yenilik ve tarımsal konularda bilgi amaçlı teknolojiden 

faydalanma oranının her geçen gün arttığı görülmektedir (Ateş ve ark. 2008; Sayın ve ark. 2015). 

Genç çiftçi desteklemelerini üreticilerin  %66’sı Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden, 

%34’ü ise internet, TV-radyo vb. kaynaklardan öğrenmişlerdir.  

3.2.6. Genç çiftçilerin örtü altı üretimle ilgili bilgi eksikliği hissettikleri hususlar  

Üreticilerin yetersizlik hissettikleri hususlar 5’li likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmiş olup, 

ilk sırayı zirai mücadele yöntemleri,  toprak hastalık ve zararlıları ile seraların fiziki şartları 

paylaşmaktadır. İkinci olarak üreticilerin %56.67’si tohumluk ve fide temini hususu gelmektedir. 

En az yetersizlik hissedilen husus %30 oranında sulama konusudur (Tablo 6). 

Tablo 6. Üreticilerin bilgilerinin yetersiz olduğu hususlar 
Bilgi Eksikliği Hissedilen Hususlar 5 4 3 2 1 Toplam 

Zirai Mücadele 73.33 20.00 6.67 -- -- 100.00 

Seraların fiziki şartları 73.33 10.00 10.00 6.67 -- 100.00 

Toprak hastalık ve zararlıları 73.33 20.00 6.67 -- -- 100.00 

Tohumluk/Fide Temini 56.67 23.33 16.67 3.33 -- 100.00 

Çeşit Seçimi  50.00 16.67 23.33 10.00 - 100.00 
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Gübreler/ Gübreleme 43.34 40.00 13.33 3.33 -- 100.00 

Sulama  30.00 20.00 33.33 6.67 10.00 100.00 

5.Çok yetersiz 4. Yetersiz 3. Orta 2.Yeterli 1. Çok yeterli 

Üretici tarımsal ilaçlama yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade etmektedir. 

Örtü altı üretimde hastalık ve zararlıların tanınması, zamanında tespit edilmesi ve yayılmadan 

kontrol altına alınması çok önemli bir husustur. Üreticilerin zararlılarla nasıl mücadele etmesi 

gerektiği hakkında genelde bayilere danışması ilaç kullanımını artırmaktadır. Benzer bir 

araştırmada Özkan (2000), üreticilerin en önemli problemlerinin hastalık ve zararlılarla mücadele 

konusunda bilgi yetersizliği olduğunu belirtmektedir. 

3.2.7. Genç çiftçilerin örtü altı üretimle hakkındaki düşünceleri 

Genç çiftçilerin %95.40’ı (4.77/5) “üretime devam etmek istemektedir ve %92.60’ı (4.63/5) “örtü 

altı üretimin avantajlı olduğunu ifade etmektedir. Üreticilerin %70.60’ı (3.53/5) “örtü altı üretim 

sonucu elde ettiği ürünlerin pazarlamasında problem yaşamadığını ifade etmektedir (Tablo 7).  

 

Tablo 7. Genç çiftçilerin örtü altı üretim hakkındaki düşünceleri 
Örtü altı Üretim Hakkındaki Düşünceleri Ortalama Oran(%) 

Örtü altı üretime devam etmek istiyorum 4.77 95.4 

Diğer üretim sistemlerine göre daha avantajlı olduğunu düşünüyorum  4.63 92.6 

Örgütlü hareket edilirse ürünlerini daha yüksek fiyattan satılacağına inanıyorum 4.17 83.4 

İyi Tarım Uygulaması yapmanın geliri artırdığına inanıyorum 4.17 83.4 

Pazarlama konusunda destek ve teşvik istiyorum 3.77 75.4 

Örtü altı üretimle ilgili teknik bilgi ve becerim var  3.70 74.0 

Verimliliği arttırabilmek için ahır gübresi, kompost, vb. uygulamaları duydum 3.67 73.4 

Sebze yetiştirme yöntemlerini biliyorum 3.60 72.0 

Verimliliği arttırabilmek için ahır gübresi, kompost vb. uygulamaların faydasına 

inanıyorum 

3.57 71.4 

 

Ürünleri pazarlamada problem yaşamıyorum 3.53 70.6 

1.Kesinlikle Katılmıyor   2.Katılmıyor   3.Kararsız   4.Katılıyor    5.Kesinlikle Katılıyor   

 

 

3.2.8. Genç çiftçilerin kullandıkları iletişim teknikleri 

Genç çiftçilerin örtü altı üretimle ilgili ilaç bayilerinden bilgi alma durumu %90.6 (4.53/5)’dır. 

Üretici hastalık ve zararlılarla mücadelede bilgiye ve ilaca daha kolay ulaşabildiği yerlere 

müracaat ederek kısa sürede problemlerini çözmeyi düşünmektedir. Tarım ve Orman İl/İlçe 

müdürlüğü elemanlarını ziyaret etme sıklığı %85.4 (4.27/5) olarak tespit edilmiştir. Üreticilerin 

radyoda örtü altı üretimle ilgili program dinleme sıklığı %42 (2.10/5) olup, neredeyse hiç 

dinlemeyenlerin oranı oldukça fazladır. Günümüzde insanlar radyo yerine TV, bilgisayar, akıllı 

cep telefonu gibi iletişim araçlarını daha çok tercih etmekte, görsel araçları daha çok 

kullanmaktadır. Gençlerin sosyal medya kullanma durumu her geçen gün artmaktadır (Tablo 8). 

 

Tablo 8. Genç Çiftçilerin Haberleşme Davranışları ve Yakın Uzak Çevreyle İlişkileri 
Haberleşme davranışları ve yakın-uzak çevreyle ilişkiler Ortalama Oran(%) 

İlaç Bayilerinden örtü altı üretimle ilgili bilgi alma  4.53 90.60 

Tarım İl/İlçe müdürlüğü elemanlarından örtü altı üretimle ilgili bilgi alma     4.27 85.40 

Örtü altı üretimle uzun yıllardır ilgilenen tanıdıklarından bilgi alma  4.20 84.00 
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Tarım İl/İlçe müdürlüğü elemanlarını ziyaret etme sıklığı    4.13 82.60 

Köydeki diğer çiftçilerden örtü altı üretim hakkında bilgi alma  4.10 82.00 

Sosyal medya kullanma sıklığı 4.00 80.00 

İnternet'ten örtü altı üretimle ilgili bilgi alma sıklığı 3.93 78.60 

Televizyonda örtü altı üretimle ilgili program dinleme sıklığı 3.27 65.40 

Gazete, dergi veya magazinde örtü altı üretimle ilgili yazı okuma sıklığı 2.30 46.00 

Radyoda örtü altı üretimle ilgili program dinleme sıklığı 2.10 42.00 

1. Neredeyse hiç  2.Yılda birkaç kez  3.Ayda birkaç kez  4.Haftada birkaç kez  5. Her gün 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küçük işletmelerin dezavantajlarını avantaja çevirecek örtü altı üretim sistemi 

yaygınlaştırılmalıdır. Kaynakların etkin kullanımının sağlanması ile kaliteli ve verimli üretim 

elde edilebilecek, maliyetler düşecektir. Üreticinin örgütlenerek pazarlamada söz sahibi olması 

sağlanmalıdır. Konya bölgesinde son yıllarda modern ve büyük sera işletmelerinin artması 

kaliteli üretimi arttırmıştır. Desteklerden faydalanan gençlerin %56.67 ile en yüksek ilkokul 

mezunu olduğu görülmektedir. Eğitim seviyesi artıkça gençler çiftçilikten uzaklaşmaktadır. 

İşgücü kullanımı ve aile işletmeciliği yoğunlukta olan örtü altı üretiminin desteklenmesi 

kırsaldan göçü azaltabilecektir.  

Üreticiler %96.60 oranında gelir getirisi yüksek olduğu için örtü altı üretimi tercih ettiklerini 

belirtmektedir. Birim alandan alınan yüksek verim ve gelir getirisi örtü altı üretimi küçük aile 

işletmeleri için önemli hale getirmektedir. Aile işletmelerinin tarımsal üretimin sigortası 

niteliğinde olması, bu üretim yönteminin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Araştırma 

bölgesinde genç çiftçiler üretim yaparken %36.67 oranı ile en fazla zirai ilaç bayii, tohum 

şirketleri ve fide aldıkları kurumlara, ikinci olarak %30 oranında Tarım ve Orman İl-İlçe 

Müdürlüklerine danışmaktadır. 

Genç çiftçilerin bilgiye ulaşmada TV’de izlediği tarım programları ilk sırayı almaktadır (%82). 

Kırsalda üreticiler yeniliklere açık ve tarım programlarını ilgiyle takip etmektedir. İkinci sırada 

(%75.40) katıldıkları çiftçi toplantıları gelmektedir. Üreticilerin %96’sı desteklemelerle örtü altı 

üretime başladıklarını ve %95.40’ı örtü altı üretime devam etmek istediklerini belirtmektedir. 

Üreticilerin üretim alanı büyüdükçe modern yöntemleri kullanma yönünde eğilimleri artmaktadır. 

Seralardaki yanlış uygulamaların önlenmesi ve gıda güvenliği açısından gıda üretim yerlerinde 

olduğu gibi belirli bir sera büyüklüğü esas alınarak seralarda mecburi danışman kullanımı şartı 

getirilmelidir.  Araştırma sonucunda örtü altı üretimin gençleri kırsalda tutmak için etkili bir 

tedbir olacağı kanaatine varılmış olup, örtü altı üretime destekler artırılmalıdır. Elde edilen 

ürünlere katma değer katılması açısından kırsalda sera ürünlerine dayalı ambalajlama, paketleme, 

depolama ve işleme gibi sanayi tesislerinin kurulması ve işletilmesi yönünde çalışmalara ağırlık 

verilerek üretim bir bütün halinde düşünülmelidir. 
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BEYAZ ET ÜRETİMİNDE SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİNİN 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKISINA BİR ÖRNEKLENDİRME 

 

Gülüzar TUNA KELEŞTEMUR 

Fırat Üniversitesi 

 

Özet 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde ve tavuk yumurtası üretiminde ekonomik sürdürülebilirliği, 

yetiştiricilik faaliyetlerinin ülke ekonomisindeki payı oldukça önemlidir. Bu nedenle, farklı 

sektörler arasındaki işbirliği sağlayacak yaklaşımlar tasarlanmalı ve ortak bir hedefte birleşerek 

sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği için gerekli adımlar atılmalıdır. Üç 

tarafı denizlerle çevrili ve mevcut iç su kaynakları ile Türkiye çok ciddi balık yetiştiriciliği 

potansiyeline sahip olması yanında yumurta üretiminde de Avrupa da 3. sırada, dünyada 10. 

sırada yer almaktadır. Bu çalışma bu iki sektörün şekillenmesi ve performanslarının arttırılarak 

ülke ekonomisine katkı durumları Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğünce izlenmekte ve araştırma enstitülerince hazırlanan arge projeri 

ile bu sektörlere veriler aktarmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Balık yetiştiriciliği, tavuk yumurtası, balık yemi  

 

 

An Example of the Contribution of Cross-sectoral Cooperation in Sustainable White Meat 

Production to Sustainability 

Abstract                                              

Economic sustainability, the share of aquaculture activities in the country's economy are very 

important in aquaculture and chicken egg production. For this reason, approaches to collaborate 

between different sectors should be designed and combined with a common goal, necessary steps 

should be taken for sustainable production and sustainability of natural resources. Surrounded on 

three sides by sea and inland water resources available with Turkey is a very serious fish farming 

also has the potential to be the next egg production takes place in Europe on 3rd it ranks 10th in 

the world. In this study, the shape of these two sectors and their performance are increased and 

their contribution to the country's economy is monitored by the General Directorate of 

Agricultural Research and Policies within the Ministry of Agriculture and Forestry, and data is 

transferred to these sectors with the research-development project prepared by research institutes. 

 

Keywords: Fish farming, chicken eggs, fish feed 

 

 

GİRİŞ 

Dünya nüfusu sürekli artmakta ve insanların büyük çoğunluğu artık şehirlerde yaşamaktadır. 

Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişirken, ekonomi de buna paralel olarak, birbirine bağlı hale 

gelmiş ve küreselleşmiştir. Ancak birçok ülke, bu yeni ekonominin parçası olan sürekli 

büyümeye henüz yaşamamıştır. Bir bütün olarak dünya ekonomisinin büyümesi beklendiği 
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ölçüde gerçekleşmemiştir. Çatışma ve istikrarsızlık artarak sürekli bir hal almış, daha büyük 

insan gruplarının yer değiştirmesine neden olmuştur. İklim değişikliği ile artan iklim değişkenliği 

ve olağandışı hava olayları tarımsal verimliliği, gıda üretimini ve doğal kaynakları olumsuz 

etkilemektedir ve bu durum, gıda sistemleri ve kırsal geçim kaynakları üzerinde de etkili olup 

çiftçi sayısında düşüşe yol açmaktadır (FAO, 2019). Bunların hepsi, dünya çapında gıdanın 

üretiminde, dağıtımında ve tüketiminde önemli değişikliklere ve gıda güvenliği, beslenme ve 

sağlıkla ilgili yeni zorluklara neden olmaktadır. Balık ve diğer deniz ürünlerinin sağlıklı 

beslenmede önemli bir yeri bulunmaktadır. FAO verilerine göre hem avcılık hem de yetiştiricilik 

ile elde edilen su ürünlerinin değeri 157 milyar dolardır (FAO, 2018). Üç tarafı denizlerle çevrili 

ve mevcut iç su kaynakları ile Türkiye çok ciddi yetiştiricilik potansiyel oluşturmaktadır. Dünya 

nüfusunun sürekli artmasına karşın hayvansal protein kaynaklarının yeterli olmayışı kişi başına 

düşen protein açığını giderek artırmaktadır (Özpolat and Duman, 2017). Bu çalışmada, beyaz et 

sektörleri arasındaki iş birliğinin, artan nüfusa karşın azalan protein kaynaklarının üretimi ve 

pazara sunumu ile herkesin ulaşabileceği protein kaynaklarına çözüm olabilirliği araştırılmıştır.  

Sürdürülebilir Kalkınma için Sektörler Arası İş Birlikteliğinin Amaçları ve Önemi 

Sürdürülebilir kalkınma için kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları (üçüncü 

sektör) arasındaki işbirlikleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, farklı sektörler arasındaki 

işbirliklerinin daha etkin çalışabilmesini sağlayacak yaklaşımlar, aslında toplumsal sorunların 

çözümü ve sürdürülebilir kalkınma için oldukça önemlidir (CIPD, 2002). Farklı bakış açıları ve 

beklentileri olan kurumların ortak bir hedef için bir araya gelebilmeleri için öncelikle ortak bir 

vizyon oluşturmak üzere ciddi bir çalışmaya gerektirmektedir (İMKB, 2011). Bu nedenle, 

toplumsal ihtiyacın ortaya konması ve çözüm önerilerinin çalışılması için sürecin başında 

kullanılmak üzere kaynak ayırmak, işbirliğinin sağlıklı gelişebilmesi için ilk önemli adımdır. 

Ortaya konan vizyonu gerçekleştirebilmek için gerekli kaynakların ve işbirliği ortaklarının 

belirlenmesi gerekmektedir (Killen et al., 2008). Daha sonra, işbirliği yapacak kurumların ortak 

vizyona sahip çıkmaları ve her birinin rolünün ve her birinden işbirliğinin beklentilerinin açıklığa 

kavuşturulduğu bir iletişim sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Anlaşılan, paylaşılan hedefler ve 

planlar doğrultusunda proje yönetimi ve kurumsal yönetişim konusunun nasıl yürütüleceği 

konusundaki ilkelerin belirlenmesi gerekmektedir (Dyllick and Hockerts, 2002). Uygulama 

aşamasının sağlıklı olarak takip edilebilmesi için gerekli bilgi akışının ve uygulama disiplinin 

sağlanabilmesi için anahtar göstergelerin belirlenmesi önem taşır  (Chung et al., 2011).  Projenin 

uygulanması süresince gerek performans değerlendirmesinin yapılması, gerekse işbirliği 

ortaklarının rollerinin yeniden tanımlanması gerekebileceğini baştan planlamak ve bu konuda 

gerekli adımların gecikmeden atılmasını sağlayacak bir süreç üzerinde anlaşma sağlanmasıdır. 

Son aşamalarda, başarıyla uygulanan bir projenin kalıcılığını sağlayacak kurumsallaşma 

çalışmalarının yapılmasıdır. Bu aşamada projeyi başarıya taşıyan işbirliği ortaklarının projeden 

ayrılma süreçlerinin belirlenmesi ve projeye kalıcı bir ev bulunması önem taşıyor. Esas hedefin 

işbirliğinin devamı değil, başta ortaya konan vizyonun gerçekleştirilmesi olduğu unutulmamalıdır 

(Killen et al., 2008). 

Beyaz Protein Üretiminde Sürdürülebilirliğin Sonuçları 

Sağlıklı ve sürdürülebilir protein kaynakları herkesçe satın alınabilir ve erişilebilir olması, 

dünyanın en acil ihtiyaçları arasında yer almakta ve sağlıklı bir yaşam için herkesin besleyici 

gıdaya ulaşması hedeflenmektedir (Özpolat and Patır, 2016). Ülkemiz ticareti açısından da çok 
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büyük potansiyele sahip stratejik bir ülkedir. Farklı sektörler arasındaki işbirliklerinin etkin 

çalışabilmesini sağlayacak yaklaşımlar, aslında toplumsal sorunların çözümü ve sürdürülebilir 

kalkınma için oldukça önemlidir. Ülkemizde büyümekte olan yumurta üretimi ve sofralık kültür 

balığı üretim sektörlerinin birlikteliği azalan protein açığı ve sürdürülebilir üretim ile ilgili 

sorunları büyük ölçüde oradan kalkmasını sağlayacaktır. 

Birlikteliğin sonuçları özetlenirse; 

1.Tavuk yumurtasının hayvansal protein kaynağı olarak, balık rasyonlarında kullanılma 

olanağının sağlanması,  

2.Yumurta sektöründe ekonomik değeri olmayan çatlak yumurtaların, balıkçılık sektöründe 

kullanılarak ekonomiye kazandırılması, 

3.Kırık yumurtaların balıkçılık sektörü tarafından değerlendirilmesi sonucu pastane gibi gıda 

sektörlerince illegal yollarla tüketiminin önüne geçilerek insan sağlığı üzerindeki tehdit unsuru 

ortadan kaldırılması 

4.Yumurtanın içeriğinin aminoasit, mineral ve vitamin bakımından zengin olması, ayrıca 

oksidasyona karşı daha dayanıklı olmasından dolayı, yem komposizyonunun kalitesinin 

artırılması ve özellikle yavru balıkların gelişiminin, sağlıklı ve hızlı olmasının sağlanması 

5.Yumurtanın içeriğinin, beta-karoten bakımından zengin olması, balığın kas rengini doğal hale 

getirerek, tüketim arzı artışının sağlanması, 

6.Doğal stoklar üzerindeki baskının azaltılarak, hamsi ve sardalya gibi balıkların doğal ortamda 

sürdürülebilirliğinin sağlanması, Tavukçuluk ve kültür balıkçılığı sektörleri arasında işbirliğinin 

sağlanması, 

7.Elde edilen bilgi, doküman ve sonuçların; yem üreticileri ile işletme sahipleriyle paylaşılarak 

balık rasyonların da kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. 
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Abstract 

In this article we discuss in detail the effective approaches to enhance the thermal conductivity of 

polymer composites. It is shown from our numerical simulations that maximizing the contact 

surface area of the interface between the filler and the base polymer enhances very significantly 

the effective thermal conductivity of the composite. Our study outlines the two main facts. (a) 

Although the nature of the geometry and symmetry of the fillers play an important role in 

determining the effective thermal conductivity, we show that among the different geometries the 

thermal conductivity is significantly high for those geometries for which the ratio of surface-area 

to volume is high. Thus, the non-spherical shaped fillers show high thermal conductivity 

compared to those of the spherical fillers. (b) For the filler of a particular geometry, by 

maximizing its surface area without changing the volume percent or the bulk of the filler, the 

effective thermal conductivity increases. Therefore, the surface area at the interface or the contact 

between filler and polymer plays an important role in the enhancement of thermal conductivity. 

Maximizing this interface area maximizes the effective thermal conductivity, since maximizing 

interface facilitates more routes for passage of heat conduction. Thus bulk of the filler can be 

transformed to result into more surface area of filler and hence more contact area between the 

filler and the base polymer. It is also observed that as the surface area increases, the increase in 

effective thermal conductivity follows from linear to the logarithmic growth. It should be noted 

that to inherit the polymer properties there is restriction on the upper bound of volume percentage 

of the fillers. Therefore the current study bring out an important step in this direction. Our results 

are technologically very important in designing the composite polymers for their heat conduction, 

and are very cost-effective. This study also provides a connection between the bulk and the 

surface area in effectively determination of the thermal conductivity. 
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Abstract  

Sustainable development, although a widely used phrase and idea, has many different meanings 

and therefore provokes many different responses. The vagueness of the concept of sustainable 

development, coupled with its increasing importance in national, international and corporate 

policies, has led to a large political battle for influence over our future by linking interpretation to 

the concept.  In broad terms, the concept of sustainable development is an attempt to combine 

growing concerns about a range of environmental issues with socio-economic issues. The paper 

aims at the sustainable development , its goals and challenges affecting the nations growth. To 

aid understanding of these different policies this paper presents different trends of thought on 

sustainable development, their attitudes towards change and means of change. Sustainable 

development has the potential to address fundamental challenges for humanity, now and into the 

future.The study is empirical in nature. However, to do this, it needs more clarity of meaning, 

concentrating on sustainable livelihoods and well-being rather than well-having and long term 

environmental sustainability, which requires a strong basis in principles that link the social and 

environmental to human equity. 
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Abstract 

The vegetation covered Siwalik Hills of Western Himalayas abound in a very rich sub-tropical 

floral diversity. Humans have been heavily dependent on plant resources for food, shelter and 

clothing ever since the beginning of civilization. The present study is envisaged to explore the 

hidden traditional knowledge of medicinal plants used in curing various human ailments in the 

remote and rural hamlets of Jammu and Kashmir. The data was prepared on account of 

explorations of area of the wild plants growing there and interactions with knowledgeable 

inhabitants. The rural people of the region are found using many herbal plants to treat several 

health disorders despite the availability of health care facilities across the region. The study 

revealed some forty two species of angiosperms broadly used in specific formulations to treat 

specific ailments. None of the species except one Zanthoxylum armatum DC. is facing the threat 

of extinction due to overexploitation of the invaluable plant resource. 

 

Keywords: floral diversity, herbal plants, extinction 
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Abstract 

This paper describes the diversity and community dynamics of phytoplankton group in lake 

Mansar. A total of 30 phytoplankton taxa were recorded during a period of one year which 

belonged to three groups i.e. chlorophyceae, bacillariophyceae and cyanophyceae. Members of 

cyanophyceae dominated phytoplankton population throughout the study with predominance of 2 

species of Microcystis i.e. M. pulvera and M. aeruginosa. Bacillariophyceae was dominated by 

genus Navicula. Phytoplankton showed maximum abundance during summer season while 

minimum abundance during mansoon season. However, individual phytoplankton groups except 

cyanophyceae were observed to show maxima in summer season. Maximum value for Shannon 

diversity (H`=2.70) was observed in summer season with high values of evenness. Shannon’s 

diversity and Pielou’s evenness values were observed to be negatively related to both total 

nitrogen and total phosphorus levels. Thus, with increasing nutrient enrichment due to 

anthropogenic activities around lake Mansar, not only its water quality is deteriorating but 

negative impacts may also be inflicted on phytoplankton population and its diversity. 

 

Keywords: Abundance, Diversity, Phytoplankton 
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BALIK ETİNDEN ÜRETİLEN SOSİSLERİN FARKLI PİŞİRME TEKNİKLERİ İLE 

DUYUSAL DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Fırat Üniversitesi 

 

Özet  

Bu çalışmada, Capoeta umbla türü balıklardan üretilen sosislerin farklı şekillerde pişirilerek 

(Ayçiçek yağında kızartma, zeytinyağında kızartma,  tereyağında kızartma ve fırında pişirme) 

duyusal olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Tüm örnekler; renk, koku, lezzet, yapı ve genel 

beğeni düzeyi bakımından değerlendirilmiştir. Genel olarak en fazla beğeni toplayan grubun; 

ayçiçek yağında kızartma şeklinde uygulanan pişirme tekniği olduğu belirlenirken, diğer pişirme 

tekniklerinin de kabul edilebilir seviyelerde beğeni aldığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Balık, Sosis, Kızartma, Pişirme, Duyusal Değerlendirme 

 

 

SENSITIVE EVALUATION WITH DIFFERENT COOKING TECHNIQUES OF 

SAUSAGES PRODUCED FROM FISH MEAT  

 

Abstract      

In this study, sensory evaluation of the sausages produced from Capoeta umbla by cooking in 

different ways (frying in sunflower oil, frying in olive oil, frying in butter and cooking in the 

oven) has been made. All examples; It has been evaluated in terms of color, odor, flavor, 

structure and general taste. In general, it was determined that the group that received the highest 

number of likes was the cooking technique applied in the form of frying in sunflower oil, while 

other cooking techniques were also received at acceptable levels. 

 

Keywords: Fish, Sausage, Frying, Cooking, Sensory Evaluation 

 

 

1. Giriş 

Su ürünleri, içerdikleri besin öğelerinin zenginliği ve miktarları bakımından insan beslenmesi için 

oldukça ideal bir gıdadır. Özellikle içerdikleri aminoasit içeriğinin çoğunlukla esansiyel 

aminoasitler olması, doymamış yağ asitlerini özellikle omega 3 ve 6 içermeleri, iyot, selenyum 

gibi mineral maddeleri içermeleri diğer gıdalara kıyasla üstünlük sağlamaktadır (Rustad, 2003; 

Varlık vd., 2004; Çaklı, 2007; Keleştemur, 2012). Fakat balıkların hazırlanmasındaki zorluklar, 

kendine has sahip oldukları koku ve kılçıklı yapıları nedeniyle tüketimi tercih 

edilmeyebilmektedir. Günümüzde insanların hayat koşullarının değişmesi, çalışan bayan 

nüfusunun artması, aileden uzak yaşayan öğrenci-genç birey sayısındaki artışlar insanları 

hazırlaması kolay, pratik ürünlere doğu yönlendirmiştir. Bu bağlamda piyasada birçok ürün 
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geliştirilmiş ve su ürünleri de bundan nasibini almıştır. Balık etlerinin köfte, kroket, salam, sosis 

gibi işlenmiş ürünlere dönüştürülmesi giderek yaygınlaşmaktadır (Regenstein ve Regenstein, 

1991; Dinçer, 2008; Özpolat, 2012; ,Özpolat ve Patır, 2016). 

Bu çalışmada da, kılçıklı yapısı nedeni ile oldukça düşük fiyatlardan pazarlanabilen Capoeta 

umbla türü balıklar sosis olarak hazırlanmış ve farklı şekillerde pişirilerek duyusal 

değerlendirilmesi yapılmıştır.  

 

2. Materyal ve Metot 

 

Araştırmada kullanılan balıklar Elazığ ili, Hazar Gölünden avcılık yapan balıkçılardan temin 

edilmiş ve kısa sürede Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarına getirilerek işleme 

alınmıştır. Sosis formülasyon içeriği; TSE (1980) ve TSE (2002)’de belirtilen miktarlar göz 

önüne alınıp modifiye edilerek oluşturulmuştur. Aşağıda bulunan Tablo 1’de belirtilen katkı 

maddeleri ve baharatlar kullanılmıştır.   

 

 

Tablo 1. Oluşturulan sosis örneklerinin üretiminde kullanılan formülasyon 
Kullanılan Malzemeler Yüzdesi (%) 

Balık eti 65 

Soya unu 3 

Patates unu 3 

Kırmızı biber 0,15 

Karabiber 0,2 

Yenibahar 0,05 

Kişniş 0,15 

Zencefil 0,05 

Toz şeker 0,17 

Sodyum nitrit 0,01 

Askorbik asit  0,02 

Sodyum polifosfat  0,20 

Tuz 2,00 

Buz 18,00 

Yağ 8,00 

 

Laboratuvara getirilen balıkların baş ve yüzgeçleri kesilerek derileri soyulmuş daha sonra iç 

organları çıkarılarak omurga ve kılçıkları ayıklanmıştır. Temizlenen balık etleri bol su ile 

yıkanarak kıyma makinasından geçirilip kıyma haline getirilmiş ve soğutulmuştur (0±1°C). 

Soğutulan kıymalar kuter içerisine alınmış ve Tablo 1’deki malzemeler sosis üretimine uygun 

şekilde eklenerek  sosis hamuru elde edilmiştir (Göğüş, 1986; Gökalp vd., 2002; :Öztan, 2008; 

Anar, 2010). Elde edilen hamur dolum makinası yardımı ile koyun bağırsaklarından üretilen 

doğal kılıflara doldurulmuştur ve aralarındaki boy farkı 1 cm’yi geçmeyecek şekilde yaklaşık 5 

cm’lik bükümler verilerek sosis dizinleri oluşturulmuştur. Oluşturulan sosisler 50-55°C’de 

yaklaşık 30 dakika ön kurutma işlemine tabi tutulmuştur. Daha sonra 75°C’de meşe ağacı tütsüsü 

ile 30 dakika tütsülenmiştir. Tütsüleme işlemi tamamlanan sosis örnekleri sıcak su içerisinde 

(85°C) 10 dakika pişirilmiştir. Haşlama işleminin ardından sosisler soğuk su (6-7°C) içerisinde 5-
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10 dakika kadar bekletilerek soğutulmuş ve daha sonra suları süzdürülerek buzdolabı 

koşullarında (4±1°C) muhafazaya alınmıştır.  

Tüketime hazır hale getirilen sosis örnekleri dört farklı şekilde (Ayçiçek yağında kızartma, 

zeytinyağında kızartma,  tereyağında kızartma ve fırında pişirme) pişirilerek duyusal 

değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Pişirme işleminde süre-ısı özelliklerinin eşit olmasına 

hassasiyetle dikkat edilmiştir. Tüm örnekler; renk, koku, lezzet, yapı ve genel beğeni düzeyi 

bakımından değerlendirilmiştir (Kurtcan ve Gönül, 1987). Duyusal analiz testinde 1-5 arasında 

puanlama kullanılmış ( 5- çok iyi, 4- iyi, 3- normal, 2- kötü, 1- çok kötü) ve bu değerlendirmeler 

5 kişilik panelist grup tarafından yapılmıştır.  

 

3. Bulgular  

 

Çalışmada; sosis örneklerine dört farklı pişirme işlemi uygulanmış ve oluşturulan örnekler; renk, 

koku, lezzet, yapı ve bu dört özelliğe ait puanların ortalamaları ile oluşturulan genel beğeni 

düzeyi bakımından değerlendirilmiştir. Aşağıda yer alan Tablo 2’de elde edilen sonuçlar 

görülmektedir.   

 

Tablo 2. Capoetta umbla türü balıklardan oluşturulan sosislerin farklı şekillerde 

pişirilmesi sonucu elde edilen duyusal değerlendirme puanlamaları. 

 
ÖZELLİKLER Ayçiçek yağında 

kızartma  

Zeytinyağında 

kızartma 

Tereyağında 

kızartma 

Fırında pişirme 

Renk 3,74±0,15 3,62±0,18 3,49±0,21 2,25±1,68 

Koku 4,75±0,54 4,6±0,67 3,84±0,22 3,72±0,35 

Lezzet 4,12±0,25 3,86±0,72 3,92±0,46 3,11±0,86 

Yapı 4,32±0,31 4,46±0,52 4,21±0,14 4,31±0,13 

Genel beğeni 

düzeyi 

4,23±0,12 4,13±0,51 3,86±0,21 3,34±0,11 

  

4. Tartışma ve Sonuç 

Duyusal özellikler insan duyuları tarafından belirlenen, tüketicinin bir gıdayı kabul veya 

reddetmesine yol açan özelliklerdir. Günlük hayatta son tüketici için gıda kalitesi genellikle 

duyusal kalitedir. Duyusal özellikler, tüketiciler için olduğu kadar gıda üreticileri için de 

önemlidir. Duyusal değerlendirme gıdaların yeme kalitesi ile ilgilidir. Gıda endüstrisinde yeni bir 

ürün piyasaya sunulacağı zaman yeme kalitesinin araştırılması gerekir. Pazar payı artmayan, 

sevilerek yenmeyen ürünlerin de kalitesini yükseltmek amacıyla daha fazla deneysel çalışma 

yapılarak ürünün halka beğendirilmesi sağlanabilmektedir (Altuğ vd., 1995; MEB, 2012). 

Günümüzde gıda kalite kontrolünde geliştirilmiş birçok objektif ve enstrümantal analiz 

yöntemlerinin yanı sıra duyusal değerlendirmenin önemini sürdürmesinin nedenleri şöyle 

sıralanabilir (Altuğ, 1993; MEB, 2012); 

• Bazı duyusal kalite özelliklerinin, özellikle lezzetin, değerlendirilmesinde objektif 

yöntemler yetersiz kalmaktadır. 

• Objektif yöntemlerle yapılan analizler duyusal değerlendirme ile uygun sonuçlar 

verdiğinde uygulanmaktadır. 
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• Gıdaların tüketici tarafından kabulünü etkileyen kalite ölçütleri yalnızca duyusal testlerle 

saptanabilmektedir. 

Balık etinden üretilen sosislerin duyusal olarak beğenilerini arttırmaya yönelik çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Üretilen sosislerde balık kokusunun tüketiciyi rahatsız etmeyecek seviyede olması 

özellikle arzu edilmektedir. Sosis üretiminde tütsü uygulamasının doğal veya sıvı şekilde 

yapılması, kullanılan sosis kılıfının doğal veya suni olması, tüketici beğenisi üzerinde etkili 

olabilen faktörlerdir (Özpolat vd., 2014; Özpolat ve Patır, 2016; Özpolat ve Güran, 2017; Özpolat 

ve Patır, 2017). Ayrıca sosis üretiminde kullanılan su ve sodyum tripolifosfat miktarının 

değişmesiyle kefal (Mugil cephalus) balıklarından oluşturulan sosis örneklerinin dokusal 

farklılıklarının olduğu ve soya unu oranına göre duyusal beğeni sonuçlarının değiştiği, fakat 

birçok grubun kabul edilebilir nitelikte olduğu belirlenmiştir (Daley vd., 1978).   

Çalışmada; elde edilen sonuçlar incelendiğinde uygulanan dört farklı pişirme tekniğinin de genel 

beğeni düzeyi bakımından iyi kabul edilebilecek puanlar aldığı görülmüştür. Pişirme teknikleri 

arasında en az beğeniyi fırında pişirme uygulamasının aldığı, en fazla beğeniyi ise ayçiçek 

yağında kızartma yapılan grubun aldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak denilebilir ki; balık etinden 

üretilen sosislerde kızartma işlemi, duyusal açıdan beğeniyi arttırırken, kızartmada ayçiçek 

yağının kullanılması bu beğeniyi daha da arttırabilmektedir.  
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Özet 

Azerbaycan, Güney Kafkasya'da yer alan bir Avrasya ülkesidir. Bulunduğu konum itibariyle, 

Doğu Avrupa ve Güneybatı Asya'dadır. Azerbaycan, 38° ve 42° kuzey enlemleri ile 44° ve 51° 

doğu boylamları arasındaki bölgede yer almaktadır. 

Azerbaycan iklim yapısı itibariyle dünyadaki 11 iklim çeşidinden ekvatoral ve kutup iklimleri 

dışındaki 9 iklime sahiptir ve buda meyve yetiştiriciliğinde ürün yelpazesini genişletmektedir. 

Azerbaycan, çeşitli iklimlere sahip olmasına rağmen meyvecilik açısından istenilen düzeye 

ulaşamamış ve bu noktada mevcut potansiyelini hakkıyla kullanamamıştır. 

Azerbaycan’da tarımsal üretim, başkent Bakü ile birlikte Absheron, Ganja-Gazakh, Sheki-

Zagatala, Lenkaran, Guba-Khachmaz, Aran, Yukhari Garabagh, Kelbajar-Lachin, Daghlig 

Shirvan ekonomik bölgeleri ve Nakhchivan Özerk Cumhuriyetinde gerçekleşmektedir. Tarıma 

elverişli toprakların büyük çoğunluğu Kur ve Aras nehirlerinin etrafında toplanmış olup bu 

alanların hemen hemen hepsinde farklı meyve türlerinin yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır. 

Son 20 yılda meyve yetiştiriciliğindeki girişimler ile üretim değerlerinde önemli derecede artışlar 

elde edilmiştir. 1998 yılında yaklaşık 390.000 ton olan meyve üretim miktarı 2008 yılında 

713.000 tona ve 2018 yılında ise yaklaşık bir milyon tona ulaşmıştır.  

İklimin çeşitliliği ve yatırımlar sayesinde ülkede 28 meyve türünde yetiştiricilik ticari olarak 

yapılmaktadır. Azerbaycan İstatistik Kurumuna göre, ülkede 2018 yılı verilerince en fazla üretilen 

meyve türleri sırasıyla elma, nar, Trabzon Hurması, armut ve ayvadır.  

Yapılan yatırımların ve yeni kurulan kapama bahçelerin sayısının günden güne artması 

Azerbaycan meyveciliğinin ileriki yıllarda bölgede söz sahibi olabileceğine işaret etmektedir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Ekonomi, Meyvecilik, Tarım  
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“MUSİQİ  ALƏTLƏRİMİZ” ADLI XOVLU XALÇA 

 

Hacıyeva Münəvvər 

Azərbaycan Dövlət  Rəssamlıq Akademiyası 

 

Özet  

Bildiyimiz kimi, ornament incəsənəti praktiki tətbiq olunduğu üçün - ən qədim və tələb olunan 

bir sənət növüdür.  Xalça kompozisiyalarının əsasını təşkil edən, xalçanı  gözəl və  cəlbedici edən 

müxtəlif strukturlu  hər bir ornament,  yalnız ona xas olan struktur sxeminə, məxsüsi ada və 

fərqləndirici formalara malikdir.      

Bu cür ornamentlər sırasını son illər aparılan araşdıırmaların nəticəsi olaraq, işlənən xalq çalğı 

alətlərinin yeni ornamnetal formaları davam etdirir. Ornamentalistika sahəsində heç bir dövrdə 

mövcud olmayan  bu ornamental elementlərin işlənməsi məhz, bu sahədə yeni istiqamətdir. 

Araşdırmalar zamanı 50 – yə yaxın xalq çalğı aləti (zərb, simli, nəfəs) tədqiqata cəlb edilmiş və 

onlardan 32 növü  stilizə edilərək ornament kimi işlənmişdir. Təbii ki, bu ornamentlər də öz 

növbəsində yeni bir kompozisiyanı yaratdı. Məzmununa uyğun olaraq, bu kompozisiya“Səsli – 

küylü”  adlandırılmış və bu kompozisiya əsasında 3 müxtəlif  xalça  işlənmişdir. 

Bu xalçalardan biri“Musiqi alətlərimiz” adlı xovlu xalçadır. Xalçada 19 musiqi alətinin stilizə 

edilmiş formasından istifadə edilmişdir ki, bunlardan da 9 simli , 5  zərb,  və 5 nəfəs alətlərinin 

növləridir. 

Xalçanın ümumi kompozisiyası üfüqi və şaquli oxlar üzrə simmetrikliyi saxlamaqla 

sistemləşdirilmişdir.. Xalçanın mərkəzində 4 kanon alətinin birləşməsindən əmələ gələn  

düzbucaqlı, və yaranan rombşəkilli formanın içərisində isə 4 dümbək alətinin təsviri verilmişdir.  

Xalçanın aşağı və yuxarı tərəflərində qaval alətinin stilizə edilmiş və çoxbucaqlını xatırladan 

ornamental formaları simmetrik olaraq yerləşdirilmişdir. Bu elementin içərisində müxtəlif 

ölçülərdə çoğur alətinin təsviri verilmişdir. Qaval zəng alətinin stilizə edilmiş formaları ilə 

əhatələnmişdir və hər küncündə tulum alətinin ornamental forması təsvir edilmişdir. 

Xalçanın  aşağı tərəfində, haşiyəni ara sahədən ayıran, üfüqi vəziyyətdə yerləşdirlmş cürə saz 

elementlərinin və ara sahənin digər köməkçi və doldurucu elementlərinin,  kaman, tar, kamanca, 

ud, zurna, tütək, qaval alətlərinin də ornamental formalarının şahidi oluruq. Bundan başqa, 

qayaüstü rəsmlərdən nümunə kimi götürülmüş kütləvi rəqslərin və müqayisə üçün verilmiş 

kütləvi rəqs olan  müasir “yallı”nın stilizə edilmiş təsvirini görürük. 

Xalçanın  “ana” haşiyə zolağında tənbur, kamança və saz alətlərinin, iki“bala” haşiyədən birində 

qoşa nağara, digərində isə zuran  alətinin ornamental formaları təsvir edilmişdir. 

Beləliklə, haqqında danışdığmız “Musiqi alətlərimiz” adlı xovlu xalça yeni “Səsli – küylü” 

kompozisiyası əsasında işlənən ilk xalçadır. 

 

Açar sözlər: ornament, xalça, xalq çalğı alətləri, element, təsvir, stilizə, kompozisiya 
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Müasir dövrdə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının rolu 

  

NAZLI ƏJDƏROVA 

Naxçıvan Universiteti 

SƏBİNƏ MAHMUDOVA 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Özet 

Bu gün dünyada insanların böyük əksəriyyəti müxtəlif məqsədlər üçün kompüterdən geniş 

istifadə edirlər. Xüsusən gənc nəsil üçün kompüterdən istifadə onun gündəlik fəaliyyətinin adi 

həyat tərzinə çevrilib. Kompüterlərin təhsil sahəsinə inteqrasiyası da bu tenden-siyaları əks 

etdirir. Kompüterlərin təhsil sahəsində uğurlu tətbiqi yalnız onların əldə edilməsindən deyil, eyni 

zamanda istifadəçilərin onlarla nə dərəcədə tanış olmalarından asılıdır.  

Müasir dövrdə İKT-nin inkişaf etdirilməsi hər bir ölkənin intellektual və elmi potensialının vacib 

göstəricilərindən biridir və bu prosesin zəruriliyi indiki qloballaşma dövründə daha çox hiss 

olunur. Bu texnologiyalarınsürətli inkişafı və yayılması bəşəriyyətin inkişafı üçün geniş imkanlar 

yaradır.  

“Ağıllı” lövhənin bir üstün cəhətini də xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, onun üzərində aparılan 

bütün əməliyyatları, dərsin gedişini, hazırlanmış şablonları, modelləri kompyuterin daimi 

yaddaşında saxlamaq və dəfələrlə istifadə etmək olar.  

 

 

Açar sözlər:  İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə, Təhsildə informasiya 

kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, Ağıllı lövhələrdən istifadə 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasında da informasion cəmiyyətin qurulması və kompüterləşmə sahəsində 

ciddi, uğurlu addımlar atılmışdır. Bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin ümdə vəzifələrdən 

biri İKT-nin cəmiyyətin müxtəlif sahələrində, xüsusilə də təhsil sistemində geniş tətbiq edilməsi 

məsələsidir.İKT-nin təhsildə tətbiqi Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə və bacarıqlara 

malik olan yeni nəslinin formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək mahiyyətli məsələdir. Məhz 

bu səbəbdən son illər təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və təhsildə İKT-

nin tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması ölkəmizdə prioritet istiqamətlərdən biri 

olub. Bunun üçün son illər dövlət tərəfindən təhsil sistemində İKT-nin tətbiqi sahəsində müxtəlif 

layihə və tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bu müstəvidə icra olunan fəaliyyətlər təhsil sahəsində 

aparılan islahatların çox vacib mərhələlərindən biri hesab edilən təhsil ocaqlarında İKT 

infrastrukturunun qurulmasına yönəlib. Artıq təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması ilə 

əlaqədar əsas hədəflər müəyyənləşdirilmiş, nəzərdə tutulan tədbirlərin xeyli hissəsi həyata 

keçirilmişdir. Əlamətdar hadisələrdən biri odur ki, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 

2010-cu ili ölkəmizdə “Təhsildə İKT ili” elan edib və bu kampaniya çərçivəsində konfranslar, 
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seminarlar, müxtəlif stimullaşdırıcı və həvəsləndirici aksiyalar, müsabiqələr həyata keçirilir. 

Təqdirəlayiq haldır ki, bu işlərdə müxtəlif fondlar, şirkətlər, firmalar da yaxından iştirak edirlər. 

Məktəblərin İKT avadanlığı, o cümlədən kompyuter, noutbuk, interaktiv lövhələr ilə təchizatı isə 

hazırda uğurla davam etdirilir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, İKT-dən istifadə etməklə qurulan 

müasir təhsil modeli məktəbin pedaqoji heyəti qarşısında da yeni tələblər və vəzifələr qoyur.Bu 

gün pedaqoji professi-onallığın informatik keyfiyyətini artırmadan İKT-nin təhsil sisteminə 

səmərəli tətbiqinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən müəllimlərin tək öz seçdikləri 

fundamental biliklər, pedaqogika və psixologiya sahəsində deyil,həm də informasiya sahəsində 

yenidən təlim alması olduqca aktuallaşır. Artıq yeni nəslin müəllimlərindən konkret öyrətdikləri 

fənnin struktur məzmununa və məqsədinə uyğun, uşaqların individual xüsusiy-yətlərini nəzərə 

alan, şagirdlərin harmonik inkişafını mümkün edən texnologiyaları seçib tədrisdə tətbiq etmək 

tələb olunur. Tədrisdə yeni texnologiyalardan müvəffəqiyyətlə istifadə edən müəllimlərin 

sözlərinə görə, İKT vasitələri öz geniş imkanları ilə təhsil prosesini xeyli sadələşdirir, onu 

dinamik və çevik edir. “Müəllim - şagird - dərslik” tədris modelinə kompyuterin də əlavə 

edilməsi tədris prosesini individual proqram üzrə təşkil etməyə, uşağın dərsə marağını və istəyini 

stimullaşdırmağa imkan verir. Kompyuterlə aparılan dərslər uşaqlar üçün çox cəlbedici və 

yaddaqalan olur. Multimedia vasitələri, avtomatlaş-dırılmış öyrədici sistemlər, kompyuter tədris 

proqramları, animasiya qrafikası, rəngarəng illüstrasiyalar uşaqların idrak aktivliyinə müsbət təsir 

göstərir və yekun etibarilə şagirdlərin olimpiadalarda, müxtəlif intellektual yarışmalarda 

göstərdikləri nəticələrin keyfiyyəti xeyli artır. Tədris prosesində interaktiv lövhədən istifadə 

edilməsi dərsin əsas prinsiplərindən birini, onun əyaniliyini təmin edir. Elektron lövhənin 

sensorlu, yəni hissiyyatlı səthinə xüsusi qələmlə və ya barmaqla yavaşca toxunmaqla onun 

üzərində kompyuterdə mümkün olan bütün əməliyyatları interaktiv rejimdə aparmaq olar. 

“Ağıllı” lövhə, həmçinin kompyuterə qoşulan mikroskop,skaner, pəqəmli fotoaparat, 

videokamera və s. qurğulardan alınan təsvirləri də proyektor vasitə-silə qəbul edə bilir ki, bu da 

məktəblərdə virtual laboratoriyaların təşkilində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Şagirdlər istənilən 

kimyəvi reaksiyanın, fiziki, bioloji, coğrafi proseslərin izahını və video-görüntülərini, müxtəlif 

cihazların, qurğuların, texniki vasitələrin işləmə prinsiplərini “möcüzəli” ekranda izləyə bilərlər. 

Bu isə şagirdlərin nəzəri-metodoloji biliklərini, praktiki bacarıq və təcrübələrini inteqrasiya 

etməklə tədrisi xeyli canlandırır, uşaqlarda yaradıcı yanaşma, düşünmə, təşəbbüskarlıq, tədris 

materialını dərindən dərk etmə qabiliyyətini daha da artırır.  

“Ağıllı” lövhənin bir üstün cəhətini də xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, onun üzərində aparılan 

bütün əməliyyatları, dərsin gedişini, hazırlanmış şablonları, modelləri kompyuterin daimi 

yaddaşında saxlamaq və dəfələrlə istifadə etmək olar. Belə imkanlar müxtəlif səbəbdən dərsləri 

buraxan şagirdlər və ya təlimdən geri qalan uşaqlar üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 

şagird iştirak edə bilmədiyi dərsin elektron variantı ilə sonradan tanış ola bilər və ya təlimdən geri 

qalanlar həmin materialı tam qavrayana kimi təkrar-təkrar kompyuterdə izləyə bilərlər. İKT-nin 

imkanlarından tədrisdə uğurla istifadə edən müəllimlər qeyd edirlər ki, interaktiv rejimdə keçilən 

dərslərdə şagirdlərin mərkəzi fiqur olması təmin edilir. Müəllim, əsasən, şagirdin konsultantı, 

onun fərasətini və orijinal bacarığını qiymətləndirən, şagirdi aktivliyə, müstəqilliyə, 

təşəbbüskarlığa həvəsləndirən rolunda çıxış edir. "Şagirdlərdə informasiya mədəniyyətinin 

formalaşdırıl-ması,onların İKT-dən savadlı istifadə vərdişlərinə əsas-lanır.Bu gün artıq müasir 

məktəbi yeni informasiya texnologiyaları olmadan təsəvvür etmək olmur. Cəmiyyət inkişaf 
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etdikcə fərdi kompüterlər və digər texnologiyalara olan tələbat da artır. Ona görə də müasir şərait 

şagirdlərin kompüter savadlılığının bünövrəsinin məktəbin ibtidai siniflərindən qoyulmasını tələb 

edir. İKT bilik və bacarıqlarına mükəmməl yiyələnməyin ən yaxşı yolu onun orta məktəbdən 

başlanmasıdır. Təhsilin ibtidai siniflərdən İKT əsasında qurulması şagirdlərin gələcəkdə savadlı 

kadr kimi yetişməsində mühüm rol oynaya bilər.İbtidai siniflərdə İKT-nin tətbiqi şagirdlərdə 

ətraf aləmi informasiya baxımından təhlil etmək və müvafiq nəticələr çıxarmaq bacarıqlarının 

formalaşdırıl-masına imkan yaradır. İnformasiya ilə işləmək bacarığı müxtəlif praktiki üsullara 

bələd olmağa, həmçinin, müasir texniki vasitələrlə informasiya mübadiləsi aparmağa kömək 

edir”. Təhsil sferasında səmərəlilik və keyfiyyət, təlim nəticələrinin əvvəlcədən müəyyən edilmiş 

normativlər əsasında şagirdlərin mənimsəmə səviyyəsini, ümumi halda təhsil sisteminin 

durumunu müəyyən edən ən vacib göstəricidir. Tədris prosesində təlimin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi,tədris-təlim prosesinin keyfiyyətinin artırılması yeni təlim və pedaqoji 

texnologiyalarının; interaktiv, fəal, kompüter, internet, əməkdaşlıq, layihələr, müxtəlif səviyyəli 

təlim, problemli təlim, inkişafetdirici təlim, pedaqoji oyun və modul texnologiyaların tətbiqinin 

genişləndirilməsi ilə bağlıdır.   

Müasir dövrdə cəmiyyətdə intensiv olaraq dəyişən sosial-iqtisdi və mənəvi münasibətlər təhsil 

sisteminin və onun tərkib hissəsi olan müəllimlərin bu prosesə çevik, dinamik adaptasiya 

olunmasını tələb etdiyindən, ümidvaram ki, pedaqoji texnologiyalardan düzgün,yerində və 

məqamında istifadə müəllimlərin prioritetinə çevriləcəkdir. 
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The role of Information and Communication Technologies in modern times 

 

Abstract 

The vast majority of people in the world today use computers for a variety of purposes. In 

particular, the use of computers for the younger generation has become a daily routine of its day-

to-day activities. Successful use of computers in the field of education depends not only on their 

acquisition, but also on how well users are familiar with them. 

The development of ICT in the modern era is one of the most important indicators of the 

intellectual and scientific potential of each country, and the need for this process is felt even more 

in today's globalization. The rapid development and deployment of these technologies will open 

up vast opportunities for human development. 

One of the advantages of the “smart” board is that all the operations performed on it, the course, 

the developed templates, models can be stored in the computer`s permanet memory and used 

repeatedly. 

 

 

Keywords: Using information and communication technologies, Application of information and 

communication technologies in education, Use of smart boards 

 

 

 

Резюме 

                                                                                                                                                                                                                     

Роль информационных и коммуникационных технологий в современную эпоху 

 

Подавляющее большинство людей в мире сегодня используют компьютеры для самых 

разных целей, в частности, использование компьютеров для молодого поколения стало 

повседневной рутиной его повседневной деятельности. Успешное использование 

компьютеров в сфере образования зависит не только от их приобретения, но и от того, 

насколько хорошо пользователи знакомы с ними. 

Развитие ИКТ в современную эпоху является одним из важнейших показателей 

интеллектуального и научного потенциала каждой страны, и необходимость этого 

процесса ощущается еще больше в современной глобализации. Быстрое развитие и 

внедрение этих технологий откроет огромные возможности для человеческого развития. 

Одним из преимуществ «умной» платы является то, что все выполняемые на ней операции, 

курс, разработанные шаблоны, модели могут храниться в постоянной памяти компьютера 

и использоваться повторно. 
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Ключевые слова: использование информационно-коммуникационных технологий, 

применение информационно-коммуникационных технологий в образовании, 

использование интеллектуальных плат 

 

 

Moderin çağlarda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin rolü 

 

Özet 

Bugün dünyadaki insanların büyük çoğunluğu çeşitli amaçlar için bilgisayar kullanmaktadır. 

Özellikle genç nesiller için bilgisayar kullanımı günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. 

Bilgisayarların eğitime entegrasyonu da bu eğilimleri yansıtmaktadır. Bilgisayarların eğitimde 

başarılı bir şekilde kullanılması sadece edinimine değil, aynı zamanda kullanıcıların onları ne 

kadar tanıdıklarına da bağlıdır.      Modern zamanlarda BİT'in gelişimi, her ülkenin entelektüel ve 

bilimsel potansiyelinin önemli göstergelerinden biridir ve bu sürece olan ihtiyaç, küreselleşmenin 

mevcut döneminde daha da hissedilmektedir. Bu teknolojilerin hızlı gelişimi ve yayılması insani 

gelişme için büyük fırsatlar yaratıyor. 

“Akıllı” kartın avantajlarından biri, üzerinde yapılan tüm işlemlerin, dersin, geliştirilen 

şablonların, modellerin bilgisayarın kalıcı belleğinde saklanabilmesi ve tekrar tekrar 

kullanılabilmesidir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, Eğitimde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin uygulanması, Akıllı tahtaların kullanımı 
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AN IMAGE BASED APPROACH FOR AUTHENTICATION USING 

MULTI –LEVELSECURITY SYSTEM 

 

 

G.VIDYA SAGAR 

sree venkateswara college of engineering, nellore, ap 

 

 

Abstract 

Security-sensitive environments defend their resources against unauthorized access by 

implementing access management mechanisms. Text based passwords are not secure enough for 

such applications. Increasing security has regularly been a problem since net and net 

Development came into existence, text primarily based passwords is not enough to counter such 

problems, that's to boot Associate in Nursing anachronous approach presently. Therefore, this 

demands the necessity for one issue safer on aspect being further user friendly. Therefore, we 

have tried to increase the protection by involving a 3-level security approach, involving text 

based totally parole at Level one, Image based totally Authentication at Level a try of, and 

automatic generated one-time secret (received through an automatic email to the authentic user) 

at Level 3. And Associate in nursing diligent effort has been in serious bother thwarting Shoulder 

attack, Tempest attack, and Brute-force attack at shopper facet, through the utilization of 

distinctive image set inside the IBA System 

 

Keywords:- AJAX, Keystroke Logging, Shoulder Attack, Tempest Attack and Brute force 

Attack, Image BasedAuthentication (IBA)system 

 

 

I. INTRODUCTION 

 

Authentication plays an important role in protecting resources against unauthorized use several 

authentication processes exist from simple word based authentication system to dear and 

computation intensive biometric authentication systems Passwords unit of measurement quite 

merely a key. They serve several functions. They manifest to prove our identity-a secret key that 

entirely we should {always we must always} always apprehend. They guarantee our privacy, 

keeping our sensitive data secure. Moreover, there is a relentless threat of losing your word to 

another person with malicious intent. Word thefts can and do happen on a everyday, therefore we 

would like to defend themThis paper may be a particular associated Associate in nursing orphic 

study of victimization photos as watchword and implementation of a much secured system, 

victimization 3 levels of security-(Text watchword, Image watchword, and One-Time machine-

controlled generated password). This distinctive simple System named as 3 Level Security that 

will use in any organization for storing crucial and confidential documents, and ensures the 

protection through its three levels–Firstly-through Text watchword, Secondly-through Image 

based watchword, and Thirdly-through One-Time machine-controlled watchword. This paper 

describes but our system works and also the means it eliminates utterly completely different 
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attacks at the buyer aspect, by victimization distinctive image sets. 

 

II. RELATED WORK 

In networking wise increasing computation power, text based totally passwords are not 

anylonger safe. but ever strong be the key writing formula, it's going to go down throughout a 

number of years of it slow. Thence a necessity for a system that interacts with user to attest 

arises. This gave birth to statistics throughout that physical presence of human is required. Here 

we've got an inclination to face live victimization footage as a parole that's non describable 

&amp; shuffles its position once. Hence human presence is required for proper authentication. 

excluding this, we've got an inclination to mentioned variety of the potential attacks can that 

perhaps launched on these forms of system and therefore the means will we've got an inclination 

to safeguard ourselves from those attacks. Therefore, seeing the number of security &amp; the 

advantage of use of this methodology, we tend to able to say these systems aiming to be highly 

regarded at intervals the near future. 

 

JJJ. PREVIOUS TECHNIQUES 

 

3.1 Password Based Authentication 

This is an easy system where a user presents a user ID and a information to the system. If the 

user ID and information match with the one hold on the system, then the user is real. A user may 

have many accounts on many computers. He has to bear in mind many passwords. Analysis on 

human psychological feature ability has generated lots of info on what a non-public can bear in 

mind. For instance, domain names are used instead of science addresses and phone numbers are 

broken to chunks for a non-public to remember merely. it's collectively tested that individuals 

can bear in mind footage plenty of merely than the text. The ultimate tendency is that a non-

public won't bear in mind text passwords merely and he may write it down. this could cause 

stealing information to attainunauthorized access to a system. Since passwords cannot be really 

long, they are easy to interrupt victimization brute force attacks like creating trial entirely 

completely different passwords (online attack) or by offline attack on the information hash file. 

There are many other ways that to interrupt passwords like packet sniffing, by accidental 

discovery. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: Password Based Authentication 

 

Science, it's gettable to avoid pitfalls encountered with ancient security systems where users are 

required to remain information, like passwords, safe. Identification systems maybe really safe and 

secure and reliable but these systems are high-ticket and need additional hardware and code 
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support. These systems are robust to change and maintain. Deploying such systems for internet 

can be terribly advanced and not appropriate. 

 

3.2 Image Based Authentication 

IBRAS is additionally a simple authentication system that uses photos as passwords .The user 

submits user ID and a picture as credentials to the system. If the image matches with the one hold 

on within the system, the user is real. Images are easy to recollect. It’s exhausting to guess 

photos. Acting brute force attacks on such systems is improbably troublesome. A primary time 

user has to be compelled to register him with the system by providing all his details. The 

interface guides the user throughout a step-by step fashion. No major modification is to be 

created to the prevailing watchword based totally systems to include the employment of pictures. 

The system remains simple as results of the countersign primarily based one. The images don't 

seem to be hold on within the system. Alone the hashed values unit of activity holds on. The user 

carries the image with him. this methodology is easy for web applications along. IBRAS was 

designed as degree experimental security tool, which might use in schoolroom for demonstrating 

basic security mechanisms or as degree access management system in any of the applications 

needing authorization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: Image Based Authentication 

 

3.3 Biometric based authentication system: 

Biometrics, the applying of applied mathematics analysis to identify individuals through their 

biological or physiological characteristics, is raising as a key side in new security systems. 

Practice natural 

 

 

 

 

 

Fig 3: Biometric Password 

 

3.4 One Time Password: 
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Fig 4: One time password 

 

Instead of getting into a username and countersign into their login screens, users sort in their user 

name, push the token button (and presumably a PIN code for further security), and enter the pass 

code that the token displays. 

 

It’s straightforward, quick and painless. Once a pass code is employed, it can’t be wont to log in 

once more. 

 

There is a unit many corporations providing varied kinds of sturdy authentication product these 

days. Clarity spent vital time researching and distinguishing that company might offer the correct 

resolution for the $64000 estate trade. 

 

IV. SYSTEM IMPLEMENTATION 

 

4.1 Registration Module: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5: Registration 

 

Registration is one of the primary modules in any information management system. A user record 

management starts with registering a user with the system. Registration being a customizable and 

climbable answer to user record management to boot wants a customizable user registration 

system. Since every implementation of registration might even be utterly totally different on the 

kind of data that it ought to would like, it's terribly necessary to remain the registration module 

generalized in Associate in Nursing passing manner where it'll be designed to want registration 

knowledge a couple of user in line with the requirements of the implementer. 
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Fig 6: Register Details 

 

4.2 Text based Authentication: 

Security at this level has been obligatory by exploitation Text primarily based info (with special 

characters), which will be a usual associated presently AN asynchronous approach. Security at 

Level one, at the patron facet is ensured by the utilization of text info, that text info has to be 

entered by guaranteeing employment of special characters. Therefore, security at level1 is 

ensured by use of text info which will be a usual approach, associated presently AN 

asynchronous approach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6: Text based Authentication 

 

4.3 Image Based Authentication: 

At this level the protection has been obligatory mistreatment Image based Authentication (IBA), 

where the user area unit about to be asked to select from the two downside levels. Every the 

degree area unit about to be having three distinctive Image grids, from where the user ought to 

opt for three footage, one from each grid. The IBA security level is split into 2 downside levels. 

 

 

 

 

Fig 7: color based Authentication 

 

The security of the system could also be compromised if we have a tendency to tend to do not 

select correct photos for the image set. Collectively we've to remain in mind that users have to be 

compelled to be ready to bear in mind his image secret merely. Another necessary side relating 

toimage set is but these photos unit of measurement organized once presented to a user. we have 

a tendency to tend to use a random show of images within an image set i.e. within an image set, 

photos unit of measurement organized arbitrarily and their position is nowhere related to previous 

image set that was generated at an earlier purpose of some time, i.e. throughout the previous 

signup or login methodology. By doing this, the system protects itself from many security attacks 

(to be mentioned later on) notably from AN attender attempting from behind. Keystroke work is 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

515 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

one in all the key attacks tried by a hacker secretly authentication systems. Its commonest once 

text primarily based passwords unit of measurement use to certify users. The attacker observes 

the key strokes of a user and later can have access to the system. 

 

 

 

 

Fig 8: Image Grid Authentication 

 

4.4Steganography Technique: 

 

In computing, the littlest quantity important bit (LSB) is that the bit position in AN extremely 

binary range giving the units value, that is, determinant whether or not or not the amount is even 

or odd. The LSB is typically determined as a result of the right-most bit, because of the 

convention in system of numeration of writing diminished digits additional to the right. It’s 

analogous to the littlest quantity digit of a decimal range, that's that the digit at intervals those 

(right-most) position. It is common to assign as a grip selection, ranging from zero to N-1, where 

N is that the range of bits at intervals the binary illustration used. Normally, this is {often this can 

be} often simply the exponent for the corresponding bit weight in base-2 (such as in 231...20). is 

a handful of central processing unit manufacturers assign bit numbers the opposite technique 

(which is not constant as fully completely different bendiness), the term LSB (of course) remains 

unambiguous as associate alias for the unit bit. By extension, the tiniest quantity important bits 

(plural) are the bits of the amount highest to, and likewise as, the LSB. The tiniest quantity 

important bits have the useful property of fixing quickly if the amount changes even slightly. As 

an example, if one (binary 00000001) is added to 3 (binary 00000011), the results are progressing 

to be four (binary 00000100) and three of the tiniest quantity important bits will modification 

(011 to 100). Against this, the three most vital bits keep unchanged (000 to 000). 

 

4.5 One Time Password Generation: 

 

The MD5 Message-Digest rule might be a good used crypto graphical hash performs that 

produces a128-bit (16-byte) hash worth. per RFC 1321, MD5 has been utilized throughout a 

good choice of security applications, and is in addition commonly accustomed check data 

integrity. Associate in Nursing MD5 hash is commonly expressed as a 32-digit hex 

selection.MD5 was designed by West Chadic Rivets in 1991 to interchange Associate in Nursing 

earlier hash perform, MD4. In 1996, a flaw was found with the planning of MD5. Whereas it had 

been not a clearly fatal weakness, cryptographers began recommending the employment of 

different algorithms, like SHA-1 (which has since been found collectively to be vulnerable). In 

2004, plenty of significant flaws were discovered, making a lot of use of the rule for security 

functions questionable; specifically, a bunch of researchers depicted the way to provide a strive 

of files that share the same MD5 verification. a lot of advances were created in breaking MD5 in 

2005, 2006, and 2007. In Associate in nursing attack on MD5 written in Dec 2008, a bunch of 

researchers used this methodology to pretend SSL certificate validity. 
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4.6 Email Authentication: Database Design 

 

A info is required on the server aspect to store the client’s identification info like the primary 

name, last name, username, Address should Email Id vital,etc. for every user. The Registration 

part all information can store the info. 

 

Server Design 

 

A server is enforced to get the OTP on the organization’s facet to receive in email. The server 

application is multithreaded. the primary thread is accountable for initializing the info. A Second 

thread is employed to match the OTP info and Server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9: Third Level Security 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10: OTP Generation to Mail 

CONCLUSION 

 

Authentication plays an important role in protecting resources against unauthorized use. many 

authentication processes exist from simple secret based mostly authentication system to 

expensive and computation intensive identification systems. but still the foremost wide used 

authentication system is predicated on the utilization of text passwords . Text primarily based 
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passwords do not appear to be secure enough for many applications that enforce security by 

access management mechanisms. Authentication supported text primarily based passwords has 

major drawbacks. In our projected system we tend to square measure providing security in 3 

levels. In 1st level matter positive identification, next level IBA(image based mostly 

authentication) and also the final level OTP(one time password) that is generated to mail that has 

given within the registration method. By mistreatment this application we tend to square measure 

providing a lot of security wherever it's required. 
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Shifting of 1/f  Noise spectrum at a different level of humidity in the perovskite solar cell 
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University of Lucknow, Lucknow, India 

 

 

Abstract 

Now a day’s perovskite material is frequently used in the photovoltaic application because of 

high efficiency, high mobility, and high diffusion length, and in the optical to electrical energy 

conversion tendency is high due to this we are using perovskite as a heart of the solar cell with 

the device structure: FTO/c-TiO2/M-TiO2/CH3NH3PbI3/Spiro-MeOTAD/Au. We find 1/f 

spectrum in the perovskite solar cell with the help of this spectrum we can explain defects 

introduced due to humidity present in the environment and with the flow of nitrogen and oxygen 

gas into the chamber of the perovskite solar cell, we found the shift in the electrical noise 

spectrum which is responsible to explain the stability of the device. 

 

Keywords: 1/f Noise, diffusion length, mobility, defects, Photovoltaic  
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Surface morphology & optical behaviour of Nickel (Ni) doped Polyaniline and its 

application in environmental gas sensors 

 

Ankit Gupta 

Mahendra Kumar 
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Abstract 

In the study, Polyaniline (PANI) and Nickel (Ni) doped PANI was synthesized by using spin 

coating technique where nickel ferrite (Ni Fe2O4) used as a dopant. The composite has been 

synthesized with various wt% (10, 30 and 50 wt %) of nickel ferrite in PANI. The prepared 

samples were characterized by FTIR and the peaks confirmed the formation of PANI/Ni Fe2O4 

composites. The surface morphology of PANI composites is studied with scanning electron 

microscope (SEM). We also analysed Ni doped Polyaniline used in different types of 

environmental sensors as electronic & gas sensors for detecting various gases. 

 

Keywords: PANI, Dopant, nanocomposite, conductivity, SEM, FTIR, Synthesis  
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Özet 

Günümüz beton teknolojisinde betonun fiziksel ve mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla 

betona polimerik lifler katılmaktadır. Bu lifler çimentolu kompozite bir miktar süneklik 

kazandırarak gevrek kırılma ve ani göçmeyi engellemektedir. Bu çalışmada, farklı oranlarda 

grafen oksit (GO) ile sentezlenmiş lif ve GO içermeyen lifin çimento esaslı sertleşmiş harç 

özelliklerine etkileri araştırılmıştır. GO içermeyen lif ticari olarak kullanılan PVA’ya bir 

alternatif olarak üretilerek karşılaştırmaları sağlanmıştır.  Lifler harç içine hacimce %2 oranında 

katılmıştır ve lif katkısız kontrol numunesi üretilmiştir. Sertleşmiş numunelerde basınç dayanımı, 

su emme, boşluk oranı, kırılma tokluğu, nokta yükü dayanım indeksi ve elektriksel özdirenç 

deneylerine tabi tutulmuş ve karşılaştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre basınç 

dayanımı, nokta yükü dayanım indeksi ve elektriksel özdirenç değerleri azalırken kırılma 

tokluğu, boşluk oranı ve su emme oranlarında artış gözlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Sentezlenmiş grafen oksit lif; lif sentez hacmi; çimento esaslı harç; 

sertleşmiş harç özelikleri 

 

Physical and Mechanical Properties of Synthesized Graphene Oxide Fiber Blended 

Engineered Cementitious Composites 

 

Abstract 

In today's concrete technology, polymeric fibers are added to concrete to improve the physical 

and mechanical properties of concrete. These fibers provide a certain ductility to the cementitious 

composite, preventing brittle fracture and sudden collapse. In this study, Fiber and non-GO fiber 

synthesized with different rates of graphene oxide (GO) were investigated according to the 

cement-based hardened mortar properties. The non-GO fiber was produced as an alternative to 

the commercially available PVA, making comparison. The fibers were incorporated into the 

grout at a rate of 2% by volume and a control sample without fiber additives was produced. In 
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hardened samples, they were subjected to compressive strength, water absorption, void ratio, 

fracture toughness, point load strength index and electrical resistivity tests and comparisons were 

made. According to the results obtained, while pressure resistance, point load resistance index 

and electrical resistivity values decreased, an increase in fracture toughness gap ratio and water 

absorption rates were observed. 

 

Keywords: Synthesized Graphene Oxide Fiber; fiber synthesis volume; cement-based mortar; 

hardened mortar properties 

 

 

 

GİRİŞ  

 

Beton en geniş tanımıyla çimento, agrega ve sudan oluşan kompozit bir yapı malzemesidir. 

Betonun yüksek basınç, düşük maliyeti, kolay bulunabilirliği vb. özellikleri sayesinde en çok 

kullanılan yapı malzemesidir. Ancak beton kompozitinin özelliklerinden olan ani kırılma, düşük 

gerilme mukavemeti vb. kusurlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda modern beton 

teknolojisinde ileri sürülen mikro-nano teknolojik malzemelerin betona katılması ilgi 

görmektedir. Karbon elementinin allotroplarından olan grafen bileşeni (Şekil 1), elmastan daha 

sert olmasına karşın esnek, hafif ve dayanıklı olması betonun kusurlu özelliklerini iyileştirmede 

kullanılabilecek bir malzeme olarak öngörülmüştür (Uygunoğlu ve Şimşek, 2019). Aynı zamanda 

yüksek oranda kristal özellik ve elektronik kalite sergilemektedir (Geim ve Novoselov, 2007). 

Hidratasyon ürünleri ile 1 boyutlu karbon nanotüplerinin güçlü Van der Waals bağları 

oluşturmasının yanı sıra 2 boyutlu grafen oksit (GO); 1 boyutlu malzemelerin çekim gücüne 

benzemekle birlikte güçlü mekanik özelliklere sahip karbon atomlarından oluşmaktadır (Şekil 2) 

(Yang ve Cui, 2017).  

 
Şekil 1. Karbon elementinin allotroplarının kimyasal bağ yapısı 
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Şekil 2. Grafen oksidin bağ yapısı 

 

Modern beton teknolojisinin bir diğer ilgi alanı olan betona lif takviye edilmesi ise yine betonun 

kusurlu özelliklerini geliştirmek amacıyla araştırma konusu olmaktadır. Betona lif katılması 

betonun tokluğunu, sünekliğini, aşınma direncini vb. arttırmaktadır (Topçu ve Demirel, 2017).   

 

Yapılan bir çalışmada (Kudzma ve Skamat, 2019); Portlant çimentosu kullanılarak üretilen 

harçlara %0,02, %0,04, %0,06 oranlarında ağırlıkça grafen oksit (GO) ilave edilmiştir. Sonuç 

olarak hazırlanmış olan harçlarda akışkanlık meydana gelmiş ve priz süresinin geciktiği 

gözlemlenmiştir. Buna karşın 28 günlük kürünü tamamlayan numunelerdeki basınç, eğilme vb. 

mekanik özelliklerde artış gözlemlendiği belirtilmiştir. Yapılan bir diğer çalışmada (Wang ve 

Zhang, 2017); grafen oksit (GO) içeren çimentolu harçların mikroyapı üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. Harç içerisine ağırlıkça %0,02, %0,04, %0,06, %0,08 oranlarında grafen oksit 

(GO) katılmıştır. Sonuç olarak grafen oksitin (GO) çimento hidratasyon ürünlerinin (C-S-H ve C-

H) kristalleşmelerini etkileyerek daha büyük kristaller oluşturabileceği belirtilmiştir. Yapılan bir 

diğer çalışmada (Lima ve Ramanb, 2017); ultra yüksek performanslı beton (UHPC) 

kompozitlerinin ani kırılması gibi eksik yönlerini kapatmak amacıyla su/çimento oranı 0,20 alınıp 

sabit tutularak beton kompozit karışımına %6,6 oranında karbon nano tüp (CNT) eklenerek 

UHPCC oluşturulmuştur. 28 günlük kürünü tamamlayan numunelerde eğilme ve basınç 

değerlerinde yaklaşık %60 oranında artış sağlanmıştır. Yapılan diğer bir çalışmada (Dehghanpour 

ve Yılmaz, 2018); grafen çimentolu kompozite %0,005, %0,01, %0,015, %0,02 oranlarında 

katılmıştır. Oluşan kompozit iki boyutta (2D) simüle edilerek çekme dayanımları incelenmitir. 

Bulunan sonuçlarda grafen-çimento kompozitinin çimentolu kompozitlere kıyasla çekme 

dayanımı arttırdığı belirtilmiştir. Bir diğer çalışmada ise (Liu ve Yu, 2018); grafen oksit (GO) ve 

nano silikanın (NS) çimentolu kompozite hibrit olarak eklenmesiyle oluşan kompozitin 

hidratasyon ürünleri ve mekanik özellikleri araştırılmıştır. Çimentolu kompozite %1,5 oranında 

nano silika (NS) ve %0,03 oranında grafen oksit (GO) katılmasıyla SiO2 partiküllerinin ve grafen 

oksit (GO) nanosetlerinin daha homojen dağışdığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda mekanik 

özelliklerinden olan basınç ve eğilme mukavemetlerinin 28 gün sonunda sırasıyla %43.2 ve %42 

oranınında arttığı belirtilmiştir.  

 

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, genel olarak kompozitlerde nano malzeme olarak 

kullanılan GO, çimento esaslı kompozitlerde lif olarak kullanımı üzerine çalışmalar 

yapılmamıştır. Bu nedenle, literatürdeki bu boşluğu doldurmak amacıyla, bu çalışmada, GO 

beton içerisine lif olarak katılarak hem GO sayesinde mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi hem 

de liflerin etkisiyle birlikte betonun enerji yutma kapasitesi arttırılarak sünek bir malzeme elde 
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edilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında ticari olarak kullanılan PVA lif de sentezlenerek GO 

içermeyen lif çimentolu kompozit içerisine katılıp karşılaştırılmıştır. 

 

DENEYSEL ÇALIŞMA 

Kullanılan Malzemeler  

 

Deneyde kullanılmak üzere hazırlanmış olan numunelerde PÇ 42,5 Portland çimentosu, silis 

kumu, uçucu kül, süperakışkanlaştırıcı, içme suyu ve sentezlenmiş grafen oksit (GO) ve GO 

içermeyen (0GO) lif kullanılmıştır. Betonda kullanılan çimento, silis kumu, uçucu kül, kimyasal 

katkı ve GO ile sentezlenmiş lif miktarı tüm serilerde %2 oranında tutulmasına karşın 

sentezlenirken farklı oranlarda hazırlanırken Katkısız GO lif (0GO) ise %2 oranında hazırlanarak 

betonun mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir. 

 

Deney numunelerin hazırlanmasında hidrolik bağlayıcı olarak kullanılan CEM I-42.5/R tipi 

Portland Çimentosu (PÇ) TS EN 197-1 (TS EN 197-1, 2012) standardına uygun olup çimentonun 

Blaine incelik değeri 3312 cm2/g ve özgül ağırlığı da 3.1'dir. Puzolanik bağlayıcı olarak ise F 

sınıfı uçucu kül kullanılmıştır. Çimentonun ve uçucu külün kimyasal bileşenleri Çizelge 1'de 

sunulmuştur. Agrega olarak 50 µm boyutunda silis kumu kullanılmıştır. 

 

Çizelge 1. Çimento ve uçucu külün kimyasal bileşenleri 
Bileşen, % CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Na2O K2O SO3 KK 

PÇ 63.6 19.6 4.72 3.27 1.91 0.34 1.06 4.72 2.69 

Uçucu kül 6,66 47,4 19,8 11,8 4,76 0,57 2,62 1,86 2,76 

 

Numune hazırlanmasında kullanılan su, Afyon Kocatepe Üniversitesi kampüs şebekesinden 

kullanılmıştır. 

 

Hazırlanan taze beton karışımında işlenebililiği arttırmak amacıyla harçtaki bağlayıcı ağırlığının 

%0,77’si oranında Sika Viscocrete SF-18 marka yüksek performanslı akışkanlaştırıcı beton katkı 

maddesi kullanılmıştır. Beton katkı maddesi reaksiyona daha hızlı girebilmesi için suyla 

karıştırılarak ilave edilmiştir. Katkı maddesinin kimyasal bileşimi Çizelge 2’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 2. Süper akışkanlaştırıcı katkı maddesinin teknik özelikleri 
Kimyasal Yapı Modifiye polikarboksilat esaslı polimer 

Yoğunluk 1.10±0.02 kg/l, 20°C 

pH Değeri 3 – 7 

Donma Noktası -10 °C 

Suda Çözünebilir Klorür Yüzdesi Maksimum 0.1%, klorür içermez (TS EN 934-2) 

 

Numune hazırlanması aşamasında harç içerisinde kullanılan farklı oranlarda sentezlenmiş GO 

numuneler Şekil 3’te, lifler ise Şekil 4’te sunulmuştur. 
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Şekil 3. GO sentezlenmiş numune görünümü                     Şekil 4. Lif halinde görünüm 

 

Karışımların Hazırlanması ve Deneyler  

 

Hazırlanan betonlarda bağlayıcı olarak çimento ve uçucu kül, agrega olarak silis kumu, su, 

süperakışkanlaştırıcı, %2 oranında farkı oranlarda sentezlenmiş GO lif ve 0GO lif %2 oranında 

kullanılmıştır. Yapılan deneylerde kullanılmak üzere 10x4x2,5 cm prizmatik numune 

boyutlarında numuneler hazırlanmıştır. Deneysel çalışmalar toplamda 8 (3+3) seri harç karışımı 

üzerinde yapılmıştır.  Bu numunelerden 2 (1+1) tanesi kontrol numunesi, 2 (1+1) tanesi 0GO lifli 

olup diğerleri GO lifli numunelerdir. Deneylerde kullanılan harçların karışım dizaynı Çizelge 3’te 

belirtilmiştir. 

 

Çizelge 3. Karışım dizaynları (Mixture designs) 
 

Bileşenler 
Miktarlar (kg/m3)  

%0 12GO 36GO 0GO 

Çimento 889,2 1089,3 955,9 1763,7 

Silis kumu 710,8 870,7 764,1 1409,7 

Uçucu Kül 1067,7 1307,9 1147,8 2117,6 

Süperakışkanlaştırıcı 15,1 18,5 16,2 22,9 

Su 513,8 779,5 702,4 1069,1 

Lif (fiber) 0 49 43 79,3 

TOPLAM 3196,6 4114,9 3629,4 6462,3 

W/(C + FA) 0,26 0,33 0,33 0,28 

FA/C 1,2 1,2 1,2 1,2 

Çizelgede, W, su; C, çimento; FA, uçucu külü simgelemektedir. 

 

Harçlar hazırlanırken öncelikle bağlayıcılar ve agrega (çimento, uçucu kül, silis kumu) planet 

miksere atılarak yaklaşık 1 dk kuru karışım yapılmıştır. Daha sonra suyun bir kısmı karışıma 

eklenmiştir. Kalan su ise kimyasal katkının daha hızlı reaksiyona girebilmesi için suyla birlikte 

karışıma katılmış ve yaklaşık 3-4 dk kadar karıştırılmıştır. Harçlardaki karışım dizaynında 

kullanılan su miktarı şahit numuneye kıyasla GO lifli harçlarda 15 gr, 0GO lifli harçlarda ise 10 

gr daha arttırılmıştır. Bu artmanın nedeni liflerin suyu bünyesinde tutmasından 

kaynaklanmaktadır. 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

525 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

Hazırlanan harçlar önceden yağlanmış olan kalıplara dökülmüştür. 24 saat sonra ise kalıplardan 

çıkartılıp 28 gün kür edilmek üzere oda sıcaklığında (20±2 oC) kirece doygun su bulunan kür 

havuzunun içerisine konulmuştur. 28 günlük kürünü tamamlayan numuneler laboratuvar 

ortamında 24 saat bekletilip yüzey kuru-suya doygun hale getirildikten sonra basınç, su emme, 

özdirenç, noktasal ve charpy deneylerine tabi tutulmuşlardır. Deneylere fiziksel özelliklerden 

başlanmıştır. Numuneler 24 saat etüvde bekletilmiş ve etüv kurusu ağırlığı alındıktan sonra 

elektriksel özdirenç deneyi uygulanmıştır. Daha sonra 24 saat kür havuzunda bekletilerek suya 

doygun hale getirilmiştir. Suya doygun numuneler Arşimet terazisinde tartılarak su emme 

değerleri belirlenmiştir ve elektriksel özdirenç deneyi doygun numuneler üzerinde 

tekrarlanmıştır. Mekanik özelliklerden olan basınç deneyi TS EN 12390-5 (TS EN 12390-5, 

2010) standartına uygun olarak basınç presinde gerçekleştirilmiştir. Deneyde kullanılan basınç 

presinin kapasitesi 200 kN’dur. Numuneler alt ve üst kısımları aynı düşey izdüşüme denk gelen 

40x40 plakalar arasına yerleştirilerek iki plaka arasında kalan numunelere basınç testi 

uygulanmıştır. Basınç presinde uygulanan basınç yükü TS EN 12390-3 (TS EN 12390-3, 2012) 

standartına göre belirlenmiştir. Noktasal yükleme deneyi ise TS ISO 9883 (TS ISO 9883, 1998) 

standartına uygun olarak hidrolik sistem temeline dayanan noktasal yükleme presinde manuel 

olarak gerçekleştirilmiştir. Deneyde kullanılan noktasal yükleme presinin kapasitesi 20 kN’dur. 

Elektriksel özdirenç deneyi uygulanmak için numuneler etüv kurusu haline getirilmek üzere 24 

saat etüvde kurutulmuştur. Deney direnç ölçer (ohm-metre) yardımıyla iki plaka yöntemine göre 

uygulanarak elektriksel özdirenç değerleri (R) ASTM C 1760 (ASTM C 1760, 2012) standartına 

uygun olarak belirlenmiştir (Şekil 5). Deneyde akımın tüm alana eşit şekilde dağılabilmesi için 

ölçüm yapılacak iki yan alana ıslak keçe ile kaplanmıştır. Harçların elektriksel özdirenç değerleri 

de aşağıda verilen denklem (1) ile belirlenmiştir.  

δ = R.A/L                                                                                                                                (1)  

 Denklemde, δ, elektriksel özdirenç (kohm.m); R,direnç (kohm); A, numune yüzey alanı (m2) ve 

L, plakalar arası mesafeyi (m) simgelemektedir. 

 

 
Şekil 5. Özdirenç deney düzeneği 

 

Numunelerin kırılma tokluğu belirlenmek üzere Charpy deneyi uygulanmıştır. Deney için 

4x2,5x2,5 boyutlarındaki numunelere genişliği 1,5 mm, yüksekliği 10 mm olan U çentik 

açılmıştır. Charpy deneyi numunenin dinamik yükleme altında gereken enerjiyi potansiyel 

farklardan yararlanarak bulma esasına dayanmaktadır. Bulunan bu potansiyel enerjinin kırılma 
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alanına bölünmesiyle elde edilen değere kırılma tokluğu denilmektedir. Numunelerin kırılma 

tokluğu denklem (2) ile belirlenmiştir. 

Ç=U/A=(G(h0-h1))/A                                                                                                              (2)                                                                               

Denklemde, Ç, kırılma tokluğu (kN/m), U, potansiyel enerji (j, Nm), A, kesit alanı (m2), G, 

sarkacın ağırlığı (kN), h0, sarkacın ilk yüksekliği (m) ve h1, sarkacın darbeden sonraki 

yüksekliğini (m) simgelemektedir (Arıcı, 2010). 

 

DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME  

Mekanik Özelliklerin Deney Sonuçları  

Basınç Dayanımı Deney Sonuçları  

 

Harç içerisine farklı oranlarda ilave edilen liflerin ve kontrol numunesinin basınç dayanımı 

değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir (Şekil 6). Kontrol harçların basınç dayanımı değerinin 

33,47 MPa olduğu görülecektir. Harçlar içerisindeki GO ile sentezlenmiş lif oranının 

arttırılmasıyla basınç dayanımı değerlerinde bir miktar azalma gözlenmektedir. Bu azalma 

oranları 12GO için %6,39 iken 36GO kullanımıyla %28,44 oranında olduğu görülmüştür. 0GO 

ile sentezlenmiş lifli betonda ise % 17,9 oranında bir azalma gözlenmiştir. Gözlenen bu azalma, 

lif oranının arttırılmasıyla birlikte beton karışımındaki suyu bünyesinde tutmasına bağlı olarak 

harcın işlenebilmesini azaltması ve topaklaşma olmasıdır. Lifli numunelere kıyasla 12GO 

numunesi nispeten daha iyi sonuç vermiştir. 

  
Şekil 6. Harçların basınç dayanımı sonuçları  

 

 

Kırılma tokluğu  
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Deney numunelerinin farklı oranlarda kırılma tokluğunu Charpy testi ile belirlenerek grafikte 

sunulmuştur (Şekil 7).  

 
Şekil 7. Harçların kırılma tokluğu değerleri 

 

Kontrol numunesinin kırılma tokluğu 5,62 kN/m iken GO ile sentezlenmiş lif oranının artmasına 

bağlı olarak 12GO ve 36GO harç numunelerinde kırılma tokluğu sırasıyla 6,63 ve 6,81 kN/m 

belirlenerek kırılma tokluğunda sırasıyla %17,97 ve %21,17 oranında artış sağlanmıştır. 0GO ile 

sentezlenmiş lifli betonda ise bu değer 48,93 kN/m belirlenerek %770,64 oranında arttırılmıştır. 

Lif oranı arttıkça absorbe edilen enerjinin de artarak daha sünek bir beton elde edildiği 

gözlenmiştir. Lifli betonlar arasında en çok enerji absorbsiyonu  0GO ile sentezlenmiş lifli 

numune olarak gözlenmiştir. 

 

Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deney Sonuçları  

 

Nokta yükü dayanım indekse iki konik başlık arasına numune yerleştirilerek yükleme yapılması 

esasına dayanmaktadır. Nokta yükü dayanım indeksi hidrolik sistemli noktasal yükleme presiyle 

manuel olarak belirlenerek grafikte sunulmuştur (Şekil 8). Nokta yükü dayanımı basınç dayanımı 

sonuçlarıyla benzer şekilde şahit numuneye kıyasla topaklaşmaya bağlı olarak azalma 

göstermiştir. Deney sonuçlarına göre şahit numune nokta yükü dayanımı 0,48 MPa iken bu değer 

12GO ve 36GO lif katkılı numunelerde sırasıyla %39,6 ve %54 oranında azalma gözlenmiştir. 

0GO ile sentezlenmiş lif katkılı numunede ise şahit betona kıyasla %70,21 oranında azalma 

gözlenmiştir. Lifli betonlara kıyasla nispeten daha iyi sonuç 12GO lifli betonda gözlenmiştir. 
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Şekil 8. Harçların nokta yükü dayanım indeksi değerleri 

 

 

Fiziksel Özelliklerin Deney Sonuçları  

 

Boşluk Oranı Deney Sonuçları  

 

Harç içerisine lif ilave edilmesiyle birlikte boşluk miktarının arttığı gözlemlenmiştir (Şekil 9). 

Kontrol numunesine kıyasla 12GO, 36GO ve 0GO lifli numunelerde sırasıyla %68,23, %89,55 ve 

%68,64 oranında azalma gözlemlenmiştir. Farklı oranlarda sentezlenmiş GO lif ve 0GO ile 

sentezlenmiş lif oranı arttıkça harçta topaklaşma artmış olup boşluk miktarını da arttırmıştır. Lifli 

numunelerde su emme oranı en az çıkan numune 12GO lifli numune olarak belirlenmiştir. Harç 

içerisine ilave edilen liflerin yönelim biçimleri sonucu topaklaşma oluşturmaları bu artışa neden 

olmuştur. 
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Şekil 9. Harçların görünen porozite değerleri 

 

 

Su Emme Deney Sonuçları  

 

Farklı oranlarda sentezlenmiş GO lif içeren harçların ağırlıkça su emme değerleri grafikte 

belirlenmiştir (Şekil 10). Kontrol numunesinin su emme miktarı %8,05’tir. 12GO, 36GO ve 0GO 

lifli harçlarının su emme miktarları sırasıyla %14,93, %16,66 ve %16,35 olarak gözlenmiştir. 

Kontrol harca kıyasla 12GO, 36GO ve 0GO lif içeren harçların su emme değerlerinde sırasıyla 

%85,47, %106.96 ve %103,11 oranlarında artış gözlemlense de bu artışın nedeni harç içerisine 

eklenen life bağlı olarak topaklaşmanın oluşmasıyla boşluk oranının artmasıdır.  
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Şekil 10. Harçların su emme değerleri  

 

Elektriksel Özdirenç  

 

Deney betonun boşluk yapısı ve boyutları ile ilişkili olan elektriksel özdirenci belirlemek için 

uygulanmıştır. Numuneye verilen akım beton içerisindeki boşluk suyu yardımıyla yayılarak 

taşınmaktadır ve numunenin karışım dizaynında bulunan değişkenler ise elektriksel özdirenç 

değerlerindeki değişimi etkilemektedir. Elektriksel özdirenç deneyi sonuçları Şekil 11’de 

verilmiştir.  

 

 
Şekil 11. Harçların elektriksel özdirenci 
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Farklı oranlarda sentezlenmiş GO lif katkılı harçlarda ve 0GO ile sentezlenmiş lif katkılı 

harçlarda  kontrol numunesine göre özdirençlerinde önemli ölçüde azalma meydana gelmiştir. Bu 

azalmalar 12GO, 36GO ve 0GO lifli numunelerde sırasıyla yaklaşık %82, %87 ve %96,95 

oranlarında gözlemlenmiştir. Ancak bu azalma yine de risk oluşturmayan sınırlar içinde kalmıştır 

(Uygunoğlu ve Topçu, 2018). Gözlenen bu azalmanın nedeni harca lif ilave edilmesiyle su emme 

de artacağından boşluk suyundaki iyonlar da artmış olup ve özdirenç azalmasına bağlıdır. 

Elektriksel özdirençlerde en çok azalma 0GO lifli numunede gözlenmiştir. 

 

 

SONUÇLAR  

 

Farklı oranlarda GO ile sentezlenmiş lif ve 0GO ile sentezlenmiş lif katkılı harçların basınç 

dayanımı deneyi sonucunda, %2 oranında harca katılan 12GO, 36GO ve 0GO lifli numunelerin 

değerlerinde kontrol numunesine kıyasla sırasıyla %6,39, %28,44 ve %17,9 oranında azalma 

gözlenmiştir. Bu azalmanın nedeni lif katılmasıyla işlenebilirliğin azalması sonucu topaklaşma 

meydana gelmesidir. Nispeten en iyi sonuç 12GO numunesinde gözlenmiştir. 

• Farklı oranlarda GO lif ile sentezlenmiş ve 0GO ile sentezlenmiş lifli numunelerin kırılma 

tokluğu deneyi sonucunda, Kontrol numunesine kıyasla 12GO, 36GO ve 0GO lifli 

numunelerde sırasıyla %17,97, 21,17 ve %770,64 oranında artış gözlenmiştir. Bu artış lif 

oranı arttıkça enerji absorbesi de artarak sünek bir beton elde edilebilmesini sağlamıştır. 

Enerji absorbe özelliği en iyi olan beton 0GO lifli beton olarak gözlenmiştir. 

• Farklı oranlarda GO lif ile sentezlenmiş ve 0GO ile sentezlenmiş lifli numunelerin nokta 

yükü dayanım indeksi deney sonuçlarına göre şahit numuneye kıyasla azalma 

gözlemlenmiştir. Bu azalma harç içerisindeki topaklaşma sonucu meydana gelmiştir. 

Kontrol numunesine kıyasla 12GO iken 36GO numunelerde sırasıyla %39,6 ve %54 iken  

0GO lifli numunede %70,21 oranında bir azalma gözlenmiştir. Lifli numuneler arasında 

nispeten en iyi sonuç 12GO lifli numunede elde edilmiştir. 

• Farklı oranlarda GO lif ile sentezlenmiş ve 0GO ile sentezlenmiş lifli numunelerin 

görünen porozite ve su emme deney sonucunda harç içerisine lif ilave edilmesiyle birlikte 

görünen porozite ve su emme değerlerinde artış olduğu gözlenmiştir. Bu artış görünen 

porozite için 12GO, 36GO ve 0GO lifli numuneler için sırasıyla %68,23, %89,55 ve 

%68,64’tür. Bu artışın nedeni liflerin önelim biçimleri ve topaklaşmadır. Su emme 

değelerinde ise 12GO, 36GO ve 0GO lifli numunelerde sırasıyla %85,47, %106,96 ve 

%103,11 oranında artış gözlenmiştir. Bu artışın nedeni ise topaklaşma sonucu boşluk 

oranının artmasındır. Görünen porozite ve su emme değerlerinde en iyi sonuç 12GO lifli 

numunede gözlenmiştir. 

 

Teşekkür 

Bu çalışmayı 218M954 nolu proje ile destekleyen Tübitak’a yazarlar olarak teşekkürlerimizi 

sunarız. 
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Özet  

Enerjiyi saklama ve serbest bırakma kabiliyetine sahip malzemelerin kullanımına dayalı 

araştırmalar, enerji açısından daha verimli binaların elde edilmesine katkıda bulunur. Akıllı 

malzeme kullanımını sıcaklık kontrol kabiliyeti ve yenilenebilir enerji kaynakları ile birleştirerek, 

binaların içindeki termal konforu arttırmak mümkündür. Bu çalışmanın temel amacı, sıcaklığa 

bağlı faz değiştiren materyallerin (FDM) belirli oranlarda (%0, %2.5, %5) çimento esaslı harca 

dahil edilmesiyle harçların viskozitelerindeki değişim araştırılmıştır. FDM katkısı olan ve 

olmayan çimento esaslı harçların 20 oC'den 60 oC arasındaki faklı sıcaklık değerlerinde 10 

rpm'den 100 rpm değerleri arasında on farklı devirde görünen viskoziteleri ölçülmüştür. FDM 

katkısının çalışma aralığında harcın viskozitesi üzerinde önemli değişimlere neden olduğu 

gözlenmiştir. Dolayısıyla, taze halde iken bile çimento esaslı harçlarda FDM kullanılmasıyla 

belirli sıcaklıklarda harcın viskozitesi değiştirilebilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Faz değiştiren malzeme, harç özelikleri, sıcaklık, viskozite 

 

Effect of Use of Phase Changing Material on Cement Based Mortars on Temperature-

Related Viscosity 

Abstract  

Research based on the use of materials capable of storing and releasing energy contributes to 

obtaining more energy efficient buildings. By combining the use of smart materials with 

temperature control capability and renewable energy sources, it is possible to increase the thermal 

comfort inside the buildings. The main purpose of this study was to investigate the change in the 

viscosities of the mortars by including the temperature-dependent phase changing materials 

(FDM) in certain ratios (0%, 2.5%, 5%) into the cement-based mortar. Cement-based mortars 

with and without FDM additives were measured at different temperatures between 10 rpm and 

100 rpm at different temperatures between 20 oC and 60 oC. It was observed that the FDM 

additive caused significant changes in the viscosity of the mortar in the operating range. 

Therefore, the viscosity of the mortar can be changed at certain temperatures by using FDM in 

cement based mortars even when it is fresh. 
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GİRİŞ 

Çimento esaslı kompozitlerin (ÇEK), ki bu grupta en çok üretilen kompozit beton ve harçlardır, 

hazırlanışı ve yerleştirilmesi safhalarında; karıştırma, pompalama, kendi ağırlığı veya vibrasyon 

etkisiyle akma gibi etkilerle deformasyona uğrar. Bu etkilere karşı betonun istenilen özelliklerini 

koruması reolojik açıdan kararlılığına bağlıdır (Roussel vd., 2005). Bir taze ÇEK'in karışımının 

akışkan özellikte olabilmesi için düşük eşik kayma değerine ve optimum viskoziteye sahip olması 

gereklidir (Yahiaa vd., 2005; Ramyar, 2007). Newton modeline göre bir sıvı uygulanan kayma 

gerilmesine karşı hemen akışa geçer ve deformasyona uğrar. Kayma gerilmesi-deformasyon 

oranına ait eğrinin eğimi bu sıvının plastik viskozitesini vermektedir. Ancak çimento pastası, harç 

ve beton gibi ÇEK'ler Bingham modeline daha uygundur (Topçu ve Uygunoğlu, 2008). Bu 

modele göre de sıvının veya süspansiyonun akışa geçebilmesi için belirli bir gerilmeyi aşması 

gereklidir. Aşılması gerekli olan bu gerilme, eşik kayma gerilmesidir (Topçu ve Uygunoğlu, 

2010). Şekil 1’de “b” eğrisi Bingham modelindeki kayma gerilmesi-deformasyon doğrusunu 

göstermekte olup,  bu doğrunun eğimi de plastik viskoziteyi vermektedir. İki model arasındaki 

fark Şekil 1’den de görüldüğü gibi Bingham modelindeki eşik kayma gerilmesidir (Yahiaa vd., 

2005).  

 
Şekil 1. Sıvıların reolojik davranışları (Roussel vd., 2005). 

ÇEK'lerin bazı özeliklerini istenilen yönde değiştirilmek üzere bu kompozitler içerisinde farklı 

tipte malzemeler kullanılabilmektedir. Bu malzemelerden birisi de son zamanlarda enerji 

verimliliğini arttırmak amacıyla kullanılan faz değiştiren malzemelerdir. Enerji talebindeki artış, 

fosil yakıtlardaki sakıncalar, çevresel kaygılar sürdürülebilir inşa ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının gelişmesinde bir ivme sağlamıştır (Foucquier vd, 2013). Binalarda enerji 

tüketiminin azalması için ülkeler bazı adımlar atmış ve örneğin Avrupa’da devletler 2020 yılına 

kadar yeni binaların “neredeyse sıfır” enerji tüketimi hedefleyen mevzuatlar düzenlemişlerdir 

(Yang vd., 2014). Buna ek olarak yine bu devletler 2020’den önce sera gazı emisyonlarını 
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%20’nin altına çekmeye çalışan mevzuatlar düzenlemişleridir. Yapılan araştırmalar binalarda 

enerji tasarrufu için iki yöntem üzerine yoğunlaşmıştır. Bunlardan biri binalarda ısı yalıtımı 

sağlamak, ikincisi ise ısıl eylemsizlik (atalet) sağlamaktır. Termal Enerji Depolama (TED) -

binalarda ısıl atalet sağlayarak enerji verimliliğinin iyileştirilmesi için binalarda uygulanan etkili 

bir yöntemdir (Huang vd., 2014). TED kapasitesi dinamik çevre koşullarında ısının absorbe 

edilmesi, depolanması ve salınması yeteneğidir. Faz değiştiren malzemeler (FDM) bu alanda 

oldukça olumlu etki göstermektedirler (Castell ve Farid, 2014; Biçer ve Sarı, 2013). FDM'lerin 

en büyük özelikleri ortam sıcaklığına bağlı olarak faz değiştirerek ısıyı absorbe etmeleri ve ortam 

sıcaklığının değişmesiyle, üzerine aldıkları ısıyı ortama geri vermeleridir (Cao vd., 2014; Soaresa 

vd., 2013; Aadmi vd, 2014). Bu özelikleri sayesinde bir çok ÇEK'lerde kullanımları denenmiştir 

(Kuznik vd, 2011).  

 

Bu çalışmada, FDM'lerin harç içerisinde kullanılmaları durumunda taze haldeki harcın 

sıcaklığına bağlı olarak harcın akışkanlığına, viskozitesine ne gibi etkisinin olduğu araştırılmıştır.  

 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Kullanılan Malzemeler 

Deneysel çalışmalar çimento hamuru üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bağlayıcı olarak CEM I 42.5R 

tipi Portland çimentosu kullanılmış olup, çimentonun özelikleri Çizelge 1’de sunulmuştur. 

FDM'ler 10 μm boyutunda ve nano-kapsüllenmiş halde kullanılmıştır. Kullanılan FDM'ler 

poliüretanla nano-kapsüllenmiş haldedirler. Nano-kapsüller, arayüzey polimerizasyonu ile 

sentezlenmiştir.  

Çizelge 1. Portland çimentosu ve uçucu külün özelikleri 

Kimyasal Analiz (%) Portland Çimentosu  

 CaO   63.56 

 SiO2   19.3 

 Al2O3   5.57 

 Fe2O3   3.46 

 MgO   0.86 

 SO3   2.96 

 K2O   0.8 

 Na2O   0.13 

Kızdırma kaybı   1.15 

Özgül ağırlık   3.07 

İncelik(Blaine) (cm2/g)   3212 

 

 

Karışımların Hazırlanması ve Deneyler 

Tüm karışımlar 0.5 su/çimento oranı ile hazırlanmış olup, FDM içermeyen (KTSZ) çimento 

hamurlarının görünen viskoziteleri kontrol olarak dikkate alınmıştır. Viskotie ölçümleri, Afyon 

Kocatepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde bulunan Brookfield RV-II Pro marka 

viskozite cihazı ile viskozite cihazına ait yine aynı marka sıcaklık ayarlı su banyosu kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). FDM'li çimento hamurunun görünen viskozite değerleri sıcaklığa 
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bağlı olarak 10 rpm (dev/dk), 50 rpm ve 100 rpm spindle dönüş hızları için grafik ortamında 

sunulmuştur.  

 

 
Şekil 2. FDM'li çimento hamurunun viskozitelerinin belirlenme aşaması 

 

DENEYSEL BULGULAR 

Çimento hamurlarının içerisine FDM ilave edilmesiyle viskozitelerindeki değişimler farklı 

karıştırma hızları için ölçülmüştür ve Şekil 3’te sunulmuştur. Şekillerden de açıkça görüleceği 

üzere çimento hamuru içerisinde FDM kullanımı özellikle düşük hızlarda (10 rpm) oldukça etkili 

olmuştur. Bununla birlikte, karıştırma hızı arttığında nano-kapsüllü FDM’li karışımların 

viskoziteleri de fark edilir derecede azalmıştır. Dolayısıyla hem sıcaklık hem de karışım/döküm 

hızının değiştirilmesiyle birlikte çimento hamurunun reolojik özelikleri kısa zaman aralığında 

karıştırma hızıyla birlikte değiştirilebilme imkanı ortaya çıkmaktadır.  
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Şekil 3. FDM'li çimento hamurlarının karıştırma hızına ve sıcaklığa bağlı viskoziteleri (a: 10 

rpm; b) 50 rpm; c) 100 rpm hız değerlerinde)  

Karışımlarda kullanılan FDM'ler viskozite üzerindeki etkisini tüm hız değerlerinde 35 oC'den 

itibaren göstermiştir. Karışımların hızı arttıkça viskozite değerleri azalmakla birlikte FDM'lerin 

etkisinin de azaldığı gözlenmektedir. Buna rağmen, 50 rpm hız değerinde %5 kapsüllü FDM'li 

çimento hamurunun viskozite değerleri kontrol karışıma göre yaklaşık 2 kat daha yüksek değer 

almasını sağlamıştır. Çimento hamuru düşük hızlarda karıştırılırsa %5 kapsüllü FDM'li harçların 

20 oC gibi sıcaklıkta viskozite değerleri kontrol karışımına göre düşük iken, sıcaklık 45-50 oC 

değerine arttırıldığında viksozite değeri kontrol harcına göre 8 kat artışa neden olacaktır. 

Dolayısıyla, düşük sıcaklıklarda FDM katkılı karışımın viskozitesinin düşük olması, laboratuar 

ortam sıcaklığında akışkanlığını arttıracağı; ancak hızlı bir şekilde ısıtılacak olunursa (45-50 oC) 

harcın viskozitesi önemli miktarda arttırılarak çimento hamurunun akmadan-çökmeden 

durabilmesi sağlanabilecektir.  

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, faz değiştiren malzemeleri çimento hamuru içerisinde kullanılmaları durumunda 

taze haldeki harcın sıcaklığına bağlı olarak harcın akışkanlığına, viskozitesine  etkisi araştırılmış 

ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

• Çimento hamuru düşük hızlarda karıştırılırsa %5 kapsüllü FDM'li harçların 20 oC gibi 

sıcaklıkta viskozite değerleri kontrol karışımına göre düşük iken, sıcaklık 45-50 oC 

değerine arttırıldığında viksozite değeri kontrol harcına göre 8 kat artışa neden olacaktır.  

• Karışımlarda kullanılan FDM'ler viskozite üzerindeki etkisini tüm hız değerlerinde 35 
oC'den itibaren göstermiştir. Karışımların hızı arttıkça viskozite değerleri azalmakla 

birlikte FDM'lerin etkisinin de azaldığı gözlenmektedir. 

• Çimento hamuru içerisinde FDM kullanımı özellikle düşük hızlarda (10 rpm) oldukça 

etkili olmuştur. Bununla birlikte, karıştırma hızı arttığında nano-kapsüllü FDM’li 

karışımların viskoziteleri de fark edilir derecede azalmıştır.  

• Dolayısıyla, çimento hamurunun içerisine FDM katılırken, hamurun sıcaklığının oldukça 

etkili olduğu görülmüştür. 
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Sonuç olarak, FDM'lerin kullanılacağı çimentolu kompozitlerin sıcaklığı, taze haldeki reolojik 

özeliklerini de önemli derecede etkileyeceğinden, istenilen akışkanlık değerlerine ulaşmak için 

kompozitin sıcaklığının dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
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OFDM SİSTEMLERİNDE TEPE/ORTALAMA GÜÇ ORANININ FAZ VE GENLİK 

DEĞİŞİKLİKLERİYLE DÜŞÜRÜLMESİ 

 

PEAK-TO-AVERAGE POWER RATIO REDUCTION IN OFDM SYSTEMS USING PHASE 

AND AMPLITUDE CHANGES 

 

Farman SHALIZADA 

Erol SEKE 

 

Özet 

Modern kablosuz iletişim sistemleri yüksek veri iletim oranlarına ihtiyaç olan yerlerde tek 

taşıyıcı yerine çok sayıda taşıyıcı kullanarak veriyi paralel taşır. Dikgen Frekans Bölüşümlü 

Çoğullama (OFDM) çok sayıda taşıyıcı kullanan en yaygın ve avantajlı yöntemdir.   

OFDM sistemlerinde iletilecek çok sayıda bitten oluşan semboller alt-sembollere bölünür ve her 

alt-sembol için alt-taşıyıcı faz ve frekansını temsil eden karmaşık sayılar Ters Hızlı Fourier 

dönüşümü (IFFT) işlemi ile  zaman alanındaki işaret oluşturulmak üzere birleştirilir. Ancak, bazı 

sembol değerleri için zaman alanındaki taşıyıcıların özel durumlarında toplam işaret anlık olarak  

oldukça yüksek değerler alabilmektedir. Tek taşıyıcılı sistemlerde karşılaşılmayan bu olay 

OFDM sistemlerinde Tepe/Ortalama Güç Oranı (PAPR) ile nitelendirilir ve ölçümlenebilir. 

PAPR, analog güçlendirici ve anten katı elektroniğinde bir tasarım problemi ve dolaylı olarak 

maliyet oluşturmaktadır çünkü yüksek tepe değerleri bu elektroniğin karakteristiklerinin çalışma 

şartlarının dışına yani doğrusal olmayan kısmına karşı gelebilmektedir. Böylelikle yayınlanan 

işarette bozulmaya ve tayfta istenmeyen etkilerin oluşmasına sebep olurlar. Ayrıca, alıcılar 

açısından bozulan işaret tabiki doğru sembol kararlarının üretilmesine engel olur. O nedenle, 

yayınlanacak işaretlerde PAPR değerinin mümkün olduğunca düşük olması tercih edilir, 

mümkün ise düşürülür. 

Yöntemin esası her bir taşıyıcının faz ve genliğini alıcıda sembolleri belirlemekte problem 

yaratmayacak kadar değiştirmek ve bunu PAPR’ı düşürecek yönde yapmaktır. Ayrıca, bu 

değişiklikler OFDM sembolünün ortalama gücü değişmeyecek yada çok az değişecek şekilde 

yapılmaktadır.  

Yöntemin avantajları, ilave yan bilgi gerektirmemesi, BER’i çok az değiştirmesi ve pratikte 

uygulanabilir olmasıdır. Benzetim sonuçlarında umut verici PAPR başarımı elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Dikgen Frekans Bölütlemeli Çoğullama (OFDM), Tepe/Ortalama Güç 

Oranı (PAPR), Bit Hata Oranı (BER), Yan Bilgi (SI) 

 

 

Abstract 

Modern wireless communication systems carry information over multiple carriers instead of 

single carrier especially when high data rates are required. Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing (OFDM) is the most used and advantageous multicarrier system.  

In OFDM systems, the multi-bit symbols are split into sub-symbols and the complex numbers 

that represent the phase and amplitude of the carriers that carry each sub-symbol are combined 
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using Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to create the time signal that is composed of all. 

However, for some symbol values, the composition of their sub-carriers in time domain can 

assume quite high values at some instants in time. This phenomenon which is not seen in single-

carrier systems, is named as Peak/Average Power Ratio (PAPR) in OFDM systems and can be 

measured as such. PAPR poses design problems and inherently introduces cost in analog 

amplifiers in antenna circuitry, because high peak signal values may be outside of the normal 

operation conditions and may be inside the nonlinear portion of the characteristics of these 

circuits. Consequently, it will cause distortions in the transmitted signal and unwanted effects in 

the spectrum. In addition, such distortions will eventually cause false detections on the receiver 

side. Therefore, it is desired for PAPR of the OFDM signal to be transmitted to be as low as 

possible, and is reduced if possible. 

The principle of the technique is to alter phases and amplitudes of individual sub-carriers in the 

direction that reduces PAPR but in the levels that would not cause additional detection problems 

at the receiver. In addition, the alterations are carried out such that the average power stays 

approximately the same. 

The technique has advantages of not requiring transmission of additional bits, not causing 

considerable BER deterioration and being practical to apply. We obtained promising simulation 

results. 

 

Keywords: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Peak to Average Power 

Ratio (PAPR), Bit Error Rate (BER), Side Information (SI) 

 

1. GİRİŞ 

Haberleşme sistemlerinde bilgi iletişimi kablolu ve kablosuz olarak iletilmektedir. Modern 

kablosuz iletişim sistemleri yüksek veri iletim oranlarına ihtiyaç olan yerlerde tek taşıyıcı yerine 

çok sayıda taşıyıcı kullanarak veriyi paralel taşır. Çok taşıyıcılı modülasyon yöntemlerinden biri 

Dikgen Frekans Bölüşümlü Çoğullama (OFDM) yöntemidir. 

OFDM şeması 1966 yılında Chang tarafından Bell labaratuvarında icat edildi. Zaman zaman 

geliştirilen OFDM şeması bir çok kablosuz uygulamada kullanılmaya başlanıldı. OFDM 

sisteminden 1995’ten itibaren Dijital Ses Yayınında (DAB), 1997 yılında dijital televizyonda 

(DVB), 1999 yılından itibaren de Kablosuz Yerel Alan ağı (WLAN) standardında vd.  

teknolojilerde günümüzde de kullanılmaktadır. Günümüzde en çok “Uzun Süreli Evrim” (LTE), 

başka adıyla 4G teknolojisinde kullanılmaktadır. 

Tek taşıyıcılı sistemlerle çoktaşıyıcılı OFDM sistemleri karşılaştırıldığında, OFDM sitemlerinde 

Tepe/Ortalama Güç Oranı (PAPR) problemi olduğu görülüyor. OFDM işareti bu yüksek tepe ile 

RF kuvvetlendiricilere gönderildiğinde, kuvvetlendiricinin doğrusal olmayan bölgelerine karşı 

gelen tepe değerleri dolayısıyla işaret bozulmaktadır. Bu nedenle, OFDM işareti anten 

devrelerine gönderilmeden önce bu problem giderilirse, yüksek dinamik bölgeli pahalı 

kuvvetlendiriciler kullanılmak zorunda kalınmaz, dolayısı ile ekonomik kazanç sağlanmış olur. 

PAPR değerlerini düşürmek için bir çok çalışma yapılmışır. Bu çalışmaların bazıları teoride çok 

iyi PAPR değerleri elde etmeyi sağlasa da, bu tekniklerin herbirinin veri kaybı, tayfsal bozulma, 

Bit Hata Oranının (BER) artması, hesaplama karmaşıklığı, ilave yan bilgi gerektirdiğinden dolayı 

verimliliği azaltması gibi kendine has maliyetleri vardır. Bazı tekniklerin ise pratikte 
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uygulanması neredeyse imkansızdır. Bu bildirideki çalışmada amaç belirtilen dezavantajlar 

olmadan iyi bir PAPR başarımı elde etmektir. 

Bölüm 2’de OFDM sistemlerinde PAPR kısaca anlatılıyor. Bölüm 3’te PAPR değerlerini 

düşürmek için önerilen diğer yöntemler kısaca özetleniyor. Bölüm 4 ve 5 ise önerdiğimiz yöntem 

ve benzetim sonuçları hakkında bilgi veriyor. 

2. OFDM SİSTEMLERİNDE PAPR 

OFDM sistemlerinde iletilecek çok sayıda bitten oluşan semboller alt-sembollere bölünür ve her 

alt-sembol için alt-taşıyıcı faz ve frekansını temsil eden karmaşık sayılar Ters Hızlı Fourier 

dönüşümü (IFFT) işlemi ile  zaman alanındaki işaret oluşturulmak üzere birleştirilir (Şekil-1). 

IFFT işlemi ile OFDM zaman alan işaretinin sayısal örnekleri elde edilir. OFDM işaretinin  𝑥 =
[𝑥0, 𝑥1, … , 𝑥𝑁−1] örnekleri 

𝑥𝑘 =  
1

√𝑁
∑ 𝑋𝑛

𝑁−1
𝑛=0 𝑒𝑗(2𝜋 𝑁⁄ )𝑛𝑘 ,           0 ≤ 𝑘, 𝑛 ≤ 𝑁 − 1                            (1) 

şeklinde ayrık Fourier Dönüşümü ile verilmekte. 

 

 
Şekil 1. IFFT uygulanan bir OFDM şeması 

 

PAPR belirli bir OFDM sembol işareti içinde maksimum güç 𝑃𝑝𝑖𝑘’in, ortalama güç 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎’ya 

oranıdır. OFDM sistemlerinde oluşan PAPR aşağıdaki fomülle ifade edilir. 

𝑃𝐴𝑃𝑅{�̃� (𝑡)} =
𝑚𝑎𝑥|𝑅𝑒{(�̃�(𝑡)𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑐𝑡}|

2

𝐸{|𝑅𝑒{(�̃�(𝑡)𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑐𝑡}|
2

}
=

𝑚𝑎𝑥|𝑠(𝑡)|2

𝐸{|𝑠(𝑡)|2}
= 10 log10

𝑃𝑝𝑖𝑘

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎
 (𝑑𝐵)              (2) 

OFDM sistemlerinde maksimum güç, N-alt taşıyıcının önemli bir kısmının aynı fazlarda 

olduğunda toplanmasıyla meydana gelir. Denklem (2)’den görüldüğü gibi  𝐸{|𝑠(𝑡)|2} =1 olursa, 

maksimum güç ortalama güce eşit olacaktır. 

3. DİĞER YÖNTEMLER 

OFDM sistemlerinde PAPR’ı azaltmak için iki ana yaklaşım vardır:  

𝑌[𝑘] 

𝑋[𝑘] 

..
. 

..
. 

..
. 

Kodlayıcı 

 

S/P 
..
. 

 

IFFT 

 

P/S 

 

S/P 

 

FFT 

 

P/S 
Kod 

çözücü 

İletim 

kanalı 
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Sinyal bozulma teknikleri: Tepe Pencereleme (PW) tekniği, Tepe Azaltma Taşıyıcı (PRC) 

tekniği, Kırpma ve Filtreleme (CF) tekniği, Zarf Ölçekleme (ES) tekniği. 

Sinyal karıştırma teknikleri: Blok Kodlama (BC) tekniği, Seçici Haritalama (SLM) tekniğİ, 

Kısmi İletim Dizisi (PTS) tekniği, Ton Rezervasyonu (TR) tekniği, Ton Enjeksiyonu (TI) tekniği. 

PAPR değerlerini düşürmek için kullanılan bu yöntemler içinde diğerlerine göre daha iyi PAPR 

başarımı üreten bir kaç yöntem aşağıda özetlenmiştir.  

a) Kırpma ve Filtreleme (C&F) tekniği 

OFDM sistemlerinde PAPR’ı azaltmak için kullanılan bu yöntemde sinyalin önceden belirlenmiş 

en yüksek değerleri aşmasına izin verilmeyip, aşan kısmı kırpılmaktadır. Kırpma tekniğinin 

doğrusal olmaması nedeniyle kırpma gürültüsü meydana gelmektedir. Bu ise işaretin tayfının 

genişlemesine sebep olmaktadır. Tayfsal verimliliği azaltmasının yanında, ayrıca BER’in 

artmasına yol açar ki bu ikisi birbirine bağlıdır. Tayfın yayılan bileşenleri süzme yoluyla işaretten 

çıkarılır. Ancak bu işlem, tepe noktalarının tekrar artmasına sebep olabilmektedir. Yani, birbirine 

bağlı üç etkinin (tayf genişliği, tepe değerleri, BER) hangisi düzeltilmeye çalışılsa diğerlerinde 

bozulmaya sebep olmaktadır. 

 

b) Blok Kodlama (BC) tekniği  

OFDM sistemlerinde PAPR’ı azaltmak için kullanılan en eski yöntemlerden biri BC tekniğidir. 

Farklı blok kodlama ve kod sözcükleri kullanarak PAPR’ı azaltmayı hedefleyen bu tekniği ilk 

defa Wilkinson ve Jones (1965) önermişler. Bu teknikte öncelikle uygun kod kelime setlerinin 

seçimi yapılır. Kod çözme işleminin yetkin bir şekilde uygulanabilmesini sağlayacak şekilde kod 

sözcük kümeleri toplanır. Tüm olası toplamlar için tepe zarf gücü (PEP) hesaplandığından, bu 

yöntem aşırı hesaplama gerektirmektedir. Kısa kodlar ile basitleştirilmeye çalışılmaktadır. Uzun 

kod kelimelerinin toplanması için ise doğal algoritmalar gibi gelişmiş arama teknikleri 

kullanılmaktadır. BC tekniğinde M – dizileri, Golay tamamlayıcı diziler, Shapiro – Rudin dizileri 

vb. kodları kullanılabilir. 

c) Seçici Haritalama (SLM) tekniği 

OFDM sistemlerinde PAPR’ı azaltmak için kullanılan en yaygın yöntem Seçici Haritalama 

(SLM) yöntemidir. Teknik Bauml vd. (1996) tarafından önerilmiştir.  SLM tekniğinde aynı 

bilgiyi farklı dizilimlerle temsil eden aday sinyal seti oluşturulur. Aday set içinde PAPR’ı en 

düşük OFDM işaretini üreten dizilim ile ilgili bilgi yan bilgi olarak OFDM işareti yanında 

(içinde) gönderilir. Farklı dizilimler genelde rastgele olarak belirlenir. 

 

d) Kısmi İletim Dizisi (PTS) tekniği 

PTS tekniği OFDM sistemlerinde PAPR’ı azaltmak için kullanılan en yaygın tekniklerden biridir. 

Yaygın kullanımın nedeni bazı avantajlar sağlamasıdır. Bu avantajlardan biri OFDM 

sistemlerinde düşük oranlı alt taşıyıcıların güç kontrolü için kullanılabilmesidir. Yöntem dar bant 

girişime karşı oldukça dayanıklı olması ile de avantajlıdır. Başka bir avantajı da istediğimiz gibi 

bant genişliği ve tayfsal verimliliği sağlayabilmesi ve tüm alt bloklarda diferansiyel modülasyon 

uygulandığında alıcıya herhangi bir yan bilginin gönderilmesine gerek olmamasıdır. PTS tekniği 

verilerin alt bloklarının fazlarının kaydırılmasına ve alt blokların isteğe bağlı şekilde 

çoğaltılabilmesine dayanır. Bu teknik SLM tekniğine benzese de SLM tekniğinden daha iyi 

PAPR başarımı sağlamaktadır.  
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e) Ton rezervasyonu (TR) tekniği 

OFDM sistemlerinde PAPR’ı azaltmak için en yaygın kullanılan yöntemlerden biri de TR 

tekniğidir. Bu teknikte küçük bir ton (sinüsoidal işaret) seti PAPR’ı azaltmak üzere zaman alanı 

işareti üzerine eklenir. PAPR’ın azalma miktarı ayrılmış ton sayısı, bu tonların frekansı, fazı ve 

frekanslarda izin verilen güce bağlıdır. Avantajı ise sistem karmaşıklığının daha az olması ve yan 

bilgi iletilmesinin gerekmemesi, dolayısıyla alıcı tarafında özel bir işlem gerektirmemesidir. 

 

 

4. FAZ KAYDIRMA YÖNTEMİ 

OFDM sistemlerinde iletilecek çok sayıda bitten oluşan semboller alt-sembollere bölünüp ve her 

alt-sembol için alt-taşıyıcı faz ve frekansını temsil eden karmaşık sayılar IFFT işlemi 

uygulandıktan sonra OFDM zaman alan işaretinin örnekleri elde edilmektedir. İletilecek olan bit 

dizileri neredeyse rastgele olacağı için bazı OFDM sembollerinin bazı anlarında alt-taşıyıcıların 

toplamı oldukça yüksek değerler alabilmektedir. Şekil 2'de yüksek değerlerin nasıl oluştuğu bir 

örnek verilerek gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Toplamları bir zaman aralığında yüksek bir değer alan dört dik taşıyıcı. 

OFDM 

sembolü

yüksek toplam değer 

Ortalama değer 

𝑡 

Alt-Taşıyıcılar 
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Şekil 2’deki alt-taşıyıcılara dikkat edilirse, bu alt-taşıyıcıların BER’i çok etkileyemeyecek şekilde 

genlik ve fazlarıyla bir miktar oynanması ile, toplamların anlık yüksek değerleri aynı noktada 

değil, her biri ayrı-ayrı noktalarda oluşturulabilir. Böylelikle tepe noktasının oluşmamasını yada 

daha düşük değerlerle oluşmasını sağlayabilir. 

OFDM sistemlerinde taşıyıcıların genlik ve fazlarının belirlenmesi M-PSK ve M-QAM 

kümeleşme diyagramlarını belirten tablolar ile yapılmaktadır. Yani gerçek anlamda bir 

modülasyon alt taşıyıcılara yapılmamakta, sadece IFFT için faz ve genliği bildiren karmaşık 

sayılar üretilmektedir. Yaptığımız çalışmada toplamda 𝑁-adet 16-QAM, 𝑀-adet QPSK ve 𝐾-adet 

BPSK kanalı olacak şekilde benzetimler yapılmıştır.  

 
Şekil 3. PAPR azaltmak için kullanılan genlik değiştirme ve faz kaydırma tekniğinin blok 

şeması. 

Alt taşıyıcıların genlik ve fazlarını değiştirmek aslında bu tablo çıkışındaki karmaşık sayılara 

uygun farklı karmaşık sayılar eklemek, yani kümeleşme diyagramındaki sembol noktalarının 

yerlerini uygun şekilde değiştirmek demektir. Şekil 3’teki blok şema bu durumu göstermektedir. 

Şemadan görüldüğü gibi IFFT’nin girişine karmaşık sayılardan oluşan vektörler verilebilir. 

Önerdiğimiz yöntemin benzetimlerinde IFFT’ye giden I-Q bileşenlerinden sadece QPSK ve 

BPSK tablolarından çıkan I-Q bileşenlerin faz ve genliği değiştirilmiş, 16-QAM kanallarını 

değiştirilmemiştir. Bunun nedeni QAM kümeleşmelerinin faz ve genlik değiştirilmesinden 

oldukça fazla etkilenmesi ve BER’in kötüleşmesidir.  

OFDM 
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BPSK ve QPSK kümeleşme diyagramlarında taşıyıcıların genliklerinin değiştirilmesi şekil 4’de 

gösterilmiştir. Genlik değerleri ortalama gücü değiştirmeyecek, veya çok az değiştirecek ve 

BER’i çok etkilemeyecek şekilde (𝐴 ≤ 1,2 , 𝐵 ≤ 0,4) seçilmiştir. 

 
Şekil 4. Genlikleri değiştirilecek olan BPSK ve QPSK sistemlerinin kümeleşme diyagramı 

Şekilden görüldüğü gibi BPSK ve QPSK kullanan tüm taşıyıcıların genlikleri belirlenen sınırlar 

içinde (𝐴 ≤ 1,2  , 𝐵 ≤ 0,4) arttırılır veya azaltılır. Diyagrama dikkat edilirse, 𝐵 ≤ 0,4  değeri 

arttıkça BER’in artmasına neden olucaktır. 𝐴 ≤ 1,2 değerini ise istediğimiz kadar artırabiliriz. Bu 

durumda da, 𝐴 - değeri arttıkça ortalama gücün de artmasına neden olacaktır. Ortalama gücün 

artmaması için OFDM sembolündeki alt-taşıyıcıların genlikleri ortalama gücü neredeyse sabit 

tutmak için tepe noktalarda azaltılırken, tepe olmayan noktalarda artırılmıştır. 

Şekil 5’de bazı alt-taşıyıcıların genliği değiştirilmiş bir OFDM işaretini örneği verilmiştir. 

Şekilden görüldüğü gibi işaretin bazı kısımlarında genlik değerleri yükselmiş, anlık yüksek 

değerleri kısmen de olsa indirilmiştir. Bu genlik değiştirilmesi sonucunda ortalama gücün de 

değiştiğini görüyoruz. Ortalama güç ne kadar artarsa PAPR değerleri ona uygun şekilde 

düşecektir ve bu da biraz işlemi anlamsız kılar. Genlik değiştirme işlemleri yapılırken ortalama 

gücü değiştirmemeye veya çok az değiştirmeye dikkat ederek PAPR değerlerinin düşürülmesi 

gerekmektedir. 

 

𝐵 𝐴 

𝐼 

𝑄 

𝐼 
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Şekil 5. a) Orjinal OFDM zaman alan işareti b) Genliği değiştirilmiş OFDM zaman alan 

işareti. 

Benzeri şekilde alt-taşıyıcıların hem genlikleri hem de fazları uygun miktarlarda değiştirilebilir. 

Şekil 6’da BPSK ve QPSK kümeleşme diyagramlarında taşıyıcıların faz ve genlik değiştirme 

sınırları gösterilmiştir. Şekil 3’te söylediğimiz gibi faz ve genlik oynaması sadece BPSK ve 

QPSK kullanan taşıyıcılarda yapılmaktadır. 

 

𝑄 

𝐼 

𝑄 

𝑠2

= 10 𝑠0 = 00 

𝑠0 = 00 

𝑠3 = 11 

𝑠1 = 01 

𝑠2 = 10 

𝐼 

𝑠3 = 11 

𝑠1 = 01 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

549 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

 
Şekil 6. QPSK ve BPSK sistemlerinin kümeleşme diyagramlarında değiştirme sınırları. 

Şekil 7’de 64 taşıyıcılı (8 BPSK, 8 QPSK ve 48 16-QAM) sistemde bir OFDM işaretinin faz ve 

genliği değiştirilmiş taşıyıcılarlar elde edilen PAPR değerleri gösterilmiştir. Benzetim 

sonuçlarında PAPR değerinin ortalama olarak 8-10 dB’den 6-8 dB’ye indirildiği gözlenmiştir. 

Ortalama güç ve BER neredeyse aynı kalmıştır. Benzetim sonuçlarında 4 dB’ye kadar PAPR 

değerleri düşürülmüştür. 

 
Şekil 7. 64 Taşıyıcısı olan OFDM sembolünün PAPR değerleri örneği. 

(8 – BPSK, 8 – QPSK, 48 – 16-QAM) 

𝐼 𝐼 

𝑄 𝑄 
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Şekil 8. 128 Taşıyıcısı olan OFDM sembolünün PAPR değerleri örneği 

(16 – BPSK, 16 – QPSK, 96 – 16-QAM) 

 

 

 
Şekil 9. 256 Taşıyıcısı olan OFDM sembolünün PAPR değerleri örneği 

(32 – BPSK, 32 – QPSK, 192 – 16-QAM) 
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Şekil 10. 512 Taşıyıcısı olan OFDM sembolünün PAPR değerleri örneği 

(64 – BPSK, 64 – QPSK, 384 – 16-QAM) 

 

5. SONUÇLAR 

Çalışmamızda PAPR değerlerini düşürmek için daha önce kullanılmamış bir yaklaşım sunduk. 

Yeni teknikte sistemdeki her bir BPSK ve QPSK taşıyıcısının faz ve genliğini, alıcıda sembolleri 

belirlemekte problem yaratmayacak kadar değiştirip, PAPR değerlerini düşürdük. Bu yeni 

tekniğin diğer tekniklere göre avantajları ilave yan bilgi gerektirmemesi, veri kaybının olmaması, 

tayfsal bozulma getirmemesi, hesaplama karmaşıklığının kabul edilebilir seviyede olması ve 

pratikte uygulanmasının mümkün olmasıdır. 

Çalışmada OFDM sembolü üretmek için 64, 128, 256, 512 alt-taşıyıcı ve bu alt-taşıyıcılar için 

önceden belirlediğimiz 𝑁 -adet 16-QAM, 𝑀 -adet QPSK ve 𝐾 -adet BPSK modülasyonu 

kullanılmıştır. Faz ve genlik değiştirme işlemleri, BER’i çok etkilememesi için, sadece QPSK ve 

BPSK kanallarında uygulanmıştır. Benzetim sonuçlarında 1-4 dB’ye kadar PAPR başarımı elde 

edilmiştir.  

Önerdiğimiz yeni yöntem geliştirilerek daha iyi PAPR değerleri için M-QAM kanallarına da 

uygulanabilir. Bunun için kümeleşme diyagramının dış kısmında (merkezden uzak) sembol 

noktaları kullanılabilir. 
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AUTOMATIC GEAR MILLING MACHINE USING PROXIMITY SENSOR 

 

S.SANTHOSH KUMAR 

Abstract                                       

The Gear milling machine is a metal milling machine tool designed to cut/grind metal by 

applying pneumatic pressure. The machine is exclusively intended for mass production and they 

represent the fasten and more efficient way to cut a metal. The slow speed operation is occurs in a 

milling operation. This machine is a multipurpose machine. 

Hacksaws are used to cut thin and soft metals. The milling shaft is used to milling operation by 

replacing the hacksaw frame. The operation of the unit is simplified to a few simple operations 

involving a cylinder block and piston arrangement. 

There are numerous types of milling machines in Engineering field, which are used to fulfill the 

requirements.  We are interested to introduce pneumatic system in especially in milling machine 

and also milling operation. The main function of Pneumatic milling is to cut thin and soft metals 

by pneumatic power. 

 

INTRODUCTION 

The word ‘pneuma’ comes from Greek and means breather wind. The word pneumatics is the 

study of air movement and its phenomena is derived from the word pneuma. Today pneumatics is 

mainly understood to means the application of air as a working medium in industry especially the 

driving and controlling of machines and equipment. 

Pneumatics has for some considerable time between used for carrying out the simplest 

mechanical tasks in more recent times has played a more important role in the development of 

pneumatic technology for automation. 
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AUTOMATIC GEAR MILLING MACHINE USING  PROXIMITY SENSOR 

 

Since pneumatic circuit plays a vital role in this device, it is very necessary to explain the 

working of this circuit. Initially starting with air compresses, its function is to compress air from 

a low inlet pressure (usually atmospheric) to a higher pressure level.  This is an accomplished by 

reducing the volume of the air. 

WORKING PRINCIPLE  

Air compressors are generally positive displacement units and are either of the reciprocating 

piston type or the rotary screw or rotary vane types.  The air compressor used here is a typically 

small sized, two-stage compressor unit.  It also consists of a compressed air tank, electric rotor 

and pulley drive, pressure controls and instruments for quick hook up and use.  The stored air 

from compressor is passed through an air fitter where the compressed air is filtered from the fine 

dust particles.  However, before the suction of air into compressor a filter process take place, but 

not sufficient to operate in the circuit here the filter is used. Then having a pressure regulator 

where the desired pressure to the operated is set.  Here a variable pressure regulator is adopted. 

Through a variety of direction control value are available, a hand operated solenoid Valve with 

control unit is applied. The solenoid valve used here is 5 ports, 3 positions.  There are two 

exhaust ports, two outlet ports and one inlet port.  In two extreme positions only the directions 

can be changed while the Centro ore is a neutral position and no physical changes are incurred. 

The 2 outlet ports are connected to an actuator (Cylinder).  The pneumatic activates is a double 

acting, single rod cylinder.  The cylinder output is coupled to further purpose.  The piston end has 

an air horning effect to prevent sudden thrust at extreme ends. 
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PRINCIPLES OF WORKING 

  

• The compressed air from the compressor reaches the solenoid valve.  The solenoid valve 

changes the direction of flow according to the signals from the timing device. 

• The compressed air pass through the solenoid valve and it is admitted into the front end of the 

cylinder block.  The air pushes the piston for the spring end milling stroke.  At the end of the 

spring end milling stroke air from the solenoid valve reaches the rear end of the cylinder 

block. 

• The pressure remains the same but the area is less due to the presence of piston rod.  This 

exerts greater pressure on the piston, pushing it at a faster rate thus enabling faster return 

stroke. 

• The stroke length of the piston can be changed by making suitable adjustment in the timer. 

ADVANTAGES 

1. There is no need of giving feed during every cut due to the presence of weight. 

2. The milling/milling speed can be varied according to our needs by adjusting the timer. 

3. It is portable 

4. It does not have any Prime mover, like electric motor related to the unit. 

5. As the air is freely available, we can utilize the air to cut the metal and hence it is economical. 

6. Simple in construction than mechanical hacksaw and grinder 

7. It is a compact one 

8. Less Maintenance 

LIMITATIONS 

• Only smaller size and soft metal can be cut 

• It is costlier than the mechanical hacksaw because of compressor unit. 

• Less efficiency when compressed to mechanical device. 

APPLICATIONS 

1. Milling Applications 

2. Chemical Industry 

3. Plastics and rubber industries 

4. Stone, Ceramic and glass industries 
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Abstract 

Development of nutritionally superior inexpensive food and acceptable to intended consumer is 

the biggest challenge of the present time. The present investigation was designed to develop and 

to assess the nutritional and keeping quality characteristics of value added sev  by incorporating a 

pseudo cereal amaranth grain flour.  Amaranth  grain flour was incorporate in the ratio of 30,40, 

50   and  60% in the bengal gram flour and were evaluated organoleptically using nine point 

Hedonic scale by a panel of ten judges. Mean scores of organoleptic parameters indicated that all 

levels were acceptable in terms of their colour, appearance, aroma, texture and taste. So, the 

sensory evaluation of products showed that amaranth could be incorporated up to, 50-60% in sev. 

Considering the results of the study on Proximate composition of products showed that after 

incorporation of different levels of amaranth in sev, the content of  crude protein, fat, and crude 

fibre  increased significantly (P≤0.05). With the increase in the level of amaranth in sev, ash 

content increased significantly. The results of the study indicated that with the increase in 

incorporation level of amaranth flour in sev the amount of total dietary fibre, insoluble and 

soluble dietary fibre increased significantly. In the present study, the mineral determinations 

revealed the presence of good amount of essential minerals like calcium, zinc, iron and potassium 

in the formulated product sev So overall, in this research it was analyzed that the different 

amount of amaranth flour plays an important role in sev making by enhancing nutritional 

parameters and overall product quality. 

 

 

Keywords: Amaranth, Nutritional, Physico-chemical properties, Sensory characteristics 
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COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER IN A 

VENTILATED CAVITY 

 

Farzad Hossain 

Md. Ashrafuzzaman Miah 

Islamic University of Technology, Gazipur, Bangladesh. 

 

 

Abstract 

Nowadays heat transfer has become a very important element because of the rapid improvement 

of technology. The study aims to build up a numerical model for investigating the mixed 

convection heat transfer in a ventilated cavity and to analyze the impact of Reynolds number, 

speed ratio, and cylinder diameter in the case of a rotating cylinder. A two-dimensional square 

shape enclosure has been considered for this study. An isoflux heater has been set up on the left 

wall. At the same time, the right wall has been considered adiabatic and insulation has been 

maintained properly in the bottom and upper horizontal walls. The finite element method has 

been utilized for computational investigation. The relationship of normalized Nusselt number, 

heat transfer rate, and pumping work has been identified with the variation of Richardson number 

from 0.1 to 10. Simultaneously, the Prandtl number has been kept at a constant value of 0.68. As 

the rate of heat transfer depends on Nusselt number, so, the increment of the rate of heat transfer 

occurs with the increment of the normalized Nusselt number. By examining the relationship of 

normalized Nusselt number and Richardson number for different Reynolds numbers, it has been 

found that Reynolds numbers 480 gives the highest amount of normalized Nusselt number. 

Moreover, the speed ratio of the cylinder has been varied from 0 to 2 and the highest amount of 

normalized Nusselt number has been observed for the speed ratio of 1. Furthermore, the heat 

transfer performance has been noticeably affected whenever the cylinder diameter is varied. The 

highest amount of normalized Nusselt number has been observed whenever the value of the 

cylinder diameter D/L is 0.10. On the contrary, the highest amount of pumping work increment 

has been observed for D/L = 0.18. 

 

Keywords: Mixed convection heat transfer, Isoflux heater, Ventilated cavity, Finite element 

method, Reynolds number 

 

INTRODUCTION 

Basically, convective heat transfer is the combined process of advection and heat diffusion. In 

addition, it is the most effective way of heat transfer where heat is transferred from one place to 

another by the movements of fluids. At the same time, mixed convection heat transfer is an 

important concept that can be applied in processes where it is not possible to achieve effective 

cooling by natural convection.  

Ajmera et al. (2016) experimentally investigated convective heat transfer in a ventilated cavity 

and noticed the increment of the surface temperature of the heat source with the increment of the 

Grashof number value for a specific Reynolds number value because of the increment of the 

buoyancy forces. Boulahia et al. (2019) utilized the finite volume method to analyze heat transfer 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

559 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

and nanofluid flow into a wavy cavity filled up by Cu-water nanofluid and found that the wavy 

wall’s amplitude has a noticeable impact on the rate of heat transfer. Chatterjee and Mishra 

(2018) identified the increment of the instability of the flow with the larger amount of mixed 

convection strength and the smaller distance of the cylinder that contributes to both frequent and 

unstable oscillation. Ezzaraa et al. (2020) investigated multiple vented enclosure of rectangular 

shape considering a stable heat flux along with uniform heating conditions and identified a 

relation between laminar mixed convection and thermal radiation. It has been found that fluid 

temperature homogenization is preferred in the existence of the radiation and an inverse 

relationship has been identified between the convection effect and the emissivity. Jamesahar et al. 

(2020) employed an arbitrary Lagrangian-Eulerian approach to analyze mixed convection 

because of two oscillating fins and discovered that the rate of heat transfer has been decreased 

and increased because of the increment of viscosity and thermal conductivity respectively. 

Javadzadegan et al. (2020) utilized Lattice Boltzmann Method for computationally investigating 

the fluid flow and heat transfer of water in a vented cavity along with hot elliptical obstacles and 

noticed the increment of fluid layer’s heat penetration with the increment of Richardson number. 

At the same time, a reduction of heat transfer has been identified due to the decrement of the 

porosity of the cavity. Selimefendigil and Oztop (2019) carried out an investigation regarding 

entropy production, mixed convection of “CuO-water” nanofluid in cavities with outlet and inlet 

ports under the impact of an inclined uniform magnetic field, and identified an increment of 

entropy production rate because of the impact of fluid friction and irreversibility of heat transfer 

with the higher volume fraction of solid particle. Additionally, Moumni et al. (2017), Macias-

Melo et al. (2018), and Selimefendigil and Oztop (2020) investigated heat transfer in a ventilated 

cavity. 

Although numerous studies have been carried out on the mixed convection heat transfer by 

various researchers. However, very few studies highlighted the enclosures that contain both 

isoflux heater and rotating cylinder at the same time that is very essential. Therefore, this paper 

will be very helpful in this regard. 

MATERIALS AND METHODS 

This analysis considered a two-dimensional square enclosure of square shape. The left wall is 

fitted with an isoflux heater. The right wall is adiabatic and the insulation in the lower and upper 

horizontal walls has been maintained properly. For computational analysis, a finite element 

approach has been utilized. The computational method has been adopted because it saves time, 

economical and it is possible to get an exactly direct solution. Moreover, the finite element 

approach has been utilized so that the boundary conditions can be solved easily and it can be 

applied whatever be the place and geometry.   

Reynolds Number, 𝑅𝑒 =  
𝜌𝑈𝐿

𝜇
 (a) 

Prandtl Number, 𝑃𝑟 =
𝜇𝐶𝑝

𝑘
=

𝑣

𝛼
 (b) 

Richardson Number, 𝑅𝑖 =
𝑔𝛽∆𝑇𝐿

𝑣2
=  

𝐺𝑟

𝑅𝑒2
 (c) 

For dimensional analysis: 

Continuity equation, 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0 (d) 
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x-momentum equation, 
𝜕(𝑢𝑢)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑢𝑣)

𝜕𝑦
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝑣 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2) (e) 

y-momentum equation, 
𝜕(𝑢𝑣)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑣𝑣)

𝜕𝑦
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝑣 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2) + 𝑔𝛽∆𝑇 (f) 

Energy equation, 
𝜕(𝑢𝑇)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑣𝑇)

𝜕𝑦
= 𝛼 (

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2) (g) 

For non-dimensional analysis: 

Continuity equation, 
𝜕𝑈

𝜕𝑋
+

𝜕𝑉

𝜕𝑌
= 0 (h) 

x-momentum equation, 
𝜕(𝑈𝑈)

𝜕𝑋
+

𝜕(𝑈𝑉)

𝜕𝑌
= −

1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑋
+

1

𝑅𝑒
(

𝜕2𝑈

𝜕𝑋2 +
𝜕2𝑈

𝜕𝑌2) (i) 

y-momentum equation, 
𝜕(𝑈𝑉)

𝜕𝑋
+

𝜕(𝑉𝑉)

𝜕𝑌
= −

1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑌
+

1

𝑅𝑒
(

𝜕2𝑉

𝜕𝑋2 +
𝜕2𝑉

𝜕𝑌2) + 𝑅𝑖𝜃 (j) 

Energy equation, 
𝜕(𝑈𝜃)

𝜕𝑋
+

𝜕(𝑉𝜃)

𝜕𝑌
=

1

𝑅𝑒𝑃𝑟
(

𝜕2𝜃

𝜕𝑋2 +
𝜕2𝜃

𝜕𝑌2) (k) 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 1 represents the relationship of normalized Nusselt number and Richardson number for 

different Reynolds numbers (Re = 10, 120, 480) in the case of a rotating cylinder. It has been 

found that the normalized Nusselt number increases with the increment of Reynolds number. 

At the same time, the rate of heat transfer increases due to the increment of the Nusselt 

number. In addition, a tendency of decrement of normalized Nusselt number has been noticed 

with the increment of Richardson's number for all Reynolds numbers. At Richardson number 

0.1, Reynolds numbers 480 gives the highest amount of normalized Nusselt number. 

 
Figure 1. Relationship of normalized Nusselt number and Richardson number for different 

Reynolds numbers 

Figure 2 represents the relationship of normalized Nusselt number and Richardson number for 

different speed ratios (ξ = 0, 1, 2) at the constant value of Reynolds number 480 in the case of 

a rotating cylinder. The highest amount of normalized Nusselt number has been observed for 

ξ = 1, whereas the lowest amount of normalized Nusselt number has been noticed for ξ = 0. 

Moreover, a tendency of decrement of normalized Nusselt number has been noticed with the 

increment of Richardson number for ξ = 0, 1 wheres, normalized Nusselt number tends to be 

increased with the increment of Richardson number up to a certain value of Richardson 

number for ξ = 2. 

 
Figure 2. Relationship of normalized Nusselt number and Richardson number for different 
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speed ratios 

Figure 3 represents the relationship of normalized Nusselt number and Richardson number for 

various dimensionless number (D/L = 0.10, 0.14, 0.18) at the constant value of Reynolds 

number 480 in case of rotating cylinder. The highest amount of normalized Nusselt number 

has been observed for D/L = 0.10, whereas the lowest amount of normalized Nusselt number 

has been noticed for D/L = 0.18.  

  
Figure 3. Relationship of normalized Nusselt number and Richardson number for various 

cylinder diameters 

Figure 4 represents the relationship of Richardson number and percentage increment of pump 

work for various dimensionless numbers (D/L = 0.10, 0.14, 0.18) at the constant value of 

Reynolds number 480 in case of rotating cylinder. The highest amount of pumping work 

increment has been observed for D/L = 0.18, whereas the lowest amount of increment has 

been noticed for D/L = 0.10. In addition, it has been identified that the pump work increases 

with the increment of Richardson number for all of the dimensionless number numbers. 

 
Figure 4. Relationship of percentage increment of pump work and Richardson number for 
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various cylinder diameters 

CONCLUSION 

It has been identified that the presence of a rotating cylinder influences normalized Nusselt 

number, heat transfer rate, and pumping work. The increment of the rate of heat transfer 

occurs with the increment of the normalized Nusselt number. At Richardson number 0.1, 

Reynolds numbers 480 gives the highest amount of normalized Nusselt number. Moreover, at 

Richardson number 0.1, the highest amount of normalized Nusselt number has been observed 

for the speed ratio of 1. Furthermore, the highest amount of normalized Nusselt number has 

been observed whenever the value of dimensionless number D/L is 0.10. On the contrary, the 

highest amount of pumping work increment has been observed for D/L = 0.18.  
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IMPACT OF WIND GUST ON THE AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF 

AIRFOIL  
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Abstract 

Basically, wind gust is a sudden increment of wind speed and it can highly influence the 

aerodynamics characteristics of airfoil. The study aims to build up a numerical model for 

investigating the aerodynamic characteristics of airfoil at a constant Reynolds number and to 

analyze the impact of wind gust on the aerodynamic characteristics of airfoil. Flow field has 

been considered incompressible, two-dimensional, unsteady and laminar. Finite volume 

method has been utilized in order to solve the governing equations. The validation of the 

model has been done by comparing with the experimental data. Depending upon the chord 

length of airfoil, camber and thickness have been considered 6.3% and 5.5% of the chord 

length respectively. The aerodynamic characteristics has been investigated at a low Reynolds 

number of 3.8×104. Not only gust but also steady inflow conditions have been imposed. In 

case of gust inflow condition, base frequency has been considered 167 Hz and velocity has 

been fluctuates from 4.43 to 4.87 m/s. In case of steady inflow condition, a constant velocity 

of 4.43 m/s has been considered and angle of attack varies from 0° to 7.6°. It has been found 

that whenever gust inflow is present, aerodynamic characteristics of the airfoil alters. The 

higher increment of lift coefficient has been observed for gust inflow condition in 

comparison to the steady condition. Moreover, the increment of lift slope has been noticed 

for gust condition. At a higher gust frequency, irregular and non-uniform fluctuation of drag 

and lift characteristics have been observed. Because of lift fluctuation, vertical vibration is 

severe at higher gust frequency. On the other hand, because of drag fluctuation, longitudinal 

vibration is severe at higher gust frequency. 

 

Keywords: Aerodynamic characteristics, Airfoil, Wind gust, Finite volume method, Reynolds 

number 
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Abstract 

The gasification performance in a bubbling fluidized bed has been evaluated based on the quality of syngas 

and tar produced in the process. A reactor network model (RNM) is solved for pyrolysis, gasification, and 

freeboard zone. Two computation codes; HSC Chemistry for thermodynamic and Perfectly Stirred Reactor 

(PSR) for kinetic simulations of the pyrolysis process are used for pyrolysis modeling. Pyrolysis gases are 

further reacted in the PSR of the gasification zone in the presence of air. The residual reaction in the 

freeboard zone is modeled as a plug flow reactor (PFR). The simulation model is solved for three different 

temperatures and at a fixed equivalence ratio (ER) of 0.19 for predicting the effect of temperature on the 

quality of syngas and tar concentrations. The result at 739.4 °C gasifier temperature is validated with the 

experimental results from the literature.  It is observed that the syngas quality increases and total tar 

concentration decrease with the increase of gasification temperature. 
 

 Keywords: Pyrolysis, Gasification, Fluidized bed, Tar, Reactor Network Model 

 

INTRODUCTION 

Biomass is a widely available carbon-neutral energy resource as it emits an equal amount of carbon during 

energy generation as is absorbed during its growth. Biomass provides 13 percent of the global energy use 

and 70% of the total renewable energy consumption. (Global Bioenergy Statics, 2019). Some of the 

popular bio-energy resources available in India include corn, sugarcane, agricultural residues, municipal 

solid wastes, energy crops, wood, algae, etc. Biomass energy conversion processes can be broadly 

categorized as combustion and gasification. While the main objective of combustion is to produce heat, the 

gasification process primarily produces syngas which is a mixture of H2, CO, CO2, and light hydrocarbons. 

This syngas may be converted into liquid fuels, pure hydrogen, and power (Sun et al., 2018). Though 

combustion is comparatively mature technology than gasification, the latter has a few advantages over 

combustion. Particularly, to performance and environmental sustainability. The gasification process has 

better energy efficiency and low pollutant emissions characteristic over combustion. Being a low-

temperature process, gasification plants incur lower plant maintenance costs and longer lifetime. 

Generally, three types of gasifiers are employed for biomass gasification, i.e., fixed-bed, fluidized-bed, and 

entrained-bed gasifiers. (Das and Datta, 2016). Among them, the fluidized-bed gasifier technology has 

been found to perform better for woody biomass due to moderate gasification temperature, dry ash 

disposal system, high cold gas efficiency, and excellent heat & mass transfer (Das and Datta, 2014). The 

major characteristic parameter for fluidized bed gasifiers is temperature, ash condition, oxidant demand, 

and fuel feed size. Among them, gasification temperature plays a significant role in gasification 

performance. Experimental studies by several researchers (Abdoulmoumine et al., 2014; Weiland et al., 

2015) elaborated on the effect of gasification temperature on the syngas quality and gasification efficiency.  

 

However, an experimental study to find the effect of gasification temperature on gasifier performance is a 

resource-intensive exercise that necessitates highly reliable measurement. On the other hand, a suitable 

model of gasifier can predict the effect of temperature on gasification performance with less resource and 

time. Lee et al. (2007) developed a pyrolysis model to predict gaseous products from biomass pyrolysis 

through combined kinetic and thermodynamic simulations. They Predicted gaseous products from biomass 
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pyrolysis with high accuracy. The gasification model by Stark et al. (2015) predicted the major gas and tar 

species from a reactor network model of air-blown fluidized bed biomass gasifier. They found that RNM 

comprising of PSR and PFR with detailed chemical kinetic can capture the complex chemistry of tar 

production. Their model exhibited good predictive capabilities of the major syn-gas species as well as the 

aromatic tar compounds. Martínez-Lera and Ranz (2016) developed a wood gasification model 

emphasizing primary devolatilization and tar compound formation and destruction. They found that 

homogeneous char conversion throughout the whole bed and reaction within the fluid bed can be 

evaluated through conventional expressions of continuous stirred tank (CSTR) reactors. A detailed 

reaction mechanism-based model by Hafner et al. (2009) simulated high-temperature gasification of 

ethylene glycol produced from fast pyrolysis of biomass. They validated their simulation results using 

experimental data from the literature for concentration profile, laminar flame speeds, ignition delay times 

as well as gasification result in complex turbulent reactive flow. Qiao et al. (2012) developed a 

multiphysics model by considering detailed gas-phase chemistry and particle-phase reactions. They 

simulated the gasification processes in a well-stirred reactor to study the effects of particle size, pressure, 

porous structure, O2 concentration, radiative heat transfer, and H2 addition on gasification performance. 

Another detailed kinetic model for bio-oil gasification was developed by Khanshan and West (2016) in 

Cantera using separate PFR and CSTR reactors. They used the sensitivity analysis to identify the most 

valuable information for improving the mechanism predictions. They found that the reactor network model 

can predict syngas and tar concentration with good accuracy. 

 

In the present work, a reactor network model (RNM) is deloped for pyrolysis, gasification, and freeboard 

zone. Two computation codes; HSC Chemistry for thermodynamic and Perfectly Stirred Reactor for 

kinetic simulations of the pyrolysis process are used for pyrolysis modeling. Integrated effects of 

thermodynamics, as well as kinetic phenomena, results in a precise prediction of the pyrolysis products. 

Pyrolysis gases are further reacted in the PSR of the gasification zone in the stream of air. The residual 

reaction in the freeboard zone is modeled as a plug flow reactor. The simulation model is solved for three 

different temperatures and at a fixed equivalence ratios ER of 0.19. The Result at 739.4 °C gasifier 

temperature is validated with the experimental result of Kim et al., (2013). Further, the RNM is solved at 

789.4 °C and 839.4 °C temperature for predicting the syngas quality and tar concentrations concerning 

specific components of the tar mixture. 
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MATERIALS AND METHODS  

 

The present model is developed for gasification of woody 

biomass in a fluidized bed gasifier. Figure 1 shows the 

schematic of a bubbling fluidized bed biomass gasifier showing 

the arrangement of feedstock and oxidizer feeding points. The 

fuel is fed from the top and the gasification air from the bottom. 

The scheme has been taken to match the feeding arrangement 

with the experimental setup of Kim et al., (2013). The biomass 

first gets pyrolyzed immediately after entering the gasifier in 

the absence of air or oxygen. Then the pyrolysis product reacts 

with the sub-stoichiometric air in the gasification zone to 

produce syngas and tars. This gasification product gas passes 

through the freeboard. Leftover oxygen reacts with the syngas 

and tar components in the freeboard zone. 

 

An equivalent reactor network (ERN) has been developed to 

calculate syngas and tar concentration at different zone. The 

reactor network model (RNM) is solved for pyrolysis, 

gasification, and freeboard zone. The pyrolysis zone has been 

considered as a combination of a thermodynamic and kinetic 

model. Integrated effects of two computation codes; HSC Chemistry for thermodynamic and Perfectly 

Stirred Reactor (PSR) for kinetic simulations of the pyrolysis process are used for precise prediction of 

the pyrolysis products. Pyrolysis product gases are further reacted in the PSR of the gasification zone 

in the presence of air. The residual reaction in the freeboard zone is modeled as a plug flow reactor 

(PFR). 

 

The thermodynamic equilibrium calculation for the simulation of the devolatilization process has been 

done with the HSC Chemistry tool. During the evaluation of equilibrium gas composition, the Gibbs 

free energy has been minimized using the GEMINI code. For a closed system with N species, the 

Gibbs free energy (G) is expressed according to, 

𝐺 = ∑ 𝑛𝑖(𝜇𝑖
0 + 𝑅𝑇 ln 𝛼𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

Where, ni, μi, and αi are the molar amount, standard chemical potential, and activity of species i. The 

species considered during the equilibrium calculation are H, H2, C, CO, CO2, CH4, HCN, NH3, C2H2, 

C2H6, C2H4, C3H8, N, N2, NO, N2O, O, O2, H2O, H2O2, HO2, NO2, NO3. While the amount of C, H2, 

O2, and N2 have been considered as inputs (i.e. C = 1 mol; H2 = 0.8343 mol; O2 = 0.3069 mol and N2 = 

0.00075 mol for woody biomass), the rest of the species are considered in the devolatilization product. 

This product gas further enters a perfectly stirred reactor (PSR) as the equilibrium model alone can’t 

predict all the tar components from which the final pyrolysis product has been obtained. to find the 

pyrolysis product.  

 

In the PSR, the mixing rates are considered to be very fast and the chemical conversions from the 

reactants to the products are controlled by the rates of the kinetics of reactions. The Modelling of both 

pyrolysis PSR and gasification PSR has been done by solving a system of nonlinear differential-

algebraic equations using ANSYS Chemkin-Pro package to evaluate the species concentrations within 

the reactor (which are equal to those at the outlet) considering homogeneous reactions in the gas 

Fig.1. Schematic diagram of the 

bubbling fluidized bed gasifier 
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phase.  The equations are solved by the damped modified Newtown algorithm. The mathematical 

details of the perfectly stirred reactors used in the present work may be found in (Glarborg et al., 1986; 

Turns, 1996). It may be seen from Fig. 1 that the products of the gasifier enter the freeboard zone 

above the bed. Low solid concentration, perfect mixing, uniform properties in the radial direction, and 

change of concentration along the axis of flow make the freeboard zone to be suitably modeled as 

PFR. A set of an ordinary differential equation is solved for the conservation of mass, energy, and 

momentum for a differential slice in the flow direction to solve the PFR model. The relevant equations 

pertaining to the PFR in the freeboard zone has been solved using Senkin (Lutz et al., 1988) in the 

ANSYS Chemkin-Pro package. The mathematical details of PFR used in this simulation are available 

in ( Turns, 1996 ). The kinetic mechanism used for solving PSR and PFR is taken from our previous 

work (Das and Datta, 2020). 

 

The simulation of the entire pyrolysis process has been performed at atmospheric pressure and 

temperatures of 660 °C. The simulation model for the gasifier is solved for three different 

temperatures of 739.4 C, 789.4 C and 839.4 C and at a fixed equivalence ratio (ER) of 0.19. The 

total height and the internal diameter of the gasifier are considered as 0.4 m and 3.8 m respectively. 

The result at 739.4 C gasifier temperature is validated and found consistent with the experimental 

result of Kim et al. (2013). The RNM is also solved at another two temperatures 789.4 C and 839.4 

C for predicting the syngas quality and tar concentrations.  
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RESULTS AND DISCUSSION 
 

 

 

 

 
 

 

The temperature of a gasification process is generally controlled by the fuel feed rates and equivalence 

ratio. For a fixed fuel feed rate temperature is inversely proportionately to the equivalence ratio 

whereas if ER is kept constant the temperature of gasification is proportional to the fuel feed rate. 

Correspondingly, the temperature distribution extensively affects gasification performance.  

 

The temperature has a significant effect on the quality of syngas and the concentration of tar 

Fig.3: Effect of gasification temperature on concentration of (a) Total tar; (b) Benzene 

Fig. 2: Effect of gasification temperature on mole fraction (dry) of syngas (a) CO, H2 and 

CO2; (b) CH4 
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components. Figure 2(a) and 2(b) shows that the volume (%, dry) of CO, and H2 increases with the 

increase of temperature whereas the dry mole fraction (%) of CO2 decreases with the increase of 

temperature. It is known that the water-gas-shift and Boudouard reactions, both contributing to CO 

and H2 formation, are favored at a higher temperature. The effect of temperature on these reactions 

likely explains our findings where, as the temperature was increased, CO and H2 increased while CO2 

decreased. Over the same temperature range, CH4 concentration increases as the CH4 destruction 

reaction are not favored at a higher temperature. A similar trend of the result is observed by 

Abdoulmoumine et al. (2014) for pine-wood gasification in a fluidized bed.   

 

The syngas composition result at 739.4 °C temperature is also validated with the experimental result of 

Kim et al. (2013). The simulation results demonstrate a good agreement with the experimental result. 

The prediction shows a maximum deviation of 1.34 % for CO. The minimum deviation is observed for 

CO2 and it is -0.45 %. Deviation for hydrogen and CH4 is 0.99 % and 1.02 % respectively. The result 

of total tar concentration and concentration of benzene can not be validated with the literature as Kim 

et al. (2013) have not calculated the same. However, similar trends and values for total tar and benzene 

are observed in the work of Abdoulmoumine et al. (2014). While benzene is technically not a tar 

compound, it was included in our study as its concentrations are significantly higher than all other 

hydrocarbon compounds detected in the gasification study. 

 

  
 
The significant amount of tar that produced in the gasification process of woody biomass in the 

fluidized bed is styrene, naphthalene, phenylacetylene, anthracene, 7,12-dimethylbenz(a)anthracene, 

and its isomers, corannulene, and its isomers, pyrene, and its isomers, biphenyl, phenol, toluene, 

naphthol, acenaphthylene, and its isomers, indene, and xylene. 

It is seen from Fig. 3a and Fig. 3b that the total tar concentration and benzene concentration both 

decrease with the increase of temperature. It indicates that the problem due to tar generation can be 

minimized by gasifying biomass at a higher temperature. However, the maximum temperature limit 

is guided by the ash melting temperature of the specific fuel. 

The concentration of all single-ring aromatic tar compounds such as phenol, toluene, naphthol, 

acenaphthylene and isomer, indene, and xylene, as shown in Fig. 4(a) and Fig. 4(b), decreases with 

the increase of temperature.  

 

Fig. 4: Effect of gasification temperature on concentration of Single ring tar 
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Likewise, all 2-3 ring aromatic tar compounds such as styrene, naphthalene, phenylacetylene, and 

anthracene, as shown in Fig. 5(a), all decreases with the increase of temperature. However, 4-7 ring 

tar compounds such as 7,12 dimethylbenz(a)anthracene and isomer, corannulene and isomer, and 

pyrene and isomer shown in figure 5(b), all increase with the increase of temperature. 

 

  

 

The variation of tar concentration can be comprehended from the above figures. As the temperature 

is increased from 739.4 °C to 839.4 °C, syngas production is noticeably increased. Simultaneously, 

the total tar concentration decreases as the temperature is increased. The decrease of tar 

concentration is most likely due to the predominance of tertiary formation reactions. While both the 

primary and secondary tars are decomposed between 739.4 °C to 839.4 °C, the tertiary tar formation 

increases over that range of temperature resulting in an overall modest decrease in total tar 

concentration. It can be concluded from these results that oxidation is more effective than thermal 

cracking in tar remediation. Furthermore, it appears that benzene is by far the most dominant heavy 

hydrocarbon compound. 

 

 

CONCLUSION 

 

A reactor network model (RNM) is solved for pyrolysis, gasification, and freeboard zone. Two 

computation codes; HSC Chemistry for thermodynamic and Perfectly Stirred Reactor (PSR) for 

kinetic simulations of the pyrolysis process are used for pyrolysis modeling.). The gasification zone 

and freeboard zone have been modeled using a perfectly stirred reactor (PSR) and a plug flow 

reactor (PFR).  

The following conclusions can be drawn from the study. 

• Tar Concentration decreases with the increase of gasification temperature. 

•  H2, CO, and CH4 increase whereas CO2 concentration decrease with the increase of 

gasification temperature. 

• Syngas quality increases with the increase of gasification temperature.  

Fig.5: Effect of gasification temperature on concentration of (a) 2-3 ring tar compound, and 

(b) 4-7 ring tar compound 
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• Single ring and 2-3 ring tar compound concentration decrease with the increase of 

gasification temperature whereas 4-7 ring aromatic compound’s concentration increases 

with the increases of temperature. 
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In2Se3 KRISTALIN OPTİK XASSƏLƏRİNİN SPEKTROSKOPİK 

ELLİPSOMETRİYA VASİTƏSİLƏ TƏDQİQİ  

 

Qəribli Aysel  

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Xülasə 

Məqalədə In2Se3 yarımkeçirici kristalının optik xassələri spektroskopik ellipsometriya 

vasitəsilə 0 – 7 eV intervalında tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, In2Se3 maddəsinin 

fundamental qadağan zolağı 1.2 eV –a bərabərdir. Plazma effektləri isə 5.5 eV – 6.5 eV enerji 

intervalında özünü göstərir. Udulmanın maksimumu 4.6 eV –a uyğun gəlir. 

 

Açar sözlər: In2Se3 kristalı, spektroskopik ellipsometriya, fotovoltaik günəş elementləri, 

CompleteEase kompüter proqramı, Plazmon effektləri, interpolyasıya 

 

Investigation of optical properties of In2Se3 crystal by spectroscopic ellipsometry 

 

 

Summary 

The article investigated the optical properties of an In2Se3 semiconductor crystal in the range 

0 - 7 eV using spectroscopic ellipsometry. It was shown that the main passband of In2Se3 is 

1.2 eV. Plasma effects manifest themselves in the energy range 5.5 eV - 6.5 eV. The 

maximum absorption corresponds to 4.6 eV. 

 

Key words: In2Se3 crystal, spectroscopic ellipsometry, photovoltaic solar cells, сomputer 

program CompleteEase, plasmon effects, interpolation 

 

 

Giriş 

Hal-hazırda In2Se3 nazik təbəqələri fotovoltaik günəş elementləri kimi və ion batareyalarında 

tətbiq olunmasına görə böyük diqqət çəkir (1, səh.320). Tədqiqat obyekti olaraq, In2Se3 

birləşməsinin seçilməsi onunla əlaqədardır ki, həmin birləşmədən cərəyan mənbələri kimi 

görünən spektral diapazonunda fotodetektorların hazırlanmasında, optik yaddaş 

elementlərinin, xətti polyarlaşma şüalandırıcı ötürücülərin hazırlanmasında, yüksək 

keyfiyyətli günəş elementlərini, optik şüalanma foto çeviricilərinin və digər mikro və 

nanoelektronika əsaslı qurğuların  hazırlanmasında müvəffəqiyyətlə istifadə edilməsidir. Bu 

maddələr geniş tətbiq olunmasına baxmayaraq onların elektron və optik xassələri hələ də tam 

öyrənilməmişdir.  

In2Se3 maddəsi bir neçə modifikasiyada  ,  və  modifikasiyalarında kristallaşır. Bu 

məqalədə - İn2Se3 kristalı tədqiq olunmuşdur. - In2Se3 kristalı fəza qrupu P63/mmc olan 

heksaqonal quruluşa malikdir və qəfəs parametrləri  a= 4.00 Å, c= 19.24 Å –dir (2, səh.312) 

 

Eksperimental nəticələr və onların müzakirəsi 

Maddələrin optik xassələrinin tədqiqi onların optoelektronikada tətbiq olunmasında mühüm 

rol oynayır.  Bunu  nəzərə alaraq biz In2Se3 kristalının optik xassələrini spektroskopik 

ellipsometriya üsulu ilə tədqiq etmişik. Maddənin xarici elektromaqnit sahəsinintəsirini xətti 

cavab reaksiyasını kompleks dielektrik nüfuzluğu vasitəsilə xarakterizə etmək mümkündür: 
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( ) = 1( ) + i 2( ) 

 

Spektroskopik ellipsometriya ölçmələri 0 – 7 eV enerji intervalında Woollam M2000 fırlanan 

kompensator cihazı vasitəsilə aparılmışdır. Ölçmələr işığın düşmə bucağı 5  addımla 55  –

dən 65  -ə qədər dəyişdirilərək aparılmışdır. Ellipsometrik ölçmələrin nəticələri Levenberg–

Marquardt alqoritmindən istifadə edərək   CompleteEase kompyuter proqramı vasitəsilə 

fitting (uyğunlaşdırılma) olunmuşdur.  

Dielektrik nüfuzluğunun 1( ) həqiqi və 2( ) xəyalı hissələrin enerjidən asılılıqları şəkil 1-

də göstərilmişdir. Yüksək tezliklərdə elektronların və ionların dielektrik nüfuzluğuna verdiyi 

əlavə (0) statik dielektrik nüfuzluğu ilə təyin olunur. Şəkildən göründüyü kimi In2Se3 

kristalında statik dielektrik nüfuzluğu  (0)=7,2 -yə bərabərdir. Dielektrik nüfuzluğunun 

2( ) xəyalı hissəsinin sərhəddi, başqa sözlə fundamental udulma sərhəddi keçirici zona və 

valent zonası arasında elektron keçidləri ilə xarakterizə olunur. Şəkil 1-də xəyali hissənin 

interpolyasıyasından alınır ki,  2( )-nın sərhəddi 1,2 eV-a uyğun gəlir. Deməli, In2Se3 

maddəsinin fundamental qadağan zolağı 1,2 eV təşkil edir. Dielektrik nüfuzluğunun 1( ) 

həqiqi hissəsi 5,5 eV –da mənfi qiymətlər almağa başlayır. Bu da onu göstərir ki, İn2Se3 

kristalında plazma effektləri 5,5 eV-dan yuxarı enerjilərdə baş verir. Plazmon effektləri 

mövcud olan 5,5 eV ÷ 6,5 eV intervalında  1( ) əvvəlcə 6 eV –a qədər kəskin düşür, sonar 

isə ultrabənövşəyi oblastda 6,5 eV-da sıfra yaxınlaşır.  2( ) xəyalı hissəsinin maksimumu 

4,6 eV –da yerləşir. 4,2 – 4,8 eV enerji intervalında In2Se3 kristalında güclü udulma müşahidə 

olunur.  

 

 
 

Şəkil 1. 
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ENDÜSTRİYEL TABANLI YENİ BİR ROBOT KOL TASARIMI 

 

THE DESIGN OF A NEW INDUSTRIAL BASED ROBOTIC ARM 
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Özet  

Günümüzde bilim ve endüstride yaşanan hızlı gelişmeler sektörün ihtiyacını karşılamaya 

yönelik tasarlanmış olan robotların önemini arttırmaktadır. Robotik sistemlerinin 

yaygınlaşmasının en büyük etkeni, bu sistemlerin insanlar için elverişsiz olan ortamlarda 

çalışabilmesi, insan-tabanlı iş gücünü azaltması, üretim verimliliğini ve kalitesini önemli 

ölçüde arttırmasıdır. Bu gibi avantajlarından dolayı robotlu otomasyon sistemleri otomotiv, 

ilaç ve savunma sanayi gibi birçok alanda verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Sunulan bu 

çalışmada, günümüz endüstrisinde kullanılan robot ve manipülatör sistemleri incelenmiş olup, 

maliyet ve işlevsellik kriterleri ön plana konularak yeni bir manipülatör tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Tasarımı gerçekleştirilen manipülatörde 5 eksen bulunmakta ve 

manipulator çevre birimlerden aldığı bilgiye göre taşıma işlemini gerçekleştirmektedir. 

Manipülatör tasarımı, SolidWorks programında her bir parçanın iki boyutlu (2B) model 

çizimi yapılarak gerçekleştirilmiş ve sonrasında her bir parça üç boyutlu (3B) katı model 

şekline dönüştürülmüştür. Katı modeli oluşturulan parçaların imalatı 3B yazıcı vasıtasıyla 

gerçekleştirilmiştir. Sunulan çalışmada, imalatı gerçekleştirilen parçaların, manipülatör 

eksenleri ve servo motor montajları yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Burada 

kullanılan servo motorun durağan torku 4.8 V'ta 9.4 Kg/cm ve kullanılan manipülatörün omuz 

dönme momenti 1.8402 kg/cm olarak elde edilmiştir. Tasarlanan sistem Atmel firması 

tarafından geliştirilen Atmega328P mikrodenetleyici tarafından kontrol edilmiştir. Tasarımın 

kontrolünü sağlayan Atmega328P mikrodenetleyici seri iletişim UART (Universal 

Asynchronous Receiver Transmitter (Evrensel Asenkron Alıcı/Verici)) /USART (Universal 

Synchronous Asynchronous Recevier Transmitter (Evrensel Senkron Asenkron Alıcı/Verici)) 

modülü yardımıyla programlanmıştır. İleriki çalışmalarda, ANSYS programı kullanılarak 

sunulan çalışmayla ilgili tasarımı yapılmış olan manipülatörün yük altında mukavemetine ait 

analizlerin yapılması düşünülmektedir. Ayrıca, sunulan çalışmadaki manipülatör 

WorkBench’e atanarak sistemin yük altında ve dönme esnasında statik ve dinamik 

analizlerinin yapılması ve çıkan analiz sonuçlarına göre tasarımda iyileştirmelerin yapılması 

hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Manipülatör, Robotik Sistem, Servo Motor, Tasarım, Endüstri 

 

 

Abstract 

Nowadays, rapid developments in science and industry increase the importance of robots 
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designed to meet the needs of the industry. The biggest factor of the widespread use of robotic 

systems is that these systems can operate in environments that are unfavorable for humans, 

reduce human-based workforce, and significantly increase production efficiency and quality. 

Due to such advantages, robotic automation systems have been used efficiently in many fields 

including the automotive, pharmaceutical and defense industries. In this presented study, 

robot and manipulator systems used in today's industry have been examined and a new 

manipulator design has been performed by putting the cost and functionality criteria into the 

foreground. The designed manipulator has 5 axes and carries out the transport according to 

the information it receives from the peripherals. The manipulator design has been realized by 

drawing a two-dimensional (2D) model for each part in the SolidWorks program, and then 

each part has been transformed into a three-dimensional (3D) solid model shape. The 

manufacturing of the solid model parts have been carried out using a 3D printer. In the 

presented study, the manipulator axes and servo motor assemblies of the manufactured parts 

have been made ready for use by assembling them. The stationary torque of the servo motor 

used in this study was obtained as 9.4 Kg / cm at 4.8 V and the shoulder torque of the 

manipulator used was obtained as 1.8402 kg / cm. The designed system has been controlled 

by Atmega328P microcontroller developed by Atmel company. The Atmega328P 

microcontroller, which provides control of the design, is programmed with the help of serial 

communication UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter) / USART (Universal 

Synchronous Asynchronous Recevier Transmitter) module. In the future studies, it is 

considered to analyze the strength of the manipulator under load, which has been designed for 

the study presented using the ANSYS program. In addition, by assigning the manipulator in 

the presented study to the WorkBench, it is aimed to perform static and dynamic analysis of 

the system under load and during rotation and to make improvements in the design according 

to the results of the analysis. 

 

Keywords: Manipulator, robotic system, servo motor, design, industry 

 

1.GİRİŞ 

 

Robotik, Makina Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 

ve en önemlisi Mekatronik Mühendisliği disiplinlerinin ortak çalışma alanından meydana 

gelmiştir. Robotun, Amerikan Robot Enstitüsü tarafından yapılan tanımı “Malzemelerin, 

parçaların ve araçların hareket ettirilebilmesi için tasarlanmış olan çok fonksiyonlu ve 

programlanabilir manipülatör veya farklı görevleri yerine getirebilmek için değişken 

programları hareketleri gerçekleştirebilen özel araç” şeklindedir (Özsoy,2012). 

  

Günümüz çalışma şartlarında ve rekabet ortamında, yapılan işin mükemmelliği, kalitesi ve 

verimliliği büyük önem arz etmektedir. İşte bu çalışma şartları altında, robot ve 

manipülatörlerin kullanımı yadsınamaz. Böylece robot kollarına sahip olan fabrikalar rakipleri 

ile arasındaki farkı giderek artırmaktadır. Robot kolları insan sağlığına elverişsiz olan 

boyahane, kaynakhane, punta hane gibi yerlerde çalışıp insanları büyük bir işten kurtarmıştır 

(Efe Alp,2012). 

 

Dar alanlarda hassasiyet ile programlanan robot ve manipülatör sistemleri endüstrinin 

ihtiyacına cevap vermektedir. Robot kolunun en büyük özelliği ise uzayda istenilen noktaya 

herhangi veya istenilen bir açıyla yaklaşması ve emredilen işi eksiksiz yapmasıdır. Pek çok 
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alanda üretime katkısıyla kendini kanıtlamış olan robotlar, gelişimleri boyunca memnuniyetle 

karşılanmışlardır. Son zamanlarda yapılan ve gelişmiş ülkeleri kapsayan bir araştırmaya göre 

son 130 yılda kişi başına üretkenlik, robot kolları sayesinde 25 kat üretim verimliliği 

sağlanmıştır. Bu üretkenlik artışının yarısı yani 13 katı fiziki ürün artışı, kalan kısmı ise 

insanların çalışma sürelerinin yaklaşık yarı yarıya düşmesi şeklinde görülmüştür. Sanayileşme 

ve bilgi toplumu yolunda endüstriyel robotların kullanılması dünya ülkelerinde hızla 

yaygınlaşmaktadır. Ülkelerin endüstriyel robotları kullanma durumu sanayide 10.000 çalışan 

başına düşen robot sayısı ile ölçülmekte ve Robot Yoğunluğu olarak adlandırılmaktadır. 

Uluslararası Robot Federasyonu (International Federation of Robot, IFR) 2013 istatistiklerine 

göre; dünyada endüstriyel robot yoğunluğu olarak birinci sırada 437 robot yoğunluğu ile Kore 

yer almaktadır. İkinci sırada ise 323 robot yoğunluğu ile Japonya, üçüncü sırada 282 robot 

yoğunluğu ile Almanya gelmektedir. Türkiye 13 robot yoğunluğu ile 62 olan dünya 

ortalamasının ve 82 olan Avrupa ortalamasının oldukça altında kalmıştır (Dişlitaş S. 2015).  

 

 
Şekil 1. Ülkelerin Endüstriyel Robot Yoğunlukları (Dişlitaş S. 2015) 

 

Bir robot manipülatör yani hareketli kısım, hareketli kısmı kontrol eden sürücülerin olduğu 

kontrolör ve çevre birimler olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Robotun mekanik kısmı; 

temel yapı parçaları (eksenler), güç ileten kısım (servo motorlar) olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Modern robotlarda hareketli kısmı kontrol eden çoğunlukla elektrikseldir (Servo motor 

sürücüleri). Endüstride kullanılan veya kullanılacak robotlar bahsettiğimiz şekilde bugün 

birçok uygulama için yeterli hız, kabiliyet, kararlılık ve kolaylığa erişmiş durumdadırlar 

(Sarıaltın, 2017). 

 

Bir makinaya robot diyebilmek için algılama yetisinin ve dışarıdan aldığı sinyalleri kendi 

içerisinde işleyip karar vererek harekete geçmesi gerekmektedir. Günümüz sanayisinde 

kullanılan robotların kendi içerisinde işlemcileri bulunmakta ve dışarıdan gelen komutlara 

göre hareket etmektedir. Örneğin otomotiv sanayisinde kullanılan parçaların birçok kısmı 

robotlar tarafından yapılmaktadır. Kaynak robotları (gaz altı ve punta), mastik robotları, 

boyama robotları ve taşıma robotları olmak üzere birçok örneği bulunmaktadır. Bu robotlar 

alınan sinyallere göre harekete geçme yetisine sahiptir. Sinyaller ise sensörlerden alınan 

verileri yorumlayarak robotun harekete geçmesini sağlamaktadır (Efe Alp, 2017). 
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Günümüz sanayisinde kullanılan robotlar çoğunlukla küresel bilekli yani 6 eksenlidir (axis). 

Bu 6 eksenden 3 tanesi ana eksen diğer 3 tanesi ise yardımcı eksendir. Ana eksenler robotun 

1., 2. ve 3. Eksenini oluştururlar yardımcı eksenler ise bilek hareketini yapan 4., 5. ve 6. 

ekseni oluşturmaktadır.  

 

Literatürde Atmega-328P mikrodenetleyici kontrollü robot ve manipülatör sistemlerinde; 

Çelebi yaptığı çalışmada, manipülatörün 2B tasarımını yapmak için bilgisayar destekli tasarım 

programı olarak Catia V5 yazılımını önermiştir. Bu çalışmada, ileri yön kinematiğini bulmak 

için Denavit-Hartenberg yöntemini kullanılmıştır. Sonuçta, 5 kg yük kapasiteli ve Atmega-

328p mikrodenetleyici kullanarak 6 eksenli manipülatör elde edilmiştir (Çelebi, 2019).  

 

Uzuner yaptığı çalışmada, 5 serbestlik derecesine sahip olan manipülatörün 2B tasarımını 

yapmak için bilgisayar destekli tasarım programı olarak SolidWorks’ü önermiştir. Bu 

çalışmada, ters yön kinematiği bulmak için üçüncü dereceden polinomları kullanarak 

MATLAB arayüzünde manipülatörün Yörünge analizini yapmıştır. Sonuçta, 150 gr taşıma 

kapasiteli ve eklem hareketleri rahat, sürtünmesiz ve titreşimsiz olarak hareket edebilen 

manipülatörün tasarımı elde edilmiştir (Uzuner, 2016). 

 

Süzen yaptığı çalışmada, SG90 RC mini servo motor haricinde Nema-17 step motoru 

kullanılmasını önermiştir. Bu çalışmada, Atmega-328P mikrodenetleyici kullanarak X-Y 

düzlem üzerinde çizim yapan bir robot modellenmiştir. Sonuçta, hassas işlemlerde doğruluk 

ve hızdaki yükseklik çıktısı ile kullanıcıya avantaj sağlanması gerçekleştirilmiştir (Süzen, 

2017). 

 

Dereli yaptığı çalışmada, 7 eksenli seri manipülatörün kinematik analizi için Denavit-

Hartenberg yönteminin kullanılmasını önermiştir. Bu çalışmada, 7-Dönel eklemli redundant 

bir robot kolunun ters kinematik çözümü için oluşturulmuş çok katmanlı bir sinir ağını eğitme 

konusu ele alınmıştır. Sonuçta, geleneksel yöntemlerle ortaya çıkan pek çok dezavantajın, 

yapay sinir ağları ile üstesinden gelindiği gözlemlenmiştir (Dereli, 2017). 

 

Şenel yaptığı çalışmada, FriendlyARM firması tarafından üretilen ve ARM11 çekirdek 

mimarisine sahip olan mini6410 geliştirme kartı kullanılmasını önermiştir. Robot kol olarak 

beş eksenli çalışabilen ED-7220C model robot kolu kullanılmıştır. Yapılan çalışmada, bant 

üzerindeki ürünler geliştirilen görüntü işleme algoritmaları kullanılarak sınıflandırılmıştır. 

Sonuçta, gömülü sisteme bağlı bir kameradan görüntü alarak, görüntü işleme tekniklerine tabi 

tutulmuş ve üretim bandı üzerinde hareket eden ürünler tasniflenmiştir (Şenel, 2014). 

 

Arslan yaptığı çalışmada, dört serbestlik dereceli bir robot kolu için bulanık yapay sinir ağ 

tabanlı ile tork kontrolünün hesaplanmasını önermiştir. Yapılan çalışmada, robotun verilen 

yörüngelerini en iyi şekilde takip edebilmesi için hesaplanan tork yöntemini geliştirilmiş ve 

bu yöntemin bulanık yapay sinir ağıyla birleşimi olan kontrolörün geri beslemeli kontrolünün 

iyileştirilemesi sağlanmıştır. Sonuçta, hesaplanan tork yönteminde geri besleme 

doğrusallaştırmasında uygulanan iki farklı kontrol yönteminde FNNCTC yönteminin daha 

başarılı sonuç verdiği gözlemlenmiştir (Arslan, 2013). 

 

Bayrak yaptığı çalışmada, beş eksenli bir robot kolunun hesaplamaları ve simülasyonu için 

Delphi 7 programlama dilinin kullanılmasını önermiştir. Görüntü işleme ve engel/hedef 
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tanıma işlemini MATLAB R2006a yazılımında gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, beş eksenli dört 

eklemli bir robot kolunun ters kinematik hesaplamaları ve Yörünge planlanması yapılmış, 

robot kolun hareketi esnasında yoluna çıkabilecek engelleri/hedefleri algılayabilmesi için bir 

kamera ve bilgisayar ortamında oluşan bir sistem geliştirilmiş ve robot kolun simülasyonu 

bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir (Bayrak, 2008). 

 

Karaçalı yaptığı çalışmada, metal malzemelerin üretimi sırasında kullanılan çapak alma 

işlemlerinin robot ve manipülatör sistemleriyle yapıldığı zaman üretim verimliliğinin 

arttırılmasını önermiştir. Tasarımı yapabilmek için robot ve manipülatör sistemlerinin ileri 

yön ve ters yön kinematiğini Jakobiyen matrisi ile yapılmıştır. Sonuçta, set üstü ocaklarda 

kullanılan döküm demir parçalarının üretimi sırasında üzerlerinde oluşan çapakları 

temizleyebilecek bir robot kolu tasarımı yapılmıştır (Karaçalı, 2012). 

 

Alp yaptığı çalışmada, üç eksen ve bir adet tutucuya sahip robot ve manipülatör sistemine 

insan eli hassasiyeti kazandırmak için servo motoru ve ivme ölçer sensörünün PIC ile 

programlanmasının önermiştir. Baskı devre tekniği ile üretilen 5 adet servo motoru sürebilen 

motor sürücü kartı Proteus ve Eagle çizim programlarından tasarlanmıştır. Sonuçta, 4 adet RC 

servo motora sahip robot kolunun üretim süreçleri takip edilerek tasarımı tamamlanmış, 

sensörler aracılığı ve kontrol aşamasında kullanılan işlemciye yüklenen kodlarla kontrolü 

sağlanarak insan elinin duyarlılığına uygun olarak insansı hareketi gerçekleştirilmiştir (Alp, 

2012). 

 

 

Sarıaltın yaptığı çalışmada, insan vücudunun bir organı olan kol örnek alınarak 5 eksenli bir 

robot kol tasarımını SolidWorks programında yapılmasını önermiştir. Tasarımda kullanılan 

servo motorun hareket kabiliyeti Atmega-328P mikrodenetleyicisi tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, 5 eksenli hareket kabiliyeti sağlayan robot kol tasarımı ve bu 

robot kol için uygun mikrodenetleyicinin bilgisayar ile kontrolü sağlanmıştır (Sarıaltın, 2017). 

 

Önerilen bu çalışmada, Atmega328P mikrodenetleyici tarafından kontrol edilen yeni bir 

manipülatör tasarlanmıştır.  Çalışma takip eden cümlelerde açıklandığı gibi organize 

edilmiştir. Bölüm 2.’de tasarımda kullanılan ileri yön kinematiği ve Denavit-Hartenberg 

Yöntemi ile ilgili bilgi verilmiştir. Bölüm 3.’te tasarımın oluşturulması ve programlanması 

sunulmuştur. Çalışma, sonuç bölümünde elde edilen sonuçların sunumunun yapılmasıyla 

sonuçlandırılmıştır. 

 

 

 

2. TASARIMIN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ 

 

2.1 İleri Kinematik 

 

Bir sistemin belirli durumlarını göze alarak nasıl hareket ettiğini anlamak için bu sistemin 

kuvvet, atalet ve enerji gibi dinamik büyüklüklerinin bilinmesi gerekir. Robotun ileri yön 

kinematiği (Forward Kinematics); robot bağlarının konumlarını, hızları ve ivmeleri arasındaki 

ilişkiyle ilgilenir (S. Küçük, Z. Bingül 2009). Bir seri robot, ana çerçevesinden araç 

çerçevesine doğru birbirine prizmatik veya dönel eklemlerle tutturulmuş bağlardan 
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oluşmaktadır. Her bir ekleme koordinat sistemi yerleştirilerek komşu eklemler arasındaki 

ilişkiyi veren dönüşüm matrisleri bulunur. İki komşu arasındaki ilişkiyi veren dönüşüm 

matrisi 𝑇𝑖
𝑖−1  ile gösterilir. Burada örneğin birinci, ikinci, ve üçüncü eklemler için dönüşüm 

matrisi sırasıyla  𝑇1
0  , 𝑇2

1  ve  𝑇3
2  olarak ifade edilir. Arka arkaya sıralanan eklem dönüşüm 

matrisleri ile ana çerçeve ve araç çerçevesi arasında bir ilişki tanımlanır. Bu ilişkiye Ileri 

Kinematik denir. İleri kinematik, araç çerçevesinin yönelimini ve konumunu ana çerçeveye 

göre ifade eder ve Eş.1’deki gibi gösterilir. İleri kinematik, verilen eklem değişkenlerine göre 

uç işlevcisinin kartezyen uzayda nerede olduğunu belirleme işlemi olarak da tanımlanabilir 

(S. Küçük, Z. Bingül 2009).  

 

𝑇𝑁
0  =  𝑇1

0  𝑇2
1  𝑇3

2  𝑇4
3 … . . 𝑇𝑁

𝑁−1                     (1) 

 

𝑇𝑁
0  dönüşüm matrisi N tane eklemi olan bir robotun ileri kinematik matrisi olarak tanımlanır. 

 

2.2 Denavit-Hartenberg Yöntemi 

 

Denavit-Hartenberg yönteminde robot ileri kinematiğini bulmak için dört değişken 

kullanılmaktadır. Bu değişkenler sırasıyla; 

 

• ā𝑖−1; İki eksen arasındaki bağ uzunluğu  

• 𝑎𝑖−1; (i-1) ile i eksen arasındaki açı 

• 𝑑𝑖    ; Çakışan bağlar arasındaki eklem kaçıklığı 

• Ɵ𝑖    ; İki bağ arasındaki eklem açısı  

 

olarak ifade edilir. Bu değişkenlere Denavit-Hartenberg değişkenleri (D-H değişkenleri) 

denmektedir ve bunlar sıralanan yöntemlere göre belirlenir. Bahsedilen parametreleri bulmak 

için öncelikle manipülatörün dönme eksenleri belirlenir ve dönme eksenleri bağlardan bir 

fazla olacak şekilde numaralandırılır (J. Denavit, R.S. Hartenberg 1955). Ardından eksenlerin 

tümüne koordinat sistemleri yerleştirilir ve z ekseni döner eklemler için bağın dönme ekseni, 

prizmatik eklemler için ise kayma yönü olarak kabul edilir. Z eksenine dik ve kol boyunca 

olan bağ uzunluğu x ekseni olarak kabul edilir. Ardından sağ el kuralına göre y ekseni 

belirlenir. Sıfır ve birinci eksenler üst üste kabul edilir (J. Denavit, R.S. Hartenberg 1955). 

 

 

Tablo 1. Denavit-Hartenberg Değişkenleri 
Eksen (i) ā𝑖−1 𝑎𝑖−1 𝑑𝑖 Ɵ𝑖 

1 0 90 0 -90< Ɵ1 <180 

2 0 -90 0 -90 < Ɵ2 < 180 

3 0 90 0 -90< Ɵ3 <180 

4 0 -90 0 0 < Ɵ4 < 180 

5 0 90 0 0< Ɵ5 < 180 

 

Günümüzde, kinematik hesaplamalar dört parametre yardımıyla oluşturulan ve Denavit-

Hartenberg olarak isimlendirilen homojen dönüşüm matrisleri kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Tablo 1’de ‘‘i’’ eklem sırasını ifade etmektedir. ‘‘a’’ ve ‘‘d’’ birimi 

metre, ‘‘𝑎’’ ve ‘‘Ɵ’’ birimi ise derecedir. Kinematik hesaplamalar için kullanılacak genel 

dönüşüm matrisi Eşitlik 2’de verilmektedir. 
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𝑇𝑖
𝑖−1 = [

     𝑐𝑜𝑠𝑄𝑖     
𝑠𝑖𝑛𝑄𝑖𝑐𝑜𝑠𝑎𝑖−1     

𝑠𝑖𝑛𝑄𝑖𝑠𝑖𝑛𝑎𝑖−1       

0

−𝑠𝑖𝑛𝑄𝑖

𝑐𝑜𝑠𝑄𝑖𝑐𝑜𝑠𝑎𝑖−1

𝑐𝑜𝑠𝑄𝑖𝑠𝑖𝑛𝑎𝑖−1

0

     

0
    −𝑠𝑖𝑛𝑎𝑖−1     

𝑐𝑜𝑠𝑎𝑖−1

0

𝑎𝑖−1

−𝑠𝑖𝑛𝑎𝑖−1𝑑𝑖

𝑐𝑜𝑠𝑎𝑖−1𝑑𝑖

1

]         (2) 

 

Denavit-Hartenberg parametrelerini kullanarak her bir eksene ait genel dönüşüm matrisi elde 

edilecektir.  

 

𝑇1
0 = [

     𝑐𝑜𝑠𝑄1     
𝑠𝑖𝑛𝑄𝑖

0
0

−𝑠𝑖𝑛𝑄1

𝑐𝑜𝑠𝑄1

0
0

     

0
    0     

1
0

0
0
0
1

]           (3) 

 

𝑇2
1 = [

     𝑐𝑜𝑠𝑄2     
𝑠𝑖𝑛𝑄2

0
0

−𝑠𝑖𝑛𝑄2

𝑐𝑜𝑠𝑄2

0
0

     

0
    0     

1
0

𝑙1

0
0
1

]        (4) 

 

𝑇3
2 = [

     𝑐𝑜𝑠𝑄3     
𝑠𝑖𝑛𝑄3

0
0

−𝑠𝑖𝑛𝑄3

𝑐𝑜𝑠𝑄3

0
0

     

0
    0     

1
0

𝑙2

0
0
1

]       (5) 

 

𝑇4
3 = [

     𝑐𝑜𝑠𝑄4     
𝑠𝑖𝑛𝑄4

0
0

−𝑠𝑖𝑛𝑄4

𝑐𝑜𝑠𝑄4

0
0

     

0
    0     

1
0

𝑙3

0
0
1

]       (6) 

 

𝑇5
4 = [

     𝑐𝑜𝑠𝑄5     
𝑠𝑖𝑛𝑄5

0
0

−𝑠𝑖𝑛𝑄5

𝑐𝑜𝑠𝑄5

0
0

     

0
    0     

1
0

𝑙4

0
0
1

]       (7) 

 

Eksenlere ait genel dönüşüm matrisi elde edildikten sonra, Eşitlik 8 kullanılarak manipülatöre 

ait genel dönüşüm matrisi elde edilecektir. 

 

𝑇5
0 = 𝑇1

0 𝑇2
1 𝑇3

2 𝑇4
3 𝑇5

4                                         (8) 

 

𝑇5
0 = [

     𝑐𝑜𝑠𝑄1     
𝑠𝑖𝑛𝑄1

0
0

−𝑠𝑖𝑛𝑄1

𝑐𝑜𝑠𝑄1

0
0

     

0
    0     

1
0

0
0
0
1

]  . [

     𝑐𝑜𝑠𝑄2     
𝑠𝑖𝑛𝑄2

0
0

−𝑠𝑖𝑛𝑄2

𝑐𝑜𝑠𝑄2

0
0

     

0
    0     

1
0

𝑙1

0
0
1

] 

. [

     𝑐𝑜𝑠𝑄3     
𝑠𝑖𝑛𝑄3

0
0

−𝑠𝑖𝑛𝑄3

𝑐𝑜𝑠𝑄3

0
0

     

0
    0     

1
0

𝑙2

0
0
1

] . 
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                             [

     𝑐𝑜𝑠𝑄4     
𝑠𝑖𝑛𝑄4

0
0

−𝑠𝑖𝑛𝑄4

𝑐𝑜𝑠𝑄4

0
0

     

0
    0     

1
0

𝑙3

0
0
1

] . [

     𝑐𝑜𝑠𝑄5     
𝑠𝑖𝑛𝑄5

0
0

−𝑠𝑖𝑛𝑄5

𝑐𝑜𝑠𝑄5

0
0

     

0
    0     

1
0

𝑙4

0
0
1

]     (9) 

 
𝑇5

0 =

[

     cos (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3+𝑄4 + 𝑄5)     
𝑠𝑖𝑛 (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3+𝑄4 + 𝑄5)

0
0

−𝑠𝑖𝑛 (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3+𝑄4 + 𝑄5)
cos (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3+𝑄4 + 𝑄5)

0
0

     

0
    0     

1
0

𝑙1(𝑐𝑜𝑠𝑄1) + 𝑙2(cos(𝑄1 + 𝑄2)) + 𝑙3(cos(𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3)) + 𝑙4(cos(𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4))

𝑙1(𝑠𝑖𝑛𝑄1) + 𝑙2(sin(𝑄1 + 𝑄2)) + 𝑙3(sin(𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3)) + 𝑙4(sin(𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4))

0
1

]     

   (10) 

 

5 eksenli seri manipülatörün genel dönüşüm matrisi eşitlik 10’da sunulmaktadır. 10. eşitlikten 

konum vektörlerini çıkartılarak  𝑃𝑥,  𝑃𝑦,  𝑃𝑧 bulunacaktır.  

 

𝑃𝑥 = 𝑙1(𝑐𝑜𝑠𝑄1) + 𝑙2(cos(𝑄1 + 𝑄2) + 𝑙3 (cos (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3))          (11) 

 

𝑃𝑦 = 𝑙1(𝑠𝑖𝑛𝑄1) + 𝑙2(sin(𝑄1 + 𝑄2)) + 𝑙3(sin (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3))          (12) 

 

𝑃𝑧 = 𝑙4(cos(𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4)) + 𝑙4(sin (𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4))   (13)  

 

3. MATERYAL VE METOT 

 

Sunulan bu çalışmada, manipülatör tasarımını gerçekleştirmeden önce, manipülatörün hangi 

amaçla kullanılacağının, erişim mesafesinin, kaldıracağı yükün belirlenip bu kriterlerin göz 

önüne alınmasıyla  çalışmanın imalatı yapılmıştır. Çalışmada öncelikle tasarımı yapılan 

manipülatörün 2B model çizim ve tasarım aşaması gerçekleştirilmiştir. Tasarımının 

gerçekleştirilmesi esnasında 3 boyutlu baskı tekniğinde kullanılacak olan en uygun malzeme 

ve 3B yazıcı araştırması yapılmıştır. Tasarım aşamasında, günümüz endüstrisinde kullanılan 

robot ve manipülatör sistemlerin incelenmiş olup maliyet ve işlevsellik kriterleri göz önüne 

alınarak imalatı gerçekleştirilmiştir. Sistemin elektro-mekanik bir sistem halini alabilmesi 

için, omuz dönme momentinin hesaplanarak, omuz dönme momentine uygun olan servo 

motor ve servo motorların kontrol edilebileceği programlanabilir mikrodenetleyici temin 

edilmiştir. Programlanabilir mikrodenetleyici olarak Atmega328P seçilmiştir. Bunun sebebi 

ise sistemde yer alan 5 servo motoru kontrol edebilmek için yeterli oluşudur. Son olarak 3B 

yazıcı baskılama işleminin ardından imalatı gerçekleştirilen parçaların, servo motorların ve 

Atmega328P Mikrodenetleyici bir araya getirilerek nihai şeklini almış ve kullanımı için 

deneysel çalışmalar yapılmıştır. 

 

3.1 Tasarım 

 

Sunulan çalışmanın bu bölümünde, imalatının   ve tasarımın Bilgisayar Destekli Tasarım 

(Computer Aided Design, CAD) programları yardımıyla oluşturulması amaçlanmıştır. Üç 

boyutlu tasarım ve imalat programlarından olan SolidWorks, bugüne kadar makina ve 

donanım tasarımı konusunda gerek kütüphane desteği gerekse belge temini nedeniyle 

çalışmamızda robot kolu tasarlamak için kullanılmıştır. SolidWorks, yenilikçi özellikleri 

sayesinde oldukça işlevseldir. Tasarım aşamasında, servo motor ve manipülatör eksenlerinin 

ölçüleri dikkatli bir şekilde seçilmiş ve birbirleriyle olan uyumları kontrol edilmiştir. 
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Manipülatörün servo motorlar ile montajı sırasında herhangi bir montaj problemi çıkmaması 

için son derece titiz bir tasarım aşamasından geçmiştir. Tasarımı gerçekleştirilen parçalar 

SolidWorks montaj uygulamasında bir araya getirilmiştir. Servo motor ve eksen bağlantı 

noktaları kontrol edilmiştir. Herhangi bir montaj problemi yaşanmadığından emin olunup 3B 

yazıcıda baskısı yapılmıştır. İmalatı gerçekleştirilen parçalar, servo motorlar ile montajı 

yapılıp deneysel çalışma için hazır hale getirilmiştir. Şekil 2’de tasarımı yapılan 

manipülatörün görüntüsü yer almaktadır. 

 

                                                         
             Şekil 2. Manipülatör tasarım görünümü. 

3.2 Programlama 

 

Tasarımda omuz dönme momenti, bilek dönme momenti, hız ve ivme gibi parametreler 

hesaplanıp uygun olan MG-996R servo motoru seçilmiştir. Servo motorları kontrol edebilmek 

için Atmega-328P mikrodenetleyicisi seçilmiştir. Programlama öncesinde deneysel çalışmada 

kullanılacak servo motorlar mikrodenetleyiciye tanıtılmıştır. Servo motorların 0’dan 1023’e 

kadar olan pals değerleri, Atmega-328P analog giriş pinlerine bağlanan 100K değerindeki 

potansiyometreler kontrol etmektedir. Atmega-328P mikrodenetleyici PWM çıkış pinlerinden 

servo motorların istenilen açıda hareket edebilmesi için programlanması yapılmıştır. Servo 

motor ve Atmega-328P mikrodenetleyici arasındaki haberleşmeyi UART (Unıversal 

Asynchronous Receiver Transmitter (Evrensel Asenkron Alıcı/Verici))/USART (Unıversal 

Synchronous Asyncrhonous Receiver Transmitter (Evrensel Senkron Asenkron Alıcı/Verici)) 

modülü üzerinden Serial.begin(9600) komutu ile sağlanmıştır. USART için haberleşme 

gerçekleştirilirken, gönderilen veri biti ile alınan veri biti birbiriyle uyum içerisinde olmalıdır. 

UART haberleşmesi gerçekleşirken, USART (Asenkron) haberleşmesinden farklı olarak 

belirli bir clock (zamanlama) ihtiyacı duymaz. Devre elemanlarının bağlantılarının ve 

programlanmasının yapılmıştır. Sonrasında taşıma işlemini gerçekleştirmek için manipülatör 

yörüngesi yazılarak deneysel çalışma başarıyla gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’de Atmega-328P 

mikrodenetleyici ile programlanması yapılacak olan manipülatör sunulmuştur. 
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     Şekil 3. Deneysel Çalışma  

 

3.3 Tasarımın Oluşturulması  

 

3B yazıcı baskısı için gerekli modelin oluşturulması, bilgisayar destekli tasarım programı olan 

SolidWorks’te yapılmıştır. Şekil 2’de SolidWorks Montaj uygulamasında yapılmış olan 

modelin görüntüsü yer almaktadır. 3B yazıcı işlemi sonrası imalatı gerçekleştirilen parçalar ve 

servo motorların montaj işlemi yapılarak elektro-mekanik bir sistem elde edilmiştir. 

Tasarımda servo motorların yerleri belirlenmiş olup, montaj kısmında titizlikle belirlenen 

yuva kısımlarına servo motorların montajı yapılmıştır. Servo motorlar, endüstriyel robot ve 

manipülatör sistemlerinde oldukça sık kullanılmaktadır. Sebebi ise servo motorların üzerinde 

bulunan kapalı döngü elemanları olan Geri Besleme (Encoder) ve Çözücü Birim (Resolver)’e 

sahip olmasıdır. 

 

Geri Besleme (Encoder), dönme ya da öteleme hareketine istinaden dijital bir elektrik sinyali 

üreten kapalı devre elemanı olup, elektromekanik bir yapısı vardır. Enkoder, bağlanan milin 

mevcut konumlarını izleyip sisteme geri bildirimi yapmakla görevlidir. Geri Besleme 

(Encoder), konum, sayı, hız, veya yönü belirlemek için kullanılabilen bir geri bildirim sinyali 

göndermektedir. Çözücü Birim (Resolver), Mutlak Değer (Absolute) ya da Artırıcı Değer 

(Incremantal) Enkoder’lerin aksine analog gerilim üretmektedir. Resolver, üretmiş olduğu bu 

analog gerilimi dijital bilgi haline dönüştürerek sürücüsüne iletmekle görevlidir. Resolver, 

arkalarına bağlanan Analog-Dijital Dönüştürücü (Analog-Digital Converter) bir elektronik 

referans ile, ortaya çıkan sinüs kosinüs gerilim sinyallerini karşılaştırarak motorun dönüş 

yönü ve milin bulunduğu konum hakkında bilgi vermektedir. Bu kapalı devre elemanları, 

servo motorunun açı değerlerini, Atmega-328P mikrodenetleyicinin Serial.println komutu ile 

görebilme imkanı sağlamaktadır.  

 

4. SONUÇ  

 

Sunulan çalışmada, öncelikli olarak bilgisayar destekli tasarım programında 2B model çizimi 

gerçekleştirilmiştir. 2B model parçaların ve tasarıma uygun olarak seçilmiş servo motorların 

montajı toleranslara uygun olarak yapılmış ve manipülatör elde edilmiştir. Servo motorların 

kontrolünü gerçekleştirmek için Atmega-328P mikrodenetleyici seçilmiş ve sistemin amacına 

uygun olarak yazılımı yapılmıştır. İleri kinematik ve Denavit-Hartenberg eşitlikleri ile omuz 
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dönme momenti, manipülatöre ait genel dönüşüm matrisi ve konum vektörleri bulunmuştur. 

Tüm prosesler sonucu 5 eksenli manipülatör deneysel çalışması başarıyla tamamlanmıştır. 

İleriki çalışmalarda, ANSYS yazılım programında manipülatörün Rijit Dinamik Analizi 

(Rigid Dynamics Analysis), Dönüş (Rotational) ve Açısal Hız (Rotational Velocity) 

parametrelerle ilgili analizleri yapılıp, çıkan analiz sonuçlarına göre tasarımda iyileştirmelerin 

yapılması hedeflenmektedir. Endüstri 4.0 çerçevesinde robot ve manipülatör sistemlerinin 

üretim sahasında ve proseslerin her evresinde görülme sıklığı arttığı için, özellikle günümüz 

endüstri ihtiyacını karşılamaya yönelik tasarımı yapılmış ve sunulmuş olan bu çalışma, üretim 

bantlarında iş parçasını kaldırıp taşıma ve endüstriyel raf sistemlerinde raf düzenleyici olarak 

da kullanabilecektir.  
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SADƏ CÜMLƏ QURULUŞLU PREDİKATİV SİNTAKTİK KONSTRUKSİYALAR 

 

RƏHİMOVA SƏRİNƏ 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

bakı, azərbaycan 

 

Xülasə 

Məqalə müasir Azərbaycan dilçiliyində xüsusi maraq doğuran və az tədqiq olunan sahələrdən 

biri olan sadə cümlə quruluşlu predikativ sintaktik konstruksiyalara həsr olunub. Formal 

qrammatikada bir söz və ya söz birləşməsi predikat rolunda çıxış edirsə, aktual üzvlənmədə 

bəzən bütöv cümlə aktuallaşaraq remaya çevrilə bilir. Məqalədə sadə və mürəkkəb cümlələrdə 

remanın formalaşmasına nəzər salmış, predikativ sintaktik konstruksiyalar araşdırılmışdır. 

Mətnin intonasiyasından, məntiqi vurğudan asılı olaraq, predikat – remanın ifadə vasitələri 

dəyişir. Qeyd edilir ki, cüttərkibli sadə geniş, cüttərkibli sadə müxtəsər, təktərkibli sadə geniş, 

təktərkibli sadə müxtəsər cümlə ilə, bəzən isə söz birləşməsi, bəzən də bir sözlə ifadə oluna 

bilər. Xüsusən mürəkkəb cümlələrdə tərkib hissələrindən biri bütövlükdə mürəkkəb sintaktik 

konstruksiya kimi predikativlik kəsb edir. Bildirilir ki, dilçilikdə aktuallıq kəsb edən 

məsələlərdən biri də mürəkkəb cümlə, onun tərkibindəki budaq cümlənin baş cümləyə nisbəti 

məsələsidir. Tema və remanın ifadə vasitələri mürəkkəb cümlədə də maraqlı şəkildə özünü 

göstərir. Araşdırma bir daha göstərir ki, postpozitiv baş cümlə budaq cümlədəki məzmunun 

iştirakı ilə rema, prepozitiv budaq cümlə isə tema olma keyfiyyəti qazanır. 

Məqalədə bədii ədəbiyyat nümunələri əsasında sadə cümlə quruluşlu predikativ sintaktik 

konstruksiyalar izah olunmuş, müxtəlif elmi ədəbiyyatdan istifadə edilmişdir. 

 

Açar Sözlər: predikativ, dil, sadə, cümlə, konstruksiya  

 

1. GİRİŞ 

Cümlənin məntiqi-qrammatik səviyyəsi müasir Azərbaycan dilçiliyində xüsusi maraq doğuran 

və az tədqiq olunan sahələrdəndir. Formal qrammatikada bir söz və ya söz birləşməsi predikat 

rolunda çıxış edirsə, aktual üzvlənmədə bəzən bütöv cümlə aktuallaşaraq remaya çevrilə bilir. 

Aktual üzvlənmə funksional sintaksinin yeni istiqamətlər açan sahəsidir. Biz bu məqalədə 

sadə və mürəkkəb cümlələrdə aktuallaşma, bu zaman remanın formalaşmasına nəzər salmağı 

qərara aldıq.  

N.K. Dmitriyev yazır: “İki qütb olmadan qapalı elektrik şəbəkəsi olmadığı kimiiki məntiqi 

qrammatik qütb (subyekt və predikat) də olmadan, prinsip etibarilə, cümlə ola bilməz. 

Beləliklə, cümlə iki amilin – mübtəda və xəbərin sintezindən ibarətdir” (1, s.202). 

Bədii üslubda bu iki qütbün subyekt və predikatın ifadə vasitələri xüsusi maraq doğurur. Lirik 

şeirdə, daha çox isə sərbəst vəzndə yazılmış şeirlərdə struktur tələblərdən doğan misranın 

sonunda işlənən qafiyəli sözlər, çox vaxt da cümlənin sonunda gələn xəbər ədəbi dil 

normasına uyğun, digər üzvlər isə inversiya olunmuş şəkildə işlənərək güclü aktuallaşma 

mövqeyində cümlənin reması olur. Bədii üslubda inversiyanın baş verməsi əslində normativ 

haldır. Bu hadisə özlülüyündə obrazlılığı qüvvətləndirir. Məsələn, R.Rzadan bir nümunəyə 

nəzər salaq: 

Üç gün susuz, 

 Üç gün ac. 

 Dəvələr udur yolları 

 Fərsəx-fərsəx, 
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 Ağac-ağac 

Dörd gün susuz, 

 Dörd gün ac. 

 Dəvələr çeynəyir yolları 

 Addım-addım, 

 Qulac-qulac.  

Beş gün susuz 

 Bes gün ac. 

Dəvələr gövşəyir yolları 

 Yavaş-yavaş (R.Rza. “Füzuli” poeması) 

Bu poemada sərbəst şeirin ustadı R.Rza sözə poetiklik qataraq, maraqlı sintaktik 

fiqurlar yaratmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, şeirdə inversiya yüksək sənətkarlıq bacarığı 

nəticəsində sezilməz  səviyyəyə çatmışdır. Sintaktik parçada Dörd gün susuz, dörd gün ac 

adlıq cümlələrindən ibarət nominal predikat, bunun ardınca Dəvələr çeynəyir yolları addım-

addım, qulac-qulac –cüttərkibli, sadə geniş cümlə ilə ifadə olunmuş verbal predikat, Beş gün 

susuz, bes gün ac adlıq cümlədən ibarət nominal predikat, bunun ardınca isə yenə Dəvələr 

gövşəyir yolları yavaş-yavaş cüttərkibli, sadə geniş cümlə ilə ifadə olun verbal predikatdır. 

Göründüyü kimi, əsərdə nominal və verbal predikatların silsilə şəkildə bir-birini izləməsi 

şairdən xüsusi sənətkarlıq bacarığı tələb edir. Bu da əslində Azərbaycan dilinin gözəlliyinin 

bariz nümunəsidir. Mübtədanın xəbərin yanında gəlməsi, onun predpozisyon mövqeyi zəif 

predikativlik, xəbərdən sonra gələn cümlə üzvləri isə postpozisyon mövqedə  güclü 

predikativlik yaratmışdır. Söz sırasının belə dəyişilməsi haqda Ə.Cavadov yazmışdır: 

“Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri, bütöv və yarımçıq cümlələr danışıq aktı 

zamanı formalaşır, müəyyən intonasiya ilə müşayiət olunur. Ona görə də bunlar dinamik 

modellərdir. Lakin hər bir dinamik model müəyyən potensial modellə bağlıdır. Danışan 

müəyyən bir modeli öz məqsədinə müvafiq şəkildə dəyişir. Modellərin dinamikası, 

aktivləşməsi bəzən təkcə intonasiya ilə yaranırsa, çox hallarda intonasiya ilə yanaşı, söz 

sırasının dəyişilməsi də bu hadisəyə xidmət edir” (2,s.45) 

Mətnin struktur tələblərdən irəli gələn belə inversiya cümlənin aktual üzvlənməsi ilə 

əlaqədar olaraq, cümlənin aktual üzvlənməsinə xidmət etmiş olur.  

S.Rüstəmxanlının “Boş qalmış yuvalara dəyməyin” şeirində inkarlıq xüsusi 

obrazlılıqla təsvir olunur: 

 Dəyməyin, bu boş qalmış yuvalara dəyməyin...  

Nəğmələri pərvazlanardı bir vaxt, qanad-qanad.  

Sarı dimdikləri uzanardı günəşə,  

 Yellənərdi yarpaq yelpikləri tel-tel, ilmə-ilmə... 

Bu sintaktik parçanın birinci sətrində işlənən cümlə Dəyməyin,bu boş qalmış yuvalara 

dəyməyin- sintaktik vahidi predikat-rema rolundadır. Şeirin ikinci və dördüncü sətri də 

bütövlükdə remadır. 

Mətnin intonasiyasından, məntiqi vurğudan asılı olaraq, predikat – remanın ifadə 

vasitələri dəyişir. Cüttərkibli sadə geniş, cüttərkibli sadə müxtəsər, təktərkibli sadə geniş, 

təktərkibli sadə müxtəsər cümlə ilə, bəzən isə söz birləşməsi, bəzən də bir sözlə ifadə oluna 

bilər. 

Əvvəlcə təktərkibli cümlələrdə predikativliyin formalaşmasına nəzər salaq. 

Təktərkibli cümləyə xas olan əlamət budur ki, subyekt və predikatlıq bir üzvdə 

cəmləşir. Yəni cüttərkibli cümlələrdə ayrı-ayrı sözlərdə öz əksini tapan predikat və subyekt 

təktərkibli cümlədə bir üzvdə birləşir. Yəni cüttərkibli cümlələrdə ayrı-ayrı sözlərdə öz əksini 
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tapan predikat və subyekt təktərkibli cümlədə bir üzvdə birləşir. İki əsas əlamətin bir sözdə, 

bir üzvdə birləşməsi cümlənin quruluşuna təsir göstərdiyi, onu dəyişdirdiyi kimi, cümlədəki 

sözlərin yerini, sırasını və beləliklə, vəzifəsini də dəyişir (2,s.84). 

Təktərkibli cümlələrin bir növü də adlıq cümlədir ki, burada bir və ya bir neçə əşya və 

hadisə haqqında məlumat verilir. Xəbəri olmayan bu cümlələr mübtəda əsasında formalaşır. 

Xəbər olmasa da funksional sintaksisdə bütöv cümlə rema kimi qəbul edilir.  

Adlıq cümlələr çox vaxt zəncirvari şəkildə məntiqi ardıcıllıqla, intonasiya vasitəsilə 

bir-bir ilə bağlanır. İlk cümlədə verilən informasiya sonrakı cümlələrdə daha da 

dəqiqləşdirilir. Daha doğrusu, mətn daxilində növbəti cümlə özündən əvvəlki cümlənin 

məzmununu açır. Məntiqi baxımdan əvvəl böyük, sonra daha kiçik obyekt və ya hadisə təsvir 

edilir. Sanki böyük bir yuvaya iç-içə xırda yuvalar daxil olur. Adlıq cümlədə bütöv bir cümlə 

predikativlik xüsusiyyəti kəsb edir. Məsələn, 

Səhnənin arxası. Solda Oqtayın bəzənəcəyi. Bir tərəfdə bəzəntilər və başqa səhnə 

şeyləri. Aktyorlar “Gavə” qiyafələrində oraya-buraya gedirlər (C. Cabbarlı. Oqtay Eloğlu). 

Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham (M.Müşfiq.Yenə o bağ olaydı). Bəs məktəb? 

Oxumaq? Gözəl arzular? (S.Vurğun. Aygün).  

Göründüyü kimi, xəbəri buraxılmış bu cümlələrdə subyektlə predikat birləşmiş, 

zəncirvari şəkildə işlənən adlıq cümlələr aktuallaşaraq bütövlükdə mətnin remasına 

çevrilmişdir.  

Təktərkibli cümlələrdən biri də ümumi şəxli cümlədir. Hərəkət və hökmün hamıya aid 

olduğunu  bildirən sadə cümlələrə ümumi şəxsli cümlələr deyilir. Məsələn, 

“Necə? Onun mənliyinə dəymək olarmı?” 

Təhsili var, diplomu var, kişi “alimdir”.(S.Vurğun. Aygün). 

Verilmiş nümunənin birinci cümləsində mübtəda olmasa da, hamıya aid edilir. Onun 

mənliyinə dəymək olarmı?” sintaktik vahidi bütövlükdə predikativlik qazanır.  

“Qocaya gülmək olmaz”,-deyə Mehman Züleyxanın üstünə acıqlandı (S. Rəhimov. 

Mehman).Bu mətn parçasında da eyni mənzərə ilə rastlaşırıq. “Qocaya gülmək olmaz”- 

vasitəsiz nitqli ümumi şəxsli cümlə büövlükdə remadır. 

Hərəkət və ya hökmün qeyri-müəyyən şəxsə aid olduğunu bildirən qeyri-müəyyən 

şəxsli cümlərdə də aktuallaşma zamanı çox vaxt bütöv cümlə fərqlənir. Məsələn, 

Aldılar bir qırpımda poçtalyonu dövrəyə (S.Rüstəm.Ana və poçtalyon).  

Burada mübtəda buraxılmış, xəbərin postpozisyon mövqeyində işlənən ikinci dərəcəli 

üzvlər güclü aktuallaşma yaratmış, bütöv cümlə verbal predikata çevrilmişdir. 

Təzədən yola düzəldilər. Tikanlı məftilin böyrü ilə gedirdilər.(Ç.Aytmatov. Əsrdən 

uzun gün). Analoji hal bu söyləmdə də özünü göstərir. Geniş təktərkibli cümlə rema olub. 

“Mübtədası olmayan cümlələrdə xəbər və onun qarşısında – ikinci dərəcəli 

aktuallaşma mövqeyində olan tamamlıq və ya zərflikdən ibarət olduqda bütövlükdə remanı 

bildirir: Gəlin, barı bu gün söhbət qılalım, Məani kanının dürrün bulalım. (“Dastani-Əhməd 

Hərami”) Təkcə remadan ibarət olan belə cümlələrə nəqletməyə əsaslanan epik şeir dilində 

tez-tez təsadüf olunur” (3, s.7). 

Təktərkibli cümlənin digər növü olan şəxssiz cümlədə subyektə ehtiyac olmur. Burada 

da bütün cümlə aktuallaşaraq remaya çevrilir. Məsələn, 

Xurşudbanu:-Bizim ikimizin də taleyimiz bir idi (İ.Əfəndiyev. Xurşidbanu Natəvan). 

İsti bir gün idi (Y.V.Çəmənzəminli. Qan içində).Əski mühitin bu gülünc heykəlimi? Və yaxud 

alman dahisi böyük Şiller özümü? (C.Cabbarlı. Oqtay Eloğlu). 

Verilmiş nümunələrin hamısında mübtəda buraxılmış. Xəbər və onun ətrafında 

cəmlənmiş üzvlər aktuallaşaraq predikativlik qazanmışdır.  
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Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, 

məni sevindirəydin (M.Müşfiq.Yenə o bağ olaydı). 

 Bu mətn parçasında mübtəda buraxılmış, həmcins sadə geniş cümlə bütövlükdə 

predikativlik qazanmışdır. Mübtəda olmadığı üçün xəbərdən əvvəlki cümlə üzvləri, eləcə də 

postpozisyon mövqədə işlənən cümlə üzvləri aktuallaşmışdır. 

Cüttərkibli cümlələrdə isə intonasiyadan, söyləmin strukturunda asılı olaraq predikatın 

quruluşu dəyişə bilir. Məsələn, 

Əzildi şahmarın zəhərli başı, 

Dağıdın sarayı, bütün daş-qaşı 

Paylayın aclara və yoxsullara, 

Bu gün bayram olsun bütün qullara!(S.Vurğun. Vaqif) 

Bu mətn parçasının birinci komponenti cüttərkibli sadə müxtəsər cümlədir, ikinci və 

üçüncü komponenti mübtədası buraxılmış geniş cümlədir, dördüncü komponenti isə 

təktərkibli geniş cümlədir. Buna baxmayaraq, bütün komponentlərdə cümlə üzvləri xəbərlə 

postpozisyon mövqedə işlənərək güclü aktuallaşma yaratmış, beləliklə, bütün mətn 

predikativlik yaratmışdır. 

Cüttərkibli sadə geniş cümlə şəklində olan predikativlik. Bədii üslubda adətən tema və 

rema zəncirvari şəkildə bir-birini tamamlayır. Bu haqda K.Abdullayev yazır: “Mətndə 

komponentlərin zəncirvari əlaqəsi zamanı sonrakı komponentdə təmiz formal təkrar əvəzinə 

(ya tam təkrar, ya da natamam təkrar əvəzinə) predikatın təkrarlanması özünü göstərir” (4, 

s.317). Məsələn, Başmaqları artırmada, qapının ağzında cərgə ilə cütlənmişdi. Geyib daş 

pilləkənlə həyətə endilər (Y.V.Çəmənzəminli. Qan içində). Bu nümunədə 1-ci sətirdəki 

predikat (Başmaqları artırmada, qapının ağzında cərgə ilə cütlənmişdi) cüttərkibli sadə geniş 

çümlədən ibarətdir. Aktual üzvlənmə zamanı həmin predikat 2-ci sətirdə temaya çevrilir. 

Maralıdır ki, həmin tema isə fikrimizdə bərpa olunur, mətndə isə təkrar olunmur. 

İri tut ağacının altında iki gümüş sinəbəndli, gözəl yəhər at yedəkdə durmuşdur. 

Cilovdarlar əvvəl Mirzə Əliməmməd ağanın, sonra da Vaqifin atını irəli 

çəkdilər.(Y.V.Çəmənzəminli. Qan içində.) Burada da cüttərkibli sadə geniş cümlə ( “iki 

gümüş sinəbəndli, gözəl yəhər at yedəkdə durmuşdur) bütöv cümlənin predikatı- remasıdır. 

İkinci sətirdə isə qeyd edilən rema temaya çevrilir. Tema isə tam təkrar şəklində özünü 

göstərir.   

Kiçikbəyim də atı cilovdara verib, Məmməd bəylə qabaqda gedir və kəsmə yolla, 

qayalardan sürüşərək aşağıya enirdi. Məmməd bəy on iki-on üç yaşında alagözlü, qumral 

saçlı, geniş kökslü, şimal bir oğlandı. İbrahim xanın qardaşı Mehralı bəyin oğlu idi 

(Y.V.Çəmənzəminli. Qan içində.) Aktual üzvlənmədə mətnin 1-ci komponentindəki  

Məmməd bəylə qabaqda gedir və kəsmə yolla, qayalardan sürüşərək aşağıya enirdi.  2-ci 

komponentdə Məmməd bəy temaya çevrilir, on iki-on üç yaşında alagözlü, qumral saçlı, geniş 

kökslü, şimal bir oğlandı - remadır. 3-cü komponentdə isə rema- İbrahim xanın qardaşı 

Mehralı bəyin oğlu idi- bütöv təktərkibli sadə geniş cümlə ilə ifadə olunub.  

Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz 

O bağa köçəydiniz. 

Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq, 

Sizə qonşu olaydıq (M.Müşfiq. Yenə o bağ olaydı). 

Bu sintaktik parçada yenə o bağ olaydı cüttərkibli sadə geniş cümlədən ibarət predikat, 

mətnin digər parçasında işlənmiş  o bağa köçəydiniz, fələkdən kam alaydıq, sizə qonşu olaydıq 

sintaktik vahidləri isə təktərkibli geniş cümlədir.  
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Dilçilikdə aktuallıq kəsb edən məsələlərdən biri də mürəkkəb cümlə, onun 

tərkibindəki budaq cümlənin baş cümləyə nisbəti məsələsidir. Tema və remanın ifadə 

vasitələri mürəkkəb cümlədə də maraqlı şəkildə özünü göstərir.  

Məlumdur ki, tabeli mürəkkəb çümlə baş cümlə+budaq cümlə” və “budaq cümlə+baş 

cümlə” struktur tiplərində özünü göstərir. Bu cümlələrin komponentləri arasında 

aktuallaşmanın formalaşması əsas məsələlərdəndir. Əksər dilçilər o fikirdədir ki, postpozitiv 

budaq cümlə mürəkkəb cümlənin remasıdır. 

“Aktual üzvlənmənin mürəkkəb cümləyə tətbiq edilməsi ilə bağlı hələ rus alimi 

V.Vinoqradov deyirdi ki, həm məlum, həm də yeni hissəsi müxtəlif cümlə üzvləri ilə ifadə 

oluna bilər. Geniş cümlələrdə isə bütöv cümlələr vasitəsilə özünü göstərə bilər. Göründüyü 

kimi, mürəkkəb cümlələrə tətbiq edilərkən aktual üzvlənmə komponentlərinin struktur 

sərhədləri böyüyür, tema da, rema da ayrıca cümlələrlə ifadə olunur” (5, s.246). 

Baş və budaq cümlələr arasında bağlılığın nisbətən zəif olduğu və onların həm məna, 

həm də struktur baxımdan daha az asılı olduğu tabeli mürəkkəb cümlə növlərində isə 

postpozitiv mövqedə yerləşən və ya inversiyalı şəkildə işlədilən komponent tabeli mürəkkəb 

cümlənin reması, prepozitiv komponent isə teması olur. Tabeli mürəkkəb cümlənin 

kommunikativ planının bu şəkildə həlli XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilində müasir 

dilimizdə olduğu kimidir (3, s.21). 

“Molla Nəsrəddin”jurnalını vərəqlədikcə olduqca maraqlı cümlə tipləri, predikativliyin 

ifadə vasitələri ilə rastlaşırıq. Dünən camaat tərəfindən Tiflis şəhərinə canişinə ərizə 

göndərdilər ki, Qori şəhərində olan seminariyanı köçürsünlər Qala kəndinə. Hərgah canişin 

bunların bu ərizələrini qəbul etməsə o  vaxtında camaat məcbur olacaqdır canişinin acığına 

bir-birlərini qırmağa (6, s.253). Burada Qori şəhərində olan seminariyanı köçürsünlər Qala 

kəndinə budaq cümləsinin postpozitiv mövqeyi onu aktuallaşdıraraq mürəkkəb cümlənin 

remasına çevirmişdir. Baş cümlənin reması olan tamamlıq (canişinə) ikinci cümlədə tema 

kimi aktuallaşmışdır. Cümlənin qrammatik predikatları isə birinci cümlədə göndərdilər, 

köçürsünlər, ikinci cümlədə isə qəbul etməsə, məcbur olacaqdır feilləridir. 

Amma mənim varlığım ilə bu biçarələrin bazarı lap bağlanıb, çünki mollalar gündə 

minbərdən müsəlmanlara vəz edirlər ki, xarici millət qondardıqları diş murdardır. Həmin 

vəzin nəticəsi olaraq camaat təmamən tökülüb mənim üstümə  və mən də o qədər pul 

qazanmışam ki, bilmirəm bu pulları nə eləyim , kimə verim və hara gedim. (6,s.241). Olduqca 

mürəkkəb konstruksiyası olan bu cümlədə  bazarı lap bağlanıb frazeoloji birləşməsi və vəz 

edirlər mürəkkəb feili, həmçinin xarici millət qondardıqları diş murdardır- budaq cümləsi 

mürəkkəb cümlənin predikatı-remasıdır. İkinci nümunədə isə camaat təmamən tökülüb 

mənim üstümə,  pul qazanmışam və  bilmirəm bu pulları nə eləyim , kimə verim və hara 

gedim –budaq cümləsi predikat rolunda çıxış edir. 

Əgər biz  məcmuəmizdə behişt barəsində söz danışmışıq, o mənada danışmışıq ki, 

behiştə getməyin şərtləri var və hər bir yalandan adını müsəlman qoyan və insaniyyət 

aləmindən tük qədəri xəbərdar olmayan bambılılar ümidvar olmasınlar ki, öləndən sonra 

doluşacaqlar behiştə və huriləri qucaqlayacaqlar (6, s.341). Verilmiş sintaktik mətn parçasında 

polipredikativlik diqqət çəkir. Belə ki, burada behiştə getməyin şərtləri var, öləndən sonra 

doluşacaqlar behiştə və huriləri qucaqlayacaqlar cümlələri qeyd edilən mürəkkəb cümlənin 

remalarıdır. Birinci komponent – rema cüttərkibli sadə geniş (zərfliklə genişləndirilmiş), 

ikinci komponent- rema isə tamamlıqla genişlənmiş qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir. Ənənəvi 

qrammatikada isə söz danışmışıq, var, ümidvar olmasınlar, qucaqlayacaqlar sözləri predikat- 

xəbər rolunda çıxış edir.  
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Qoşulma komponentin funksiyası onun aktuallaşma mövqeyinə daha da möhkəmlik 

verir: qoşulma komponent cümlənin reması olur (3,s.11) 

Bir vaxt var idi, allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, axır çərşənbə günü rəhmətlik xan, 

torpağı sanı yaşayasınız, əlində tənbəki çubuğu, papaq əyri, çıxardı güllüyə, hamı camaat, 

ağsaqqal, qarasaqqal, dövrhadövr əyləşərdilər (6,s.429). Olduqca maraqlı konstruksiyalı bir 

cümlə ilə rastlaşırıq. Tabeli mürəkkəb cümlənin daxilində tabesiz mürəkkəb cümlə, ən 

baraqlısı isə iki ara cümlə (allah ölənlərinizə rəhmət eləsin və torpağı sanı yaşayasınız) daxil 

olmuşdur. Bu mürəkkəb konstruksiyalı cümlə  polipredikativliyinə görə seçilir. Burada ara 

cümlələr bütövlükdə predikativlik kəsb edir. Bununla yanaşı, bir vaxt var idi, əlində tənbəki 

çubuğu, papaq əyri, çıxardı güllüyə, əyləşərdilər sintaktik vahidlər də predikativ yük daşıyır. 

X.Abdullayeva qeyd etmişdir ki, bu cümlələrdə prepozitiv budaq cümlənin qeyri-

müəyyənliyi və postpozitiv baş cümlənin natamamlığı məna ağırlığının hər iki komponent 

arasında “təxminən bərabər” bölünməsi ilə kompensasiya edilir: postpozitiv baş cümlə budaq 

cümlədəki məzmunun iştirakı ilə rema, prepozitiv budaq cümlə isə baş cümlənin qeyri-

müəyyən də olsa, tema olma keyfiyyəti qazanır (3, s.12). 

 Beləliklə, istər sadə, istərsə də mürəkkəb cümlələr üzərində apardığımız müşahidələr 

göstərir ki, remanın sərhədləri genişdir. Cümlənin istənilən üzvü rema ola bilər. Bəzən bir söz, 

bəzən bütöv cümlə aktuallaşaraq predikativlik qazanır.  

 

2. TƏDQİQAT METODU 

Tədqiqatda qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün müxtəlif ədəbiyyatlara müraciət 

olunmuşdur. Müqayisəli metod əsasında cümlə tipləri nəzəri baxımdan təhlil edilmiş, bədii 

əsərlərdən nümunələr əsasında fikirlər əsaslandırılmışdır. 

 

3. NƏTİCƏ 

Tədiqaqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, bədii mətnin intonasiyasından, məntiqi 

vurğudan asılı olaraq, predikat – remanın ifadə vasitələri dəyişir. Predikativ sintaktik 

konstruksiyalar təktərkibli sadə geniş, təktərkibli sadə müxtəsər cümlə, cüttərkibli sadə geniş, 

cüttərkibli sadə müxtəsər cümlə ilə, bəzən söz birləşməsi, bəzən də bir sözlə ifadə oluna bilər.   

Bədii əsərlər üzərində müşahidələr əsasında nəticə olaraq onu da qeyd edə bilərik ki, 

mürəkkəb cümlələrdə tərkib hissələrindən biri bütövlükdə mürəkkəb sintaktik konstruksiya 

kimi predikativlik kəsb edir. Araşdırma bir daha göstərir ki, postpozitiv baş cümlə budaq 

cümlədəki məzmunun iştirakı ilə rema, prepozitiv budaq cümlə isə tema olma keyfiyyəti 

qazanır. 
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Summary 

The article is devoted to the predicative syntactic constructions of simple sentence structure, 

one of the less studied areas of interest in modern Azerbaijani linguistics. In a formal 

grammar, when a word or phrase plays a predicative role, in actual membership, the whole 

sentence can sometimes become relevant and become a rema.  The article looks at the 

formation of remas in simple and complex sentences, and explores the predicative syntactic 

structures. 

Depending on the intonation of the text and its logical emphasis, the means of predicative 

remas differ.   

Especially in complex sentences, one of the constituents,  is predicative as a complex 

syntactic structure as a whole.  

It is reported that one of the most pressing issues in linguistics is the complex sentence, the 

branch sentence in its relation to the main sentence.  The means of expressing the thema and 

the rema are also expressed  interestingly in the complex sentence. Research shows that the 

postpositive sentence regains the content of rema  in the sentence clause, while the 

prepositional sentence reaches the quality of the thema. 

Predicate syntactic constructions with simple sentence structure based on examples of fiction 

and different scientific literature is used in the article 

 

       

Предикативные синтаксические конструкции со структурой простых 

предложений 

 

Резюме 

Статья посвящена предикативным синтаксическим конструкциям со структурой 

простых предложений, являющимися одной из наименее изученных и в тоже время 

вызывающей особой интерес областью в современной азербайджанской лингвистике. 

В формальной грамматике, если слово или словосочетание выступает в роли предиката, 

в актуальном членении целое предложение иногда актуализируясь может превратиться 

в рему. В статье рассматривается формирование ремы в простых и сложных 

предложениях, а также исследуются предикативные синтаксические конструкции. 

Сообщается, что одним из наиболее актуальных вопросов лингвистики является 

сложное предложение, отношение второстепенного предложения к главному в его 

составе. Средства выражения темы и ремы в сложном предложении тоже проявляют 

себя с интересной стороны. Исследования в очередной раз показывают, что 

постпозитивное главное предложение с помощью содержания второстепенного 

предложения приобретает смысл ремы, а препозитивное второстепенное предложение - 

темы.  

В статье, основываясь на примеры художественной литературы, описаны  

предикативные синтаксические конструкции со  структурой простых предложений, и 

использована различная научная литература. 

 

Ключевые слова: предикатив, предложение, язык, простой, конструкция 
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Özet 

Bu araştırma, Siirt Zivzik nar sulu kefirinin çeşitli konsantrasyonlarının farklı zamanlardaki 

sinbiyotik etkilerini araştırmak için yapılmıştır. Araştırmada 7 l steril süt, 2 l Zivzik narı suyu 

ve 100 g kefir tanesi kullanılmıştır. Fiziko-kimyasal ve duyusal analizler konvansiyonel 

yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Örneklerin başlangıç pH’ları dekontaminasyon amacıyla 4’e 

ayarlanmış ve depolama sürecince az da olsa artış göstermiştir. Depolama süresine bağlı 

olarak aw değeri en yüksek 1. gün %6.25 (0.973), en düşük ise 8. gün %50 konsantrasyonlu 

örnekte (0.949) belirlenmiştir. Örneklerdeki en fazla kurumadde miktarı %50 konsantrasyonlu 

kefirde (%10.9) bulunmuş ve kurumadde miktarını etkileyen en önemli parametrenin katkı 

olarak ilave edilen meyve miktarı olduğu görülmüştür. Zivzik nar sulu konsantrasyonların 

artışına bağlı olarak, RGB renk ölçüm değerlerinin azaldığı saptanmıştır. Duyusal analizler 

sonucunda içime hazır kefirlerin genel beğeni değerleri hedonik skalaya göre en az %6.25 

(10.12) ve en yüksek %50 konsantrasyonda (15.94) bulunmuştur. Örneklerde negatif yönlü 

olarak kurumadde ile aw (P<0.05) ve renk (P<0.01) arasında istatistiksel olarak önemli bir 

ilişki belirlenmiştir. Bu araştırma sonucunda yeni ve fonksiyonel özellikleri yüksek ürün elde 

edildiği, kefirin raf ömrünün kısmen de olsa uzadığı ve Zivzik narı suyunun kefirin tüketim 

düzeyini arttırıcı yönde etkisinin olabileceği kanaatine varılmıştır. Ayrıca Zivzik narı suyunun 

kefir ve benzeri diğer ürünlere katılarak elde edilecek yeni ürün geliştirme çalışmalarına 

referans niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar sözcükler: Kefir, Zivzik narı, fiziko-kimyasal, duyusal, raf ömrü 

 

 

 

 

The effect of Zivzik pomegranate juice on the physico-chemical and sensorial properties 

of kefir produced by conventional method 

 

Abstract 

This research was carried out to investigate the synbiotic effects of various concentrations of 

Siirt Zivzik pomegranate juicy kefir at different times. In this study, sterile milk of 7 l, Zivzik 

pomegranate juice of 2 l and kefir grains of 100 g were used. Physio-chemical and sensorial 

analyses were conducted by conventional methods. The initial pH of the samples was adjusted 

to 4 for the purpose of decontamination and increased slightly during the storage period. 

Depending on the storage period, the highest aw value was determined as 6.25% (0.973) on 

the 1st day; whereas, the lowest aw value was determined in the sample in 50% concentration 

(0.949) on the 8th day. The highest dry matter amount in the samples was found in the kefir 

with 50% concentration (10.9%) and it was observed that the most important parameter 
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affecting the dry matter amount was the fruit amount added as additive. It was determined that 

depending on the increase of the concentrations with Zivzik pomegranate juice, RGB color 

measurement values decreased. As a result of the sensorial analyses, the lowest general liking 

values according to hedonic scale of the ready-to-drink kefir was found in 6.25% 

concentration (10.12) and its highest general liking values according to hedonic scale were 

found in 50% concentration (15.94). A statistically significant negative correlation was 

determined between aw (P<0.05) and color (P<0.01) with dry matter in the samples. As a 

result of this study, it was concluded that new products with high functional properties were 

obtained, the shelf life of kefir extended partly, and Zivzik pomegranate juice may have an 

effect increasing the consuming level of kefir. Furthermore, it was considered that Zivzik 

pomegranate juice would be a reference for the studies on development of the new products to 

be obtained by being adding into kefir and similar other products.  

 

 

Keywords: Kefir, Zivzik pomegranate, physio-chemical, sensorial, shelf life 
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Abstract 

Artificial Neural Networks (ANN) have been widely used in many areas today. Real-time 

ANN applications include intensive mathematical calculations. For this reason, it is very 

important to perform these processes as quickly as possible. Since FPGA (Field 

Programmable Gate Array) chips have advantages such as high operating performance, 

reprogrammability, fast initial production and flexibility, they provide the speed and 

performance requirements needed in real-time ANN applications. The activation functions 

used in ANN structures can be divided into two parts as linear and nonlinear activation 

functions. The implementation of nonlinear activation functions is quite difficult because it 

contains exponential functions. For this reason, various approaches have been presented to the 

literature to implement nonlinear activation functions. In this study, RadBas activation 

function has been designed as FPGA-based with IQ-Math number standard to be used in real-

time ANN applications. The FPGA-based RadBas activation function unit has been encoded 

in VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language). The ex 

exponential function used to implement the activation function has been designed using the 

CORDIC (COordinate Rotation DIgital Computer) based approach. The FPGA-based RadBas 

activation function design has been tested with the Xilinx ISE Design Suite program. 

Following the testing phase, the FPGA-based RadBas activation function unit has been 

synthesized for the Xilinx Kintex-7 FPGA chip. After the Place-Route process, the maximum 

operating frequency and FPGA resource utilization rates have been presented for the Xilinx 

Kintex-7 FPGA chip. In future studies, different non-linear activation functions can be 

designed using ex exponential function presented in this study. 

 

Keywords: RadBas activation function, IQ-Math number standard, Kintex-7 FPGA, ANN, 

VHDL 

 

Özet 

Yapay Sinir Ağları (YSA (Artificial Neural Networks)) günümüzde birçok alanda yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı YSA uygulamaları yoğun matematiksel 

hesaplamalar içermektedir. Bu nedenle bu işlemlerin hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi 

oldukça önemlidir. FPGA (Field Programmable Gate Array-Alan Programlanabilir Kapı 

Dizileri) çipleri yüksek çalışma performansı, tekrar tekrar programlanabilme, hızlı ilk üretim, 

esneklik gibi avantajlar ile gerçek zamanlı YSA uygulamalarında ihtiyaç duyulan hız ve 

performans gerekliliklerini sağlamaktadır. YSA yapılarında kullanılan aktivasyon 

fonksiyonları doğrusal ve doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonları olmak üzere iki bölüme 

ayrılabilir. Doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonlarının gerçeklenmesi üstel fonksiyon 

içerdiğinden oldukça zordur. Bu nedenle literatürde doğrusal olmayan aktivasyon 
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fonksiyonlarının gerçeklenmesi için çeşitli yaklaşımlar sunulmuştur. Sunulan bu çalışmada, 

gerçek zamanlı YSA uygulamalarında kullanılmak üzere RadBas aktivasyon fonksiyonu 

FPGA-tabanlı olarak IQ-Math sayı standardı ile tasarlanmıştır. FPGA-tabanlı RadBas 

aktivasyon fonksiyonu ünitesi VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware 

Description Language-Çok Yüksek Hızlı Tümleşik Devre Donanımı Tanımlama Dili) dilinde 

kodlanmıştır. Aktivasyon fonksiyonunun gerçeklenmesi için kullanılan ex üstel fonksiyonu 

CORDIC-LUT (COordinate Rotation DIgital Computer-Look Up Table) tabanlı yaklaşım 

kullanılarak tasarlanmıştır. FPGA-tabanlı RadBas aktivasyon fonksiyonu tasarımı Xilinx ISE 

Design Suite programı ile test edilmiştir. Test aşamasının ardından FPGA-tabanlı RadBas 

aktivasyon fonksiyonu ünitesi Xilinx Kintex-7 FPGA çipi için sentezlenmiştir. Place-Route 

işleminin ardından Xilinx Kintex-7 FPGA çipi için maksimum çalışma frekansı ve FPGA 

kaynak kullanım oranları sunulmuştur. İleriki çalışmalarda bu çalışmada sunulan ex üstel 

fonksiyonu kullanılarak farklı doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonları tasarlanabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: RadBas aktivasyon fonksiyonu, IQ-Math sayı standardı, Kintex-7 

FPGA, YSA, VHDL 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Bilimsel çalışmalar birçok farklı canlı yapısının ve bu yapılardaki çeşitli sistemlerin 

incelenmesi ile hız kazanmış ve halen de hız kazanmaya devam etmektedir. Bu sistemlerden 

birisi olan insan beyni en kompleks ve harika sistemlerden biridir. Bu sistemlerin çalışma 

yapılarının incelenmesi ve matematiksel olarak modellenmesi ile Yapay Sinir Ağları (YSA 

(Artificial Neural Networks)) bilim alanı ortaya çıkmıştır. YSA’lar günümüzde sinyal ve 

görüntü işleme (Koyuncu & Sahin, 2012), optimizasyon (Lin & Tsai, 2008), kontrol (Fei & 

Ding, 2012), hata tespiti (Patnaik et al., 2007), kaotik osilatör tasarımı (Seker & Koyuncu, 

2019), sınıflandırma (Sahin & Temur, 2016), makine öğrenimi (Mayer et al., 2020), uzay 

teknolojisi (Gankidi & Thangavelautham, 2017), güvenli haberleşme (Tuna et al., 2019), 

rasgele sayı üreteçleri (Koyuncu et al., 2019) vb. birçok alanda oldukça yaygın kullanım alanı 

bulmuştur.  

 

YSA’lar literatürde yazılım ve donanım tabanlı olarak gerçeklenebilmektedir. Bu ağların 

donanım tabanlı tasarımlarında FPGA (Field Programmable Gate Array-Alan 

Programlanabilir Kapı Dizileri) çipleri paralel çalışma, yüksek çalışma frekansı, düşük güç 

tüketimi ve hızlı ilk üretim avantajları ile geniş kullanım alanına sahiptir (Koyuncu et al., 

2020). Literatürde FPGA çipleri üzerinde yapılan YSA uygulamalarında; Çelikel yaptığı 

çalışmada, yüksek frekanslı sinyaller kullanarak hesaplanan şaft durumu hatalarını azaltmak 

için YSA tabanlı bir ölçüm yöntemi önermiştir. Bu çalışmada 3 girişe sahip gizli katmanında 

10 nöron kullanılan 2 çıkışı bulunan bir YSA kullanılmış ve FPGA çiplerinde 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, önerilen yöntem geleneksel yöntemlerle karşılaştırılmış ve 

önerilen yöntemin çok daha düşük hata yaptığı gözlemlenmiştir (Celikel, 2019). Al-Rikabi ve 

ark. yaptıkları çalışmada Radial Basis (RadBas), Logarithmic-Sigmoid (LogSig) ve Tangent-

Sigmoid (TanSig) doğrusal olmayan (non-linear) aktivasyon fonksiyonları için SCPWL 

(Simplicial Canonical Piecewise Linear) genel modeli kullanılmış ve GWO (Gray Wolf 

Optimizer) algoritması kullanılarak optimize edilmiştir. Sunulan bu çalışma Xilinx Arty A7 

FPGA çipinde VHDL dilinde kodlanarak sentezlenmiş ve MSE hataları sunulmuştur (Al-
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Rikabi et al., 2020). Yılmaz ve ark. yaptıkları çalışmada jeotermal enerji kullanan bir hidrojen 

üretim sistemine ait ekonomik analiz için MLFF (Multi-Layer Feed Forward-Çok Katmanlı 

İleri Beslemeli) YSA geliştirmişlerdir. Sunulan çalışmada 4 girişli, her katmanda 5 nöron 

kullanılan 2 adet gizli katmanı bulunan ve 6 çıkışa sahip ağ yapısı kullanılmıştır. Bu ağın gizli 

katmanında LogSig, TanSig ve RadBas doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonları (AF) 

kullanılmış ve gerekli analizler yapılarak MSE değerleri sunulmuştur. Bu değerler 

incelendiğinde en başarılı sonuç LogSig fonksiyonundan alınmıştır. Sunulan ağ sistemi 

kullanılarak FPGA çiplerinde gerçek zamanlı uygulamalar gerçekleştirilebileceğini 

öngörmüşlerdir (Yılmaz et al., 2019). Vaidyanathan ve ark. yaptıkları çalışmada dört boyutlu 

iki diskli bir dinamik sistemi YSA tabanlı modelleyerek sistemin çatallanma analizini yapmış 

ve gerekli devre tasarımını gerçekleştirmişlerdir. Ardından sistem FPGA çiplerinde 

gerçekleştirilmiştir. FPGA tabanlı tasarım kullanılarak yeni bir yüksek hızlı TRNG (True 

Random Number Generator-Gerçek Rastgele Sayı Üreticisi) tasarlanmıştır. Tasarım Xilinx 

Virtex-6 FPGA çipi için sentezlenerek 272 MHz çalışma frekansı elde edilmiş ve Xilinx ISE 

Design Tools 14.2 programı ile test edilerek test sonuçları sunulmuştur (Vaidyanathan et al., 

2020). Selvathi ve Nayagam yaptıkları çalışmada, WBCD(Wisconsin Breast Cancer 

Database-Wisconsin Meme Kanseri Veritabanı) için tasarladıkları BPN(Back Propagation 

Network-Geri Yayılım Ağı) ve MLPNN(Multilayer Perceptron Neural Network-Çok 

Katmanlı Perceptron Sinir Ağı) ağlarını veri tabanı eğitimi ve testi için kullanmışlardır. 

Çalışmada kullanılan YSA ile hastalıklı bireylerde iyi veya kötü huylu kanserin saptanması 

amaçlanmıştır. YSA sistemi Xilinx Virtex-5 FPGA çipinde sentezlenmiş ve sistemin 

sınıflandırma başarısı % 90.83 olarak gözlemlenmiştir (Selvathi & Nayagam, 2016). El-

Madany ve ark. yaptıkları çalışmada uzay araçlarında kullanılabilecek YSA tabanlı güç 

sistemi kontrolörü tasarlamışlardır. Tasarlanan YSA, 2 girişe ( yük akımı, hata sinyali) , gizli 

katmanında 3 adet nörona ve bir çıkışa (batarya şarj akımındaki değişim) sahiptir. Bu ağ 

FPGA çiplerinde sentezlenmek için IEEE-754 floating point sayı standardına uygun olarak 

VHDL dilinde kodlanmıştır. Tasarım Xilinx firmasına ait Spartan-3, Virtex-2 ve Virtex-5 

olmak üzere üç farklı FPGA çipi için sentezlenmiştir. Sonuç olarak, en az kaynak kullanımı 

Virtex-5 FPGA çipinde elde edilmiştir (El-Madany et al., 2012).  

 

Bu çalışmada, RadBas aktivasyon fonksiyonun 32-bit (16I-16Q) IQ-Math sayı standardında 

FPGA çiplerinde gerçeklenmesi sunulmaktadır. Tasarım VHDL programlama dilinde 

kodlanmış ve Xilinx ISE Design Suite programı ile test edilmiştir. Daha sonra Xilinx Kintex-

7 FPGA çipi için sentezlenmiştir. Elde edilen FPGA çip istatistikleri ve performans analizleri 

sunulmuştur. Bu çalışmanın ikinci bölümünde, aktivasyon fonksiyonları (AF) ve FPGA 

çipleri hakkında özet bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, FPGA tabanlı tasarım sunulmuştur. 

Dördüncü bölümde, FPGA tabanlı tasarımın Xilinx ISE Design Suite ortamındaki test 

sonuçları ve çip istatistikleri verilmiştir. Son bölümde ise elde edilen sonuçlar hakkında 

değerlendirme yapılmıştır. 

 

 

2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1 Aktivasyon Fonksiyonları (AF) 

 

Yapay sinir ağları (YSA) giriş katmanı, gizli katman (veya katmanlar) ve çıkış katmanından 

oluşmaktadır. Giriş katmanında bulunan giriş verileri ağırlıklar ile çarpılarak toplama 
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fonksiyonunda işlem görmesi ile net girdi hesaplanmaktadır. Net girdinin AF’lerde işleme 

tabi tutulması ile net çıktı hesaplanmaktadır. AF’e bağlı olarak net çıktı değişiklik 

göstermektedir. Bundan dolayı tercih edilen AF tasarlanacak ağ için büyük önem arz 

etmektedir. AF, YSA’da çıkış sinyalini belirli sonlu aralıklarda sınırlandırmak için doğrusal 

ve doğrusal olmayan olmak üzere iki farklı biçimde kullanılmaktadır (Koyuncu et al., 2019). 

Doğrusal AF’e örnek olarak SatLin, SatLins, HardLim, HardLims dorğusal olmayan AF’e ise 

RadBas, LogSig ve TanSig AF örnek verilebilmektedir. Denk. (1) – (2) – (3) de sırasıyla  

doğrusal olmayan AF için eşitlikler verilmiştir. 

 

RadBas (n) =  𝑒−𝑛2
                                     (1) 

 

LogSig (n) =   
1

𝑒−𝑛
             (2) 

 

TanSig(n) =  
2

1+𝑒−2𝑛 − 1                                                                                                                           (3) 

 

Literatürdeki YSA tabanlı çalışmalar incelendiğinde bazı çalışmalarda doğrusal AF (Nie & 

Zheng, 2015) (Basirat & Roth, 2020) (Sheng et al., 2010) kullanılırken bazılarında ise 

doğrusal olmayan AF (Panyafong et al., 2020) (Altikat et al., 2020) (Alçın, 2017) 

kullanılmıştır. 

2.2 FPGA 

 

FPGA çiplerinin esneklik, tekrar tekrar programlanabilme, düşük güç tüketimi, yüksek 

çalışma frekansı, parallel çalışabilme ve hızlı ilk prototipleme gibi avantajları bulunmaktadır. 

Bu avantajları ile ASIC(Application Specific Integrated Circuit-Uygulamaya Özel Tümleşik 

Devre), GPU(Graphic Processor Unit-Grafik İşlemci Ünitesi), DSP(Digital Signal Processor-

Sayısal Sinyal İşlemci) gibi birçok platforma göre donanım tabanlı YSA uygulamalarında 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde FPGA çipleri kaotik osilatör tasarımı (Pehlivan 

et al., 2016), modelleme (Tuntas, 2015),  robotik (Bargsten & Fernandez, 2020), görüntü 

işleme (Koyuncu et al., 2020), tıp (Abdullah & Younis, 2019), modülasyon (Mohammed & 

Abdullah, 2020) vb. birçok alanda çoğunlukla kullanılmaktadır. FPGA çipleri VHDL, Verilog, 

Handel-C, System C gibi kodlama dillerinde programlanabilmektedir.  

 

3. FPGA TABANLI TASARIMLAR 

 

Literatürde 𝑒𝑥  üstel fonksiyonunu uygulayabilmek için Taylor serisi, CORDIC(COordinate 

Rotation DIgital Computer), LUT(Look Up Table) vb. çeşitli yaklaşımlar sunulmuştur 

(Koyuncu & Sahin, 2011). Bu çalışmada RadBas AF, FPGA çiplerinde VHDL dilinde 32 bit 

(16I-16Q) IQ-Math sayı standardında gerçekleştirmek için CORDIC – LUT tabanlı yaklaşım 

kullanılmıştır. İlk önce 𝑒𝑥 üstel fonksiyon ünitesi tasarlanmış ve bu tasarımdan faydalanarak  

RadBas AF Xilinx Kintex-7 FPGA çipinde sentezlenmiştir. 𝑒𝑥 üstel fonksiyon ünitesinin 32 

bit (16I-16Q) IQ-Math sayı standardına ait blok şeması Şekil 1’de en üst seviye FPGA blok 

şeması, Şekil 2’de ikinci seviye FPGA blok şeması, Şekil 3’de verilmiştir. Bu ünite Xilinx 

Kintex-7 FPGA çipinde sentezlenmiştir.  
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Şekil 1. 𝑒𝑥 üstel fonksiyon blok şeması 

 

 
 

Şekil 2. 𝑒𝑥 üstel fonksiyon en üst seviye FPGA blok şeması 
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Şekil 3. 𝑒𝑥 üstel fonksiyon ikinci seviye FPGA blok şeması 

 

RadBas aktivasyon fonksiyonunun 32 bit (16I-16Q) IQ-Math sayı standardına ait blok şeması 

Şekil 4’de, en üst seviye FPGA blok şeması Şekil 5’de, ikinci seviye FPGA blok şeması Şekil 

6’da verilmiştir. Tasarım Xilinx Kintex-7 FPGA çipinde sentezlenmiştir.  

 

 
 

Şekil 4. RadBas AF blok şeması 

 

 
 

Şekil 5. RadBas AF en üst seviye FPGA blok şeması 

 

 
 

Şekil 6. RadBas AF ikinci seviye FPGA blok şeması 

 

4. FPGA TABANLI RADBAS AF TEST SONUÇLARI 

 

FPGA tabanlı tasarımları test etmek için farklı programlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada  

Xilinx firmasının ISE Desing Suite 14.7 programı kullanılarak test işlemi yapılmış ve 

ardından Kintex-7 FPGA çipi için Place&Route işlemleri yapılarak kaynak kullanımları 

sunulmuştur. Radbas AF simülasyon sonuçları Şekil 7’de  kaynak kullanımları ise  Tablo 3’te 

verilmiştir. 
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Şekil 7. RadBas AF simülasyon sonuçları 

 

Tablo 3. RadBas AF kaynak kullanım tablosu 
FPGA Çip İstatistikleri RadBas Kullanım(%) Toplam 

Mak. Çalışma Frekans  (MHz) 168.990   

Slice Registers Sayısı 1700 2 82000 

Slice LUTs Sayısı 1790 4 41000 

IOBs Sayısı 67 22 300 

BUFG/BUFGCTLs Sayısı 1 3 32 

 

5. SONUÇLAR 

 

Sunulan bu çalışmada FPGA çiplerinde RadBas AF gerçekleştirilmiştir. Tasarım VHDL 

dilinde 32 bit (16I-16Q) Math sayı standardında kodlanmıştır. Xilinx Kintex-7 FPGA çipi için 

sentez işlemi yapılarak ISE Design 14.7 simülasyon programı ile test edilmiştir. Test 

sonuçları incelendiğinde başarılı sonuçlar alınmıştır. Gelecekteki çalışmalarda bu tasarımdan 

faydalanarak diğer doğrusal olmayan AF’ları FPGA çiplerinde gerçeklenebilir. 
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Abstract 

We present a detailed phenomenological study for the higher-order calculations of Z boson 

plus jet topology in proton-proton collisions at center-of-mass energy of 13 TeV. The higher-

order calculations are performed in the context of perturbative QCD based on a dedicated 

subtraction approach to regularize infrared divergences through next-to-leading order (NLO) 

and next-to-NLO (NNLO). The differential cross sections for the Z boson produced in 

association with a jet are calculated for the Z boson transverse momentum and the transverse 

momenta of the outgoing decay products as well as the angular correlation variables including 

azimuthal separation and angular distance. Theoretical uncertainties due to scale variation are 

predicted and reported together with the differential distributions. The NLO and NNLO 

calculations predict consistent differential distribution shapes throughout the entire 

kinematical and angular phase space considered. The predicted differential cross section 

results are generally improved in precision with the inclusion of NNLO corrections in the 

distributions. The fiducial cross sections are also presented to assess the impact of the NNLO 

corrections in the calculations. The higher-order calculation results provide a better 

description of Z boson plus jet spectra with reduced theoretical uncertainties down to a few 

percent level.     

 

Key words: High Energy Physics, perturbative QCD calculations, Z boson plus jet, (N)NLO 

differential cross sections 

 

 

 

INTRODUCTION 

Z boson production in association with at least one hadronic jet (Z+jets) at hadron colliders is 

a prominent process offering unique opportunities for both theoretical and experimental high 

energy physics. Z+jets process has large production cross sections and clean experimental 

signatures in proton-proton (pp) collisions at the CERN Large Hadron Collider (LHC) 

enabling precision tests of the Standard Model (SM) and providing substantial inputs for 

parton distribution functions (PDFs) in the proton. Measurements of Z+jets can be used to 

improve detector calibration in terms of lepton, missing energy, and jet performances from an 

experimental point of view. Measurements of this process can also be used to test Monte 

Carlo (MC) based event generators and fixed-order theoretical calculations. Moreover, this 

process constitutes an important background for rare SM processes including top quark and 

Higgs boson productions and beyond the SM signatures such as supersymmetry and dark 

matter. A precise understanding of Z+jets process is therefore needed to model backgrounds 

of other SM and beyond the SM processes. Experimentally, the Z boson is reconstructed with 
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higher efficiency using its leptonic final states, where it decays into two oppositely charged 

electron and/or muon pair (Z→ℓ+ℓ-, ℓ=e, μ).  

Z+jets process is characterized by the production cross sections differential in the kinematical 

and angular variables of the leptonic decay products of the Z boson and the hadronic jet(s). 

Measurements of Z+jets differential cross sections have been performed in the LHC 

experiments over the years at different center-of-mass energies. Z+jets differential cross 

sections have been recently measured by the ATLAS, CMS, and LHCb Collaborations at the 

LHC at 8 TeV (Khachatryan et al., 2015, Khachatryan et al., 2017, and Aaij et al., 2016) and 

13 TeV (Aaboud et al., 2017 and Sirunyan et al., 2017) center-of-mass energies probing a 

wide range of kinematical phase space. In all these complementary and precise measurements, 

the Z+jets data have been compared with predictions from several MC based simulations and 

fixed-order theoretical calculations including next-to-leading order (NLO) and next-to-NLO 

(NNLO) corrections beyond the leading order (LO) in perturbative quantum chromodynamics 

(QCD). On the theory side, there have been several advancements in theoretical tools by using 

different approaches for the cancellations of infrared divergences in Z+jets calculations either 

at NLO or NNLO accuracies. The NNLO perturbative QCD differential cross section 

calculations have been available for quite some time for the Z boson production in association 

with a single jet (Z+jet) (Boughezal et al., 2016 and Gehrmann-De Ridder et al., 2016). 

Despite the notable progress in the NNLO theoretical calculations, publicly available NNLO 

tools typically employ a limited set of methods to control divergences in the calculations.    

The production cross sections of Z+jet process are required to be predicted by the higher-

order theoretical calculations and compared with the experimental measurements. The 

accuracy of the precision is improved with the inclusion of NLO and NNLO terms in 

perturbative expansion and therefore the level of agreement with experimental measurements 

become more reliable. In this work, a new computational framework MATRIX (Grazzini et 

al., 2018 and Catani et al., 2009) is used to calculate (N)NLO predictions in the form of 

binned differential distributions. MATRIX framework allows implementation of real fiducial 

selection cuts as employed in the LHC experiments. In this framework, the so-called qT-

subtraction formalism (Catani et al., 2007 and Catani et al., 2012) is used to regularize 

infrared divergences that arise in the intermediate stages of the calculations. In this report, 

differential and fiducial cross section predictions through NNLO accuracy in perturbative 

QCD are presented for the Z+jet process (Ocalan, 2019). The calculations are performed in 

the dielectron decay channel for 13 TeV pp collisions at the LHC.   

 

 

 

COMPUTATIONAL SETUP AND FIDUCIAL PHASE SPACE 

The (N)NLO calculations in this report have been performed by using the MATRIX 

framework based on the qT-subtraction method to control divergences in evaluation of both 

real emission and virtual corrections to the cross sections. In this qT-subtraction method, 

residual parameter choices of rcut = 0.15% and rcut → 0 are used to regularize divergences in 

perturbative expansion. In the computational setup, central values of renormalization and 

factorization scales are set to the measured mass of the Z boson as μR=μF=m(Z) =91.18 GeV. 

The theoretical uncertainties due to missing higher-order corrections in the perturbative QCD 

calculations are estimated by varying independently the μR and μF by a factor of 0.5 and 2 

with a constraint of 0.5≤μR/μF≤2.0. The PDF sets NNPDF31_lo_as_0118, 
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NNPDF31_nlo_as_0118, and NNPDF31_nnlo_as_0118 all with a constant strong coupling 

αs(mZ) = 0.118 are used in the calculations at LO, NLO, and NNLO accuracies, respectively.       

The Z+jet differential and fiducial cross sections are predicted by using realistic fiducial phase 

space acceptance. The phase space requirements are in line with the ones already being used 

by the ATLAS and CMS Collaborations at the LHC. The fiducial phase space requirements 

include selections for the transverse momenta of the (anti)electrons as pT(e)>20 GeV and 

absolute pseudorapidity of the (anti)electrons as |η(e)|<2.4. The dielectron invariant mass is 

required to be in the range of 71<mee<111 GeV corresponding to the pure Z boson sample 

that was obtained in its real mass measurement. In the calculations, a selection is also required 

for the associated jet in Z+jet process. The jet is required to have pT(j)>30 GeV and absolute 

rapidity |y(j)|<2.4. In Z+jet calculations, the jets are clustered by means of the anti-kT 

algorithm with a cone size of ΔR=0.4. A more dedicated discussion on the computational 

setup and implemented fiducial acceptance cuts are given in Ocalan (2019).    

 

PHENOMENOLOGICAL RESULTS 

The differential cross sections for the Z+jet process are calculated as a function of the jet 

multiplicity at NNLO with scale uncertainties reduced to 2% level for one associated jet 

multiplicity. The (N)NLO differential cross sections are calculated as a function of the Z 

boson invariant mass mZ in the dielectron mass window of 71<mee<111 GeV as presented in 

Table 1. The predicted (N)NLO differential cross sections are consistent within uncertainties 

for the mZ range of 90-95 GeV, where the Z boson mass m(Z) =91.1876 GeV is measured in. 

In this range, the scale uncertainties are improved at NNLO and reduced to less than 1% level. 

Moreover, the differential cross sections are also calculated at (N)NLO for the transverse 

momentum of the Z boson pT(Z), the transverse momentum of the leading jet pT(j1), and the 

transverse momentum of the (anti)electron pT(e) as presented in Ocalan (2019). The 

differential distribution shapes in these variables are consistently predicted between NLO and 

NNLO predictions. The NNLO calculations predicted slightly higher tails in these variables 

due to more corrections included. In all these kinematical distributions, NNLO provided 

higher precision over NLO only with a few notable exceptions in some regions of these 

variables. In the pT distributions, the scale uncertainties increase towards higher ranges of the 

variables as expected. In all these differential cross section results, numerical uncertainties of 

the perturbative calculations are not included as they are less than 10% of the estimated 

theoretical scale uncertainties.  

The differential cross sections are also predicted for the angular correlation variables of the 

Z+jet process at NLO and NNLO accuracies. The angular variables are important as they can 

be used to probe both parton showering and perturbative effects. The differential distributions 

for the azimuthal separation Δϕ(e+,e−) and the angular distance ΔR(e+,e−) between outgoing 

electron and antielectron are given in Figure 1. The Δϕ(e+,e−) and ΔR(e+,e−) variables are 

calculated at both NLO and NNLO accuracies and compared. The differential distributions 

increase consistently towards higher regions of the Δϕ(e+,e−) variable. However, the NNLO-

to-NLO ratios start at 1.3-1.6 range and decrease below 1.0 up to the highest range. The 

NNLO predicts higher distribution for the low and intermediate regions of the Δϕ(e+,e−) 

variable  in comparison to the NLO prediction. The ΔR(e+,e−) distributions are consistently 

predicted at NLO and NNLO accuracies with the NNLO-to-NLO ratios spanning in the range 

of 1.2-1.6 in most of the regions. Both predictions show a clear peak at ~3.2 indicating a 

back-to-back angular separation between the outgoing decay products of the Z boson. In both 

the Δϕ(e+,e−) and ΔR(e+,e−) variables, NNLO uncertainties are lower or at least comparable to 
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NLO ones. The best description of the angular distributions is obtained by the NNLO 

predictions as expected.  

 

Table 1. Differential cross sections predicted at NLO and NNLO as a function of the Z boson 

invariant mass mZ in the dielectron mass window of 71<mee<111 GeV at 13 TeV. The scale 

uncertainties are included in percent to the central results obtained. 
mZ dσNLO/dmZ 

(Z + X → e+ e- + X) 

dσNNLO/dmZ 

(Z + X → e+ e- + X) 

71–75 GeV 1.03−2.9%
+2.9% pb 1.40−3.9%

+5.5% pb 

75–80 GeV 2.18−4.6%
+2.9% pb 2.22−0.9%

+0.2% pb 

80–85 GeV 4.94−4.8%
+2.9% pb 5.28−2.1%

+1.2% pb 

85–90 GeV 31.72−4.2%
+2.5% pb 33.75−0.9%

+0.7% pb 

90–95 GeV 104.93−4.6%
+2.6% pb 105.03−0.7%

+0.7% pb 

95–100 GeV 8.88−4.1%
+2.6% pb 9.06−1.5%

+1.1% pb 

100–105 GeV 2.50−3.3%
+1.7% pb 3.04−2.0%

+2.5% pb 

105–111 GeV 1.62−5.4%
+4.1% pb 1.50−8.9%

+5.6% pb 

 

 

 
Figure 1. The differential distributions for the azimuthal separation Δϕ(e+,e−) (left) and the 

angular distance ΔR(e+,e−) (right) compared between NLO and NNLO predictions at 13 TeV. 

The scale uncertainties are shown as vertical error bars around central numbers. The NNLO-

to-NLO prediction ratios are given in the lower insets of the plots. 

Finally, the Z+jet fiducial cross sections are calculated at LO, NLO, and NNLO accuracies at 

13 TeV and compared among these predictions. The fiducial rates are investigated for both 

rcut=0.15% and rcut→0 schemes at NLO and NNLO. The fiducial cross sections increase in 

going from LO to NNLO and are in good agreement within uncertainties. The most accurate 

results are obtained at NNLO using rcut=0.15% scheme with reduced uncertainties less than 
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1% level. The relative sizes of the higher-order corrections in the form of K-factors are also 

calculated. The K-factors are found to be up to 24% and 10% in going from LO to NLO and 

NLO to NNLO, respectively. The highest K-factor is predicted in the fixed rcut=0.15% scheme 

at NLO while the highest K-factor is predicted in the extrapolation limit rcut→0 at NNLO.         

 

CONCLUSION 

In this report, we have presented a brief overview of the results that were published in the 

paper in Ocalan (2019). The differential and fiducial cross sections for the Z boson production 

in association with a jet (Z+jet) in pp collisions (pp→Z + X → e+ e- + X) at 13 TeV are 

calculated. The predictions are obtained mainly at NLO and NNLO accuracies in perturbative 

QCD based a novel approach, namely the qT-subtraction method. The differential cross 

sections as a function of the Z boson invariant mass mZ are calculated precisely at NNLO with 

scale uncertainties reduced less than 1%. The differential distributions are calculated for the 

transverse momenta of the Z boson, the leading jet, and the outgoing (anti)electrons and found 

to be in good agreement between NLO and NNLO calculations. The predicted uncertainties 

are remarkably lower than the ones in the NLO calculations. The differential cross section 

distributions are also predicted for the angular correlation variables that are the azimuthal 

separation Δϕ(e+,e−) and the angular distance ΔR(e+,e−). The angular distribution shapes are 

consistently predicted at both NLO and NNLO accuracies, where again the NNLO 

calculations provided better results in terms of the precision achieved. The fiducial cross 

sections are also calculated up to NNLO accuracy and observed to be in good agreement 

within uncertainties. The NNLO prediction using rcut=0.15% scheme provided the best 

accurate results with uncertainties down to less than 1%. The K-factors are found to be to 

24% and 10% by switching from LO to NLO and NLO to NNLO, respectively. To this end, 

the higher-order calculations presented in this report are quite consistent in describing the 

Z+jet differential cross section distributions. The NNLO calculations can be used in the 

experimental measurements at the LHC to better describe the corresponding data distributions 

in a precise manner.  
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Abstract 

This paper presents some results of various studies conducted in the highlands of the 

Azerbaijani part of the Main Caucasus and Lateral Ridges of the Greater Caucasus using 

materials from field surveys and interpretation of satellite images. The results of these works, 

together with the analysis of studies by other researchers, made it possible to characterize the 

peculiarities of the development of the natural conditions of highlands, to identify the most 

degraded areas of mountain landscapes and to determine the most optimal ways of protecting 

the natural environment. We carried out visual interpretations of black and white aerial 

photographs at a scale of 1: 25,000, which clearly reflected the degree of degradation of land 

and vegetation cover. On separate large mountain meadow arrays of the Azerbaijan part of the 

Greater Caucasus, in the basins of the Shinchay, Kishchay, Gurmukhchay, Girdymanchay, 

etc. rivers. In this paper, space survey materials obtained from various satellites (GeoEye, 

Sentinel-2 and Landsat) in 2012–2013 and in 2017 based on the use of SASPlanet processing 

programs, ArcGİS 10.2.1, scanned large-scale maps and georeferenced maps, as well as a 

Google Landscape Map. The digital model of the landslide-flow Chereke reflects the 

elongation of the surface of the landslide mass, which is active, despite the relatively small 

steepness compared to other landslides. This proves the dependence of the development of 

landslides in addition to geodynamic, and from others, including morphoclimatic factors. It 

should be noted that the creation of one national park or nature reserve implies carrying out 

anti-erosion - forest reclamation, agrotechnical, organizational measures, carrying out roads, 

paths, organizing the work of various park services and providing services to tourists. These 

works require the involvement of local labor resources, which, in turn, is an important tool in 

solving the problem of employment of residents of high mountain settlements. 

 

 

Keywords: landscapes, zone, images, complex, slope, cover, geodynamic 

 

INTRODUCTION 

The natural conditions of the Greater Caucasus and the processes occurring here, in their 

distribution, are subject to altitudinal zonality, which, as many researchers note [1, 5, 6, 8], is 

a consequence of the latest tectonic movements and different landscape complexes and 

exogenous processes occurring in them. In the further re-formation of landscapes, endogenous 

and exogenous processes (landslides, landslides, debris, etc.) played a large role. In order to 

avoid possible future catastrophic consequences associated with dynamic processes, careful 

study of the territory is necessary. 

MATERIALS AND RESEARCH METHODS 
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Summarizing the results of some studies conducted in the field of assessing the natural 

conditions of the Greater Caucasus to develop various economic sectors and effective 

environmental protection, we selected the optimal way to assess the degree of degradation of 

mountain landscapes under the influence of geodynamic processes using the combined use of 

aerospace materials, visual observations and laboratory processing samples taken. 

The tasks assigned meant a certain order of research. Thus, when collecting and systematizing 

the existing geological, geomorphological, landscape, hydrometeorological and soil-plant 

materials about the natural conditions of the high mountains of the Greater Caucasus, a huge 

amount of research material on exogenous geodynamic processes carried out in different 

years was processed. 

The materials of soil and geobotanical studies conducted in previous years made it possible to 

determine the main types of soils and plant groups common in the area, the main areas of their 

development and the conditions for their formation. 

The generalization of the results of the influence of degradation processes on the state of soil 

and vegetation on the basis of field and cameral surveys, including laboratory analyzes of 

samples taken in characteristic key sites, and visual interpretations of aerial photographs made 

it possible to determine the degree of degradation of high mountain landscapes on the 

southern slope of the Main Caucasus Range and North the eastern slope of the Greater 

Caucasus, to draw up maps of the territory. 

We carried out visual interpretations of black and white aerial photographs at a scale of 1: 

25,000, which clearly reflected the degree of degradation of land and vegetation cover. On 

separate large mountain meadow arrays of the Azerbaijan part of the Greater Caucasus, in the 

basins of the Shinchay, Kishchay, Gurmukhchay, Girdymanchay, etc. rivers. Visually, areas 

of varying degrees of erodiation, accumulation of loose detrital material of debris and placers, 

giving the image a grainy character, were identified. 

Generalization of aerial photography and field surveys in the highlands of the central part of 

the Southern slope of the Main Caucasus Range, in the Southeast slope of the Main Caucasus 

Range, in the Girdymanchay river basin, in the Northeast slope of the Greater Caucasus, in 

the basins of the Gudialchay and Gusarchay rivers, it was possible to compile various 

cartographic data reflecting the effect of degradation processes on the state of mountain 

landscapes, allowing a fairly objective assessment of the intensity of these processes in time 

and space, STI appropriate adjustments to the scheme ekogeomorfological zoning [11, 12]. 

In this paper, space survey materials obtained from various satellites (GeoEye, Sentinel-2 and 

Landsat) in 2012–2013 and in 2017 based on the use of SASPlanet processing programs, 

ArcGİS 10.2.1, scanned large-scale maps and georeferenced maps, as well as a Google 

Landscape Map. 

On space images, landslide zones, areas of varying degrees of erosion, whose territories were 

contoured using the ArcGİS program, were clearly visible; the horizontal lines connecting the 

points with the same absolute height were drawn every 20 meters. Using the 3D Analyst 

module of the ArcGİS program, a TİN model (triangulated irregular network) of the territory 

was built. Using the TIN to Raster tool of the 3D Analyst module, the TIN model was 

transformed into the Raster type. Raster was transferred to a 3D format and a color gradation 

in height was applied to it. 

During the period of work, images of landslide arrays and contour lines in 3D format were 

created, which were superimposed on the Raster. Separate fragments of space images were 

photographed using the “Screenshot” tool. During the period of the laboratory research, aerial 

and space photographs were decrypted to identify the most erosion-sensitive areas of 
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mountain-meadow landscapes that have a very important ecological, socio-economic 

relationship. 

RESULTS AND ITS DISCUSSION 

Erosion processes occurring with great intensity within a given territory and the 

morphosculptures created by them — relief forms are the result of dependence both on 

modern physical and geographical conditions and on morphostructural features of the relief as 

a whole. 

As many researchers [2, 7] note, exogenous relief formation is not only due to general climate 

features, but also due to altitude zonation, since hydroclimatic processes are controlled by the 

hypsometric position of the territory. This can be visually analyzed by the compiled map of 

the distribution of absolute heights. Each altitude zone is characterized and characterized by a 

certain combination of relief forms depending on the exposure of the slopes, climatic and 

geological and tectonic conditions. 

The process of relief formation in some areas is so intense that the continuous mountain-

meadow and mountain-forest landscape complexes are represented only by separate 

fragments, and the rest is turned into continuous stony-scree slopes. 

In the upper part of the mountain meadow zone, in the zone of alpine meadows, the 

predominant exogenous processes are cryonival relief-forming processes in the form of 

solifluction disturbances of low-power soddy soil horizons, as well as powerful gravitational 

relief forms - talus, placers, and other clastic materials covering alpine and subalpium. . It is 

to such exposed areas of the mountain-meadow zone that the main mudflow sites are 

confined. 

Within the mountain-forest zone there are large areas of non-forest areas, which, subject to 

continued intensive anthropogenic impact, can become an arena for the development of 

adverse geodynamic processes leading to the complete degradation of mountain ranges. 

Within the territory, especially on the southern slope of the Greater Caucasus Mountain 

Range in the process of relief formation, a significant role belongs to the gravitational 

processes - landslides, talus, placers and landslides. The intensity of these processes, the 

types, patterns of their distribution are determined by a number of factors, of which the terrain 

height, the depth of dismemberment, the steepness of the slopes, climatic conditions and their 

change over time, the structure and composition of rocks are of primary importance. 

In the process of relief formation of mountain-forest and mountain-meadow zones as 

landscape complexes, the above gravitational forms created a complex and dissected relief. 

Such a relief contributes to the reduction of areas of typical mountain forests and meadows, 

transforming them in significant sizes into bare slopes, where the soil cover is almost absent. 

This is also facilitated by deforestation and unsystematic grazing of livestock in the summer. 

The nature of the development of geodynamic processes is clearly seen on the example of 

landslides-flows, which cause the emergence of a new landscape situation, the formation of 

areas devoid of land cover, which in the future may become the scene of active disruption and 

movement of loose detrital material into river channels and become new foci of formation of a 

solid component mudflows. 

The landslide-flow Chereke is one of the most active landslides that have arisen within the 

subalpine zone (Figure 1.). It arose in 1997 on the right bank of the Gudialchay, which flows 

down from the northeast slope of the Main Caucasian Range on one of the spurs of the Lateral 

Range. Its length reaches 3 km, and the width varies between 25-150 meters. Observations 

carried out in 1998 showed that the growth of the landslide exceeded 15–20 meters and that 

the greatest damage occurred in the initial part. The landslide material covered this year’s 
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materials with a fresh layer of 0.5–2.0 m in 1997. The landslide-flow activity was high on 

rainy days, when surface and ground waters set in motion landslide masses. The emergence of 

moisture-loving vegetation was observed in the fan. 

The digital model of the landslide-flow Chereke reflects the elongation of the surface of the 

landslide mass, which is active, despite the relatively small steepness compared to other 

landslides. This proves the dependence of the development of landslides in addition to 

geodynamic, and from others, including morphoclimatic factors. 

The obtained hydrological data show that the large quantities of the sediment discharge 

module differ in many rivers of the northeastern and southern slopes of the Greater Caucasus 

(Gusarchay, Gudialchay, Velvelichaychay, Talachay, Kurmukhchay, Kishchay, Dashagilchay, 

Turianchay, Geokchay, etc.). Many factors of high intensity of flushing from the surface of 

the southern slope of the 

  
Fig.1. Satellite image of the Chereke flow landslide (Guba administrative region), 

submitted by Google (USA) and recorded on October 18, 2013, with a resolution of 1 m, in 

which the steep slopes are reflected by shading, and fresh landslide materials: 1-breaking 

edge; 2-steep slopes of landslide masses; 3-fresh landslide materials; 4-body landslide 

overgrown with vegetation. 

 

Main Caucasus Range are natural factors contributing to the development of denudation 

processes. Anthropogenic factors also play a huge role in the formation of mudflows and the 

erosion of soil cover, and, first and foremost, distant pastoralism, which is the cause of the 

destruction of the integrity of the soil cover. Features of the nature of denudation and erosion 

processes in the Azerbaijan part of the Greater Caucasus are of great importance in modern 

conditions of development of the economic structure of the region, the creation of an 

extensive tourism and transport infrastructure [4]. 
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An analysis of existing literature materials and field-based soil-erosion, landscape research 

conducted in different years suggests that this uneven modulus of sediment flow is due to the 

intensive development of erosion in the Greater Caucasus region [3, 9]. It is associated with 

the spread of easily eroded rocks here, the presence of large areas of bare plots in the high-

mountain part of the basins, large steepness of the slopes, their dismemberment, related 

intensity of the latest tectonic uplifts, and other factors. Existing data indicate a high intensity 

of flushing from the surface of the catchments in the upper reaches of the rivers of the Greater 

Caucasus, reaching the highest values - more than 1 mm / year. The opinion of the 

overwhelming majority of specialists is that the reason for this is, first of all, the lithological 

composition of the rocks represented in the Greater Caucasus, mainly sedimentary, easily 

eroding, unlike the volcanic rocks of the Lesser Caucasus and the system of Talysh 

mountains. In addition, as shown by meteorological data, the amount of precipitation, which 

plays a large role in the intensity of the washout, reaches 900-1400 mm in the highlands of the 

southern slope of the Main Caucasian Ridge, while in the Lesser Caucasus 600-900 mm and 

in Talysh - up to 600 mm Apparently, a significant role is played by the high dissection of the 

relief and the steepness of the slopes of the Greater Caucasus, especially characteristic of the 

southern slope of the Main Caucasus Range, reflected both in topographic maps and in 

aerospace images. 

Interestingly, in the Greater Caucasus, the size of the erosion layer progressively increases 

with height, which indicates the prevalence of intense denudation in the high mountains. In 

the middle mountainous areas, the presence of forest cover significantly impedes water 

erosion, as a result of which, with an increase in the catchment area, the magnitude of the 

module of sediment discharge decreases and reaches 0.5 mm / year when rivers leave the 

mountains. For comparison, we say that in the Lesser Caucasus and Talysh regions, the 

intensity of the surface erosion increases from the upper zone of the mountains to the 

foothills. 

The weak protection of the surface by woody vegetation as a result of intensive anthropogenic 

impact is indicated by the fact that in some parts of the basins the rivers Kurmukhchay, 

Shinchay and Kishchay mountain-meadow, high-grass subalpine vegetation is lowered to 

altitudes of 1600-1700 m. 

An important feature of landslides, the prediction of which is still a major scientific problem, 

is that they are often mudflows, clastic material that feeds river channels. This is more typical 

of the basins of the selenos rivers of the southeastern slope of the Main Caucasus Range. 

The role of vegetation is manifested in combination with the other determining factors, 

reducing the degree of exogenous exposure. Thus, on the southern slope of the Main 

Caucasus Range, forest vegetation significantly reduces the intensity of denudation, which is 

combined with the effects of neotectonics and lithology. At the same time, in the Lesser 

Caucasus and Talysh, the influence of forest vegetation seems to be “reduced” by the opposite 

in influence of the lithological factor formed by igneous rocks. 

At the same time, the compilation of cartographic materials based on the interpretation of 

aerospace photographic materials and statistical data, which reflect geodynamic processes, 

climatic fluctuations that adversely affect the mountain landscapes of the Greater Caucasus, 

and the soil that is sensitive to anthropogenic impact, acquires great importance. In general, 

works aimed at assessing the natural environment provide factual material reflecting the state 

of the environment of the Greater Caucasus under the influence of anthropogenic factors, 

which serve as the basis for choosing the most optimal solutions for environmental planning 

[10, 14]. 
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In the neighboring countries, landscape-ecological and hydrometeorological studies are being 

actively conducted to assess the role of the impact of natural and anthropogenic factors on 

mountain geosystems [13]. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

When identifying the factors influencing the onset and development of degradation processes, 

the main morphoclimatic factors of exogenous relief formation were identified, the most 

important of which are heavy rainfall, leading to intensive flushing of the destroyed soil cover 

of the mountain meadow zone. The geological and geomorphological factors of geodynamic 

development leading to a complex landscape-ecological situation may include the nature of 

sedimentary rocks prevailing in the highlands of the Azerbaijan part of the Greater Caucasus, 

prone to displacement in conditions of large slopes of the slopes. 

According to the results of the survey, it was revealed that an important factor in the 

development of geodynamic processes in the high mountains of the Greater Caucasus is the 

composition of the underlying rocks, which are sufficiently malleable to erosion and 

denudation processes, especially in the conditions of heavy rainfall typical of mountain areas. 

Analysis of samples of soil profiles showed differences in their thickness depending on the 

slope of the surface, causing the degree of development of degradation processes. 

A review of research conducted in the highlands of the Greater Caucasus shows that, in order 

to study exodynamic processes, the use of large-scale aero and space photographs, which can 

more accurately and efficiently detectthe nature of these processes and, in general, the nature 

of exogenous relief formation, becomes more efficient. 

At the same time, it should be emphasized that the implementation of studies to assess the 

degree of degradation using materials of aerial and space photography at this stage without 

conducting field surveys is extremely difficult and this problem is not fully resolved at this 

stage. Today, the study of the natural conditions of the natural area of the Greater Caucasus is 

becoming clearly of economic importance due to the development of recreational and tourist 

facilities against the background of complex demographic processes. 

The revealed features of water erosion show that the current state of the soil and vegetation 

cover of mountain watersheds requires urgent measures aimed at combating water erosion and 

improving the water regulating ability of river basins. 

It should be noted that the creation of one national park or nature reserve implies carrying out 

anti-erosion - forest reclamation, agrotechnical, organizational measures, carrying out roads, 

paths, organizing the work of various park services and providing services to tourists. These 

works require the involvement of local labor resources, which, in turn, is an important tool in 

solving the problem of employment of residents of high mountain settlements.  

The southern slope of the Main Caucasus Range, including its high-mountainous part, 

represented by mountain meadow and rock-nival landscape belts, is attractive for tourist 

routes due to the presence of both natural and historical monuments. Such mainly walking 

paths can enable tourists to observe the diversity of natural conditions and the effects of 

natural elements, which are an integral part of these natural complexes. 
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Özet 

Bu çalışma ile Azerbaycan’daki XII. yüzyıl ile XV. yüzyıl arasındaki döneme ait olan 

yapılarda bulunan küp-sekizyüzlü örnekleri ilk kez ortaya konulmaktadır. Bunun yanında, 

Azerbaycan’daki yapılarda bulunan bu örneklerin Türkiye’de daha önce bulunmuş olan 

örneklerle kronolojik ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgulara göre Nahçıvan kent 

merkezinde bulunan erken tarihli yapılardan Nuh Peygamber Türbesi’nin ilk, en fazla sayıda 

örneğin bir arada bulunduğu Mümine Hatun Türbesi’nin ise tek örnek olduğu belirlenmiştir. 

Bu nedenle Nahçıvan’daki yapıların küp-sekizyüzlünün mimaride uygulanmış başlangıç 

örneklerini barındırdığı ve bu örneklerin Anadolu’daki yapılara buradan geçiş yaptığı 

anlaşılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Nahçıvan, Ortaçağ Sanatı, Mümine Hatun Türbesi, Küp-

sekizyüzlü 

 

GİRİŞ 

Antik dönemden günümüze kadar matematik ve mimarlık ilişkisi bilinen bir olgudur. 

Matematikçiler ile sanatçılar arasında yapılan toplantıları kayıt altına alan tarihi belgeler de 

bu ilişkiyi gösteren somut bilgiler içermektedir. Türkiye’de XII. yüzyıl ile XV. yüzyıl 

arasında inşa edilmiş olan çeşitli yapılarda bulunan çok sayıdaki küp-sekizyüzlü örnekleri 

(Hisarlıgil ve Bolak Hisarlıgil, 2018), matematik ile mimarlık arasındaki ilişkinin içeriğini 

daha da genişletmiştir. Bu içeriğe göre, M.Ö. 360 yılında Platon (2015)’in “Timeaus” adlı 

eserinde ilk kez adları geçen, M.Ö. 300 yılında Öklid’in “Elementler” 13. kitabında ise 

çizimleri yapılan beş düzgün çokyüzlünün (Cromwell, 1997), IX. yüzyıl ile XI. yüzyıl 

arasında el-Kindî, Sabit bin Kurra, el- Hazini, Farabi, Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî, İbn-i Heysem, 

ve el-Biruni gibi matematikçilerin çalışmalarında da yer aldığı anlaşılmaktadır. IV. yüzyılda 

Pappus’un “Derlemeler” adlı kitabında Arşimed’e atfedilen 13 yarıdüzgün çokyüzlüden 

birisi olan küp-sekizyüzlünün (Cromwell, 1997: 79), IX. yüzyılda Sabit bin Kurra 

(Rosenfeld and Youschkevitch, 1996: 123) ile XV. yüzyılda el-Kaşi (Ta’ani, 2011: 47) 

tarafından özellikle çalışılmış olduğu görülmektedir. IX. yüzyılda Qusta ibn Luqa 

“Geometriye Giriş” başlıklı kitabının 3. bölümünde altı yüzeyi kare ve sekiz yüzeyi eşkenar 

üçgen olmak üzere, toplam on dört yüzeyi olan küp-sekizyüzlünün geometrik olarak hava ve 

topraktan oluşabileceğinden söz etmektedir (Hogendijk, 2008: 168).  

I. yy’da Heron da, küp-sekizyüzlüyü Platon ve daha öncekilerinin de bildiğini ileri sürerek 

(Heath, 1981: 295), benzer bir ilişkinin varlığını koymaktadır. Buna göre beş düzgün 

çokyüzlüden dörtyüzlünün ateşi, altıyüzlünün toprağı, sekizyüzlünün havayı, yirmiyüzlünün 

suyu ve onikiyüzlünün evreni temsil ettiği Platon kozmolojisinde küp-sekizyüzlü, toprak ve 

havanın birlikteliğini temsil etmektedir. 

Bu bağlamda, bu çalışma ile Azerbaycan’daki XII. yüzyıl ile XV. yüzyıl arasındaki döneme 

ait olan yapılarda bulunan küp-sekizyüzlü örnekleri ilk kez ortaya konulmaktadır. Bu 
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amaçla, küp-sekizyüzlünün geometrik içeriği kısaca tanıtılarak Azerbaycan’daki yapılarda 

bulunan bu örneklerin Türkiye’de daha önce bulunmuş olan örneklerle kronolojik ilişkisi 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

KÜP-SEKİZYÜZLÜNÜN GEOMETRİK İÇERİĞİ  

Geometri literatüründe küp-sekizyüzlü, sekizi üçgen, altısı kare olmak üzere toplam yüzey 

sayısı ondört olan onüç Arşimed çokyüzlüsünden biri olarak geçmektedir. Geometri tarihi 

sürecinde tanımlanan tüm çokyüzlüler içerisinde küp-sekizyüzlünün en belirgin özelliği, 

kenar uzunluğu yarıçapına eşit olan tek örnek olmasıdır (Şekil 1a). Bu çokyüzlünün küp-

sekizyüzlü olarak adlandırılması, beş Platonik çokyüzlüden küp ile sekizyüzlü arasındaki 

ilişkiden kaynaklanmaktadır. Bu ilişkiye göre, küp-sekizyüzlü hem sekizyüzlü veya 

altıyüzlünün tepelerinin simetrik olarak kenar orta noktalarından kesilmesiyle, hem de 

sekizyüzlü veya altıyüzlünün kesişim bölgesi ile tanımlanabilmektedir (Şekil 1b). Ancak 

sekizyüzlünün dörtyüzlü ile olan ilişkisi küp ile olan ilişkisine göre daha esnek ve üretken 

tanımlamalar ortaya çıkarmaktadır. Buna göre altı adet yarım sekizyüzlünün ya da sekiz adet 

dörtyüzlünün bir merkez etrafında birleştirilmesi ile bir küp-sekizyüzlü tanımlanmış olunur 

(Şekil 1c). Bir diğer tanımlama şekli ise yarıçapları eşit 13 kürenin paketlenmesi ile 

yapılmaktadır. Buna göre bir küre etrafında bu küreye teğet 12 kürenin merkezleri küp-

sekizyüzlünün tepe noktalarını tanımlarken, bu merkezleri bağlayan ağ, küp-sekizyüzlünün 

kenar sayısı 24 olan üç boyutlu çerçevesini tanımlar. Merkezdeki küre ile buna teğet 12 

kürenin merkezlerinin de bağlanması ile oluşan ağ ile de sıkışık kübik paketlenme olarak da 

adlandırılan yüzey merkezli kübik kafes yapı sisteminin birim hücresi tanımlanmaktadır 

(Şekil 1d). Bu yapı aynı zamanda bir düzgün dörtyüzlü ile bir düzgün sekizyüzlünün yüzey 

yüzeye paketlenmesi ile on üç farklı doğrultudan oluşan üç boyutlu bir modüler 

koordinasyon sistemi ile bu çokyüzlülere bağlı çeşitli simetri gruplarını da tanımlamaktadır. 

Bu tür özellikleri ile küp-sekizyüzlünün geometrik içeriği, uzay geometride yüzey alanı 

hacim hesapları yanında, küresel trigonometri ve jeodezi çalışmalarında da bir referans biçim 

olarak Antik dönem ve öncesinden günümüze kadar özel bir ilgi görmüştür.  

  
(a) 
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                                               (b)                                                                                  (d) 

 

Şekil 1 a. Küp-sekizyüzlüde kenar ve yarıçap ilişkisi; b. Küp-sekizyüzlüde küp ve 

sekizyüzlü ilişkisi;          c. Küp-sekizyüzlüde dörtyüzlü ve sekizyüzlü ilişkisi; d. 

Sıkışık kübik paketlenme ve küp-sekizyüzlü ilişkisi 

 

AZERBAYCAN’DA KÜP-SEKİZYÜZLÜ ÖRNEKLERİ 

Kayseri’de 1204-1206 yılları arasında inşa edilen Gevher Nesibe Darüşşifası’nın hastane 

bölümü avlusuna bakan ana eyvanın sütunçe başlıklarında 2005 yılında bulunan örneklerle 

başlayan (Hisarlıgil ve Bolak-Hisarlıgil, 2009) araştırmalar sonucunda, Anadolu’da 20 

kentte XII. yüzyıl ile XV. yüzyıl arası döneme ait 60 yapıda toplam 256 adet küp-sekizyüzlü 

örneği bulunmuştur (Şekil 2a, 2b). 

(c) 
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                                                   (a)                                                                                 (b) 

Şekil 2 a. Anadolu’da küp-sekizyüzlü örnekleri bulunduran yapıların dağılımını 

gösteren harita (Hisarlıgil ve Bolak Hisarlıgil, 2018: 131); b. Anadolu’daki bazı küp-

sekizyüzlü örnekleri (Hisarlıgil ve Bolak Hisarlıgil, 2018) 

Azerbaycan sanatında ise ikisi Nahçıvan, diğerleri Bakü ve Fizuli bölgesi- Babi köyünde 

bulunan toplam dört yapıda küp-sekizyüzlü örneklerine rastlanılmaktadır. Bu yapılar yapılış 

tarihlerine göre; Hz. Nuh Kümbeti, Mümine Hatun Türbesi, Şeyh Babı Yakub Türbesi ile 

Şirvanşah Sarayı’dır (Şekil 3).  

 

 
Şekil 3. Azerbaycan’da bulunan küp-sekizyüzlü örneklerini barındıran yapıların 
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harita üzerindeki dağılımı 

Nahçıvan’ın güney kesimindeki Kohna-gala (Eski kale) bölgesinde bulunan Hz. Nuh 

Kümbeti’nin (Şekil 4a) giriş kapısındaki sütunçelerin başlıklarında birer adet küp-sekizyüzlü 

örneği bulunmaktadır (Şekil 4b). Bu örneklerde tuğladan yapılmış olan küp-sekizyüzlülerin 

kare yüzeyleri turkuaz çinilerle vurgulanmıştır. 

   
                                                         (a)                                                         (b) 

Şekil 4 a. Hz. Nuh Kümbeti’nin uydudan görünümü; b. Türbenin giriş kapısında 

bulunan küp-sekizyüzlü örnekleri, https://www.shutterstock.com/tr/image-

photo/nakhchivan-azerbaijan-may-21-2017-tomb-649247266 

Nahçıvan’ın merkezinde bulunan Mümine Hatun Türbesi (Şekil 5a, 5b) Şemsettin İldeniz'in 

eşi Mümine Hatun adına 1186 yılında yaptırılmıştır. Türbenin mimarı Acemi Bin 

Ebubekir'dir. İçte dairevi planlı, dışta on kenarlı 25 m yüksekliğindeki yapı, tamamen 

tuğladan inşa edilmiştir. Giriş kapısının her iki yanında bulunan sütunçelerin başlıklarında 

küp hazne içinde konumlanan birer (Şekil 5c) ile aynı cephenin üst başlıklarında birer adet, 

diğer 9 cephesinde bulunan mail çerçeveli nişlerin her iki tarafında üç parça halindeki 

sütunçelerin alt ve üst parçalarının başlıklarında (Şekil 5d) birerden, her nişte 4 adet (Şekil 

5e) ve toplam 9 nişte 36 adet olmak üzere tüm yapıyı çevreleyen 40 adet küp-sekizyüzlü 

örneği bulunmaktadır. Tüm örneklerde geometrik merkezleri turkuaz renkli çinilerle 

vurgulanmış olan kare yüzeyler bulunmaktadır. 

 
                                                               (a)                                            (b) 
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                                  (c)                                                       (d)                                                 

(e) 

Şekil 5 a. Nahçıvan merkezinde Mümine Hatun Türbesi’nin konumu; b. Türbenin 1896 

tarihli görünümü, 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Momine_Khatun_Mausoleum_in_1896.jpg; c. Giriş 

kapısının her iki yanında bulunan sütunçelerin başlıklarında küp hazne içinde konumlanan 

örnekler; d. Dış cephelerde bulunan nişlerin sütunçelerinin başlıklarında küp-sekizyüzlü 

örnekleri, https://foodperestroika.com/2012/02/20/azerbaijan-adventures-part-2/nakhchivan-

city-momine-khatun-mausoleum/; e. Dış cephelerde bulunan nişlerin 3 parçalı 

sütunçelerinde küp-sekizyüzlü örnekleri (Gıyasi, 2012) 

1273-1274 yıllarında inşa edilmiş olan Şeyh Babı Yakub Türbesi, Fizuli bölgesi- Babi 

köyünde konumlanmaktadır (Şekil 6a). Türbenin giriş kapısının sütunçelerinde birer adet 

küp-sekizyüzlü örneği bulunmaktadır (Şekil 6b). Tamamı mermerden yapılmış olan 

örneklerin yüzeylerinde farklı herhangi bir yüzey işlemesine rastlanmamıştır. Bu özelliğiyle 

bu örnekler mermer yüzeyin bir devamı niteliğindedir. 

     
                                                            (a)                                                        (b) 

Şekil 6 a. Şeyh Babı Yakub Türbesi’nin konumu; b. Türbenin giriş kapısı sütunçelerinde 

bulunan küp-sekizyüzlü örnekleri, http://dsx-oder.blogspot.com/2017/01/seyx-bab-yqub-

turbsiv-yaxud-kitabdan.html 

Bakü’de XV-XVI. yüzyıllarda inşa edilen Şirvanşah Sarayı’nın deniz tarafına açılan suru 

üzerinde orta avlunun doğu taç kapısı (Şekil 7a, 7b) 1586 yılında Osmanlı Sultanı III. Murad 

tarafından yaptırılmıştır ve kitabesinde Bakülü usta Ulu Receb Baba’nın ismi bulunmaktadır. 

III. Murat Kapısı’nın sütunçe başlıklarında birer adet küp-sekizyüzlü örneğine 

https://foodperestroika.com/2012/02/20/azerbaijan-adventures-part-2/nakhchivan-city-momine-khatun-mausoleum/
https://foodperestroika.com/2012/02/20/azerbaijan-adventures-part-2/nakhchivan-city-momine-khatun-mausoleum/
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rastlanmaktadır. Bu küp-sekizyüzlü örnekleri üzerinde küpün yüzeylerinde kenar ve köşe 

ortaylarını bağlayan doğruların kesiminden oluşan geometrik biçiminin profil kabartmasının 

işlendiği görülmektedir (Şekil 7c). 

     

 
                  (a)                                    (b)                                                        (c) 

Şekil 7 a. Şirvanşah Sarayı Sultan III. Murat Kapısı’nın konumu; b. Şirvanşah Sarayı Sultan 

III. Murat Kapısı’nın görünümü, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Eastern_portal_%28Ichery_Sheher%

29.JPG; c. Kapının sütunçe başlıklarında bulunan küp-sekizyüzlü örnekleri, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacio_de_los_Shirvanshah,_Baku,_Azerbaiy%C

3%A1n,_2016-09-26,_DD_148.jpg 

 

BULGULAR 

Küp-sekizyüzlü örneklerinin yoğun olarak uygulanmış olduğu dönem olan XII. yüzyıl ile 

XV. yüzyıl aralığı mimarlık ve sanat için ayrı bir önem kazanmaktadır. Türkiye’nin yer 

aldığı Anadolu coğrafyası ise örneklerin en yoğun olduğu bölge olarak öne çıkmaktadır. Bu 

bağlamda bu çalışmanın bulgularına göre, Nahçıvan kent merkezinde bulunan bu yapıların 

Anadolu ve Azerbaycan’daki uygulama örneklerinin başlangıç noktası olduğu anlaşılmakta 

ve bu yönü ile Nahçıvan kentinin bu uygulamaların merkezini oluşturduğu görülmektedir 

(Şekil 8a). Kayıtlı olarak en erken tarihli küp-sekizyüzlü örneklerinin bulunduğu 

Nahçıvan’daki Mümine Hatun Türbesi, aynı zamanda en fazla sayıda örneği bir arada 

bulunduran tek yapıdır. Bu özellikleriyle Mümine Hatun Türbesi mimarlık ve sanat tarihi 

açısından ilk ve tek örnektir. Hz. Nuh Türbesi ise 500 yıllık uzun bir zaman dilimi içerisine 

tarihlendiğinden, örneklerin yapım tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Geometrik 

biçim ve içerik açısından, Nahçıvan’da bulunan örneklerin bütün yüzeylerde kemerlerin 

üzerine oturduğu bir küp hazne içerisinde konumlanmış sütunçe başlıkları olarak uygulanmış 

olduğu görülmektedir. Kronolojik olarak bu uygulanma biçiminin tüm örnekler için bir 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Eastern_portal_%28Ichery_Sheher%29.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Eastern_portal_%28Ichery_Sheher%29.JPG
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uygulama modeli oluşturduğu da söylenebilir (Şekil 8b). 

  

 
                                                   (a)                                                                                 (b) 

Şekil 8 a. Küp-sekizyüzlü örneklerinin Nahçıvan’dan dağılımını gösteren harita; b. Mümine 

Hatun Türbesi’nin giriş kapısı, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%B6m%C3%BCn%C9%99xatun_t%C3%

BCrb% C9%99sinin_giri%C5%9F_portal%C4%B1.jpg 

I. yüzyılda Heron’un, IX. yüzyılda ise Qusta ibn Luqa’nın küp-sekizyüzlü üzerine yapmış 

olduğu açıklamalara bakarak bu tasarım biçiminin hem konumlanma biçimi, hem de küp ile 

olan ilişkisi bakımından yapılmış olduğu dönemde küp-sekizyüzlünün yer ve gök arasında bir 

kesişim alanı veya geçiş noktasını temsil eden anlayışın bir ifadesi olarak karşılık bulduğu 

söylenebilir. IX. yüzyılda Sabit bin Kurra tarafından yüzey ve hacim hesaplamalarında 

yararlanılan küp-sekizyüzlü (Şekil 9a), Ebü-l Vefa’nın iki ve üç boyutlu birçok çizimin yer 

aldığı zanaatkârlar için hazırlanmış bir tür geometri kitabındaki çizim (Ebü-l Vefa, 10. yy) ile 

birebir örtüşmektedir (Şekil 9b, 9c). 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%B6m%C3%BCn%C9%99xatun
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                                  (a)                                                (b)                                               (c) 

Şekil 9 a. Sabit bin Kurra’nın küp-sekizyüzlü çizimi (Asselah 2009:327); b. Ebü’l Vefa (10. 

yy)’ın küp-sekizyüzlü çizimi; c. Kayseri, Hunat Hatun Medresesi doğu kapısında bulunan 

küp-sekizyüzlü örneği 

 

TARTIŞMA 

Antik dönem ve öncesinden itibaren matematik, mimarlık ve sanat ilişkisini belgeleme 

açısından küp-sekizyüzlü örnekleri önemli birer tarihi belge niteliği taşımaktadır. Bu açıdan 

örneklerin yoğun olarak uygulanmış olduğu XII. yüzyıl ile XV. yüzyıl arası yalnızca 

mimarlık ve sanat tarihi açısından değil, aynı zamanda da matematik tarihi açısından önemli 

bir zaman dilimini oluşturmaktadır. Antik dönemden günümüze kadar matematik alanında 

özel bir ilgi konusu olduğu anlaşılan küp-sekizyüzlünün, mimarlık ve sanat alanında ilk kez 

Nahçıvan’da konu olmasının, matematik ve mimarlık ilişkisine coğrafi ve kronolojik olarak 

yeni ve farklı bir içerik kazandırdığı görülmektedir. Bu durumda küp-sekizyüzlünün 

geometrik içeriğinin uygulamada somutlaşmış olduğu mimarlık alanının, sanat ve bilim 

alanları için ortak bir sentez alanı olduğunu tarihsel olarak da ortaya koymak açısından 

önemlidir. Bunun da ötesinde Pisagor’dan başlamak üzere Antik dönemden itibaren 

geometride beşgen ve beşgen yüzeylerden oluşan düzgün onikiyüzlüye atfedilen önemin, 

XII. yüzyıl ile XV. yüzyıl arasında uygulanmış oldukları coğrafyada küp-sekizyüzlüye 

gösterilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlayış değişikliğinin gerekçeleri XX. yüzyılda 

Buckminster Fuller’in küp-sekizyüzlünün geometrik içeriğinden hareketle yapmış olduğu 

tasarım çalışmalarında açıkça görülmektedir (Fuller vd., 1975). Bu anlayışa göre küp-

sekizyüzlü, küp ile sekizyüzlü arasındaki katı ilişkinin bir türevi olan statik bir geometrik 

biçim olmanın ötesinde, alan ve hacim hesaplamaları, trigonometri ve jeodezi gibi üç 

boyutlu geometri çalışmalarında referans alınan dinamik bir geometrik biçimdir. Bu açıdan, 

günümüzde tarih alanında salt bir üslup konusu olarak görülerek simgesel anlamlar yüklenen 

pek çok geometrik biçimden biri olan küp-sekizyüzlü, sanatı bilimsel çalışmaların topluma 

aktarılabildiği eğitsel bir ortam olarak gören bir anlayışın somut bir belgesi olarak oldukça 

farklı bir içerik de kazanmaktadır.  

 

SONUÇ 

Azerbaycan’da XII. yüzyıl ile XV. yüzyıl arasındaki döneme ait olan yapılarda bulunan küp-

sekizyüzlü örneklerinin ilk kez ortaya konulmuş olduğu bu çalışma sonuçlarına göre 

Nahçıvan’daki Mümine Hatun Türbesi, en fazla sayıda örneği bir arada bulunduran tek 

yapıdır. Küp-sekizyüzlü örneklerinin bulunduğu en erken tarihli yapı ise tarihi tam tespit 

edilememekle birlikte Nuh Peygamber Türbesi’dir. Bu yapıların yer aldığı Nahçıvan kenti 

ise bu örneklerin mimarlıkta uygulanmış olduğu ilk kent merkezi olarak tarihsel ve coğrafi 
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olarak önem kazanmaktadır. Bu bulgulara göre, Türkiye’de bulunan küp-sekizyüzlü 

örnekleri geometrik açıdan her ne kadar daha karmaşık uygulamalar olsalar da, kronolojik 

olarak Nahçıvan’da bulunan ilk örneklerin birer devamı niteliğindedir. Bununla birlikte, 

tarihi belgeler ışığında bir bütün olarak değerlendirildiğinde, öncelikle matematik alanındaki 

çeşitli çalışmalara konu olan küp-sekizyüzlünün daha sonra zanaatkârlar eli ile sanat alanına 

aktarılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu yönü ile küp-sekizyüzlü örnekleri Antik dönem ve 

öncesinden günümüze kadar matematik ve sanat arasında süregelen köklü ilişkinin XII. 

yüzyıl ile XV. yüzyıl arasındaki döneme özgü tarihi belgeleri niteliğindedir.  
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Özet 

Elektrik enerjisine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Fosil kaynaklar sınırlıdır ve doğaya 

olumsuz etkileri vardır. Bu yüzden yenilenebilir enerji önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 

Sivas ilinde rüzgâr enerji santrallerinin kurulumu için rüzgâr hızı açısından uygun olan iki 

farklı bölge (Tokuş ve Tecer) belirlenmiştir. Bu bölgelere kurulabilecek 2 MW, 4 MW ve 10 

MW güçlerindeki rüzgâr enerji santrallerinin fizibilite analizleri yapılmıştır. Fizibilite 

analizleri için RETScreen programı kullanılmıştır. İklim verileri haritasından yıllık ortalama 

rüzgâr hızı, Tokuş bölgesi için 8,5 m/s, Tecer bölgesi için 10,5 m/s olarak alınmıştır. Rüzgâr 

türbini olarak Vestas marka 80 metre yüksekliğinde 2 MW gücünde türbin seçilmiştir. Her iki 

bölgede 1 adet, 2 adet ve 5 adet türbin kullanılarak oluşturulan toplam altı adet rüzgâr enerji 

santrali incelenmiştir.  

Her bir santralin yatırım maliyeti, elektrik üretimi, gelir ve geri ödeme süresi 

karşılaştırılmıştır. Kurulacak santrallerin % 30 öz sermaye ve % 70 banka kredisi ile 

kurulması durumu incelenmiştir. En yüksek kapasite faktörüne % 47,2 ile Tecer bölgesindeki 

2 MW gücündeki santral sahip olmaktadır.  

Tokuş bölgesindeki 2 MW gücündeki santralin ilk maliyeti 7.957.992 $ olmakta, yıllık 6.572 

MWh elektrik üretmekte ve yıllık 479.724 $ gelir sağlamaktadır. 4 MW gücündeki santralin 

ilk maliyeti 14.987.213 $ olmakta, yıllık 13.012 MWh elektrik üretmekte ve yıllık 949.853$ 

gelir sağlamaktadır. 10 MW gücündeki santralin ilk maliyeti 30.597.667 $ olmakta, yıllık 

31.869 MWh elektrik üretmekte ve yıllık 2.326.413$ gelir sağlamaktadır.  

Tecer bölgesi için 2 MW gücündeki santralin ilk maliyeti 7.957.992 $ olmakta, yıllık 8.271 

MWh elektrik üretmekte ve yıllık 603.784 $ gelir sağlamaktadır. 4 MW gücündeki santralin 

ilk maliyeti 14.987.213 $ olmakta, yıllık 16.377 MWh elektrik üretmekte ve yıllık 1.195.493 

$ gelir sağlamaktadır. 10 MW gücündeki santralin ilk maliyeti 30.597.667 $ olmakta, yıllık 

40.110 MWh elektrik üretmekte ve yıllık 2.928.042 $ gelir sağlamaktadır. En kısa geri ödeme 

süresine sahip olan santral 4,8 yıl ile Tecer bölgesindeki 10 MW gücündeki santraldir.  

Bu çalışmanın sonucunda rüzgâr enerji santrallerinin yatırımında bölge seçiminin önemli bir 

etken olduğu görülmüştür. Ayrıca rüzgâr santrallerin gücü arttıkça yatırım birim fiyatlarının 

düştüğü ve geri ödeme süresinin kısaldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarının Sivas 

ilinde rüzgâr enerji santrallerinin kurulumunda faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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The need for electrical energy is increasing day by day. Fossil sources are limited and have 

negative effects on nature. That's why renewable energy is gaining importance. In this study, 

two different regions (Tokuş and Tecer), which are suitable for wind speed, were determined 

for the installation of wind power plants in Sivas. Feasibility analysis of wind power plants 

with 2 MW, 4 MW and 10 MW power that can be installed in these regions has been carried 

out. RETScreen program was used for feasibility analysis. The annual average wind speed 

from the climate data map was taken as 8.5 m/s for the Tokuş region and 10.5 m/s for the 

Tecer region. Vestas brand 80-meter-high and 2 MW turbine was chosen as the wind turbine. 

A total of six wind power plants were examined using 1, 2 and 5 turbines in both regions. 

The investment cost, electricity generation, income and payback period of each plant were 

compared. The establishment of the power plants to be established with 30% equity capital 

and 70% bank loan has been examined. The 2 MW power plant in the Tecer region has the 

highest capacity factor with 47.2%. 

The initial cost of the 2 MW power plant in the Tokuş region is $ 7,957,992, generates 6,572 

MWh of electricity annually and generates $ 479,724 annually. The initial cost of the 4 MW 

power plant is $ 14,987,213, generates 13,012 MWh of electricity annually and generates an 

annual income of $ 949,853. The initial cost of the 10 MW power plant is $ 30,597,667, 

generates 31,869 MWh of electricity annually and generates an annual income of $ 2,326,413. 

The initial cost of the 2 MW power plant for the Tecer region is $ 7,957,992, generates 8,271 

MWh of electricity annually and generates an annual income of $ 603,784. The initial cost of 

the 4 MW power plant is $ 14,987,213, it generates 16,377 MWh of electricity annually and 

generates an annual income of $ 1,195,493. The initial cost of the 10 MW power plant is $ 

30,597,667, generates 40,110 MWh of electricity annually and generates an annual income of 

$ 2,928,042. The plant, which has the shortest payback period, is the 10 MW power plant in 

the Tecer region with 4.8 years. 

As a result of this study, it was seen that the selection of the region was an important factor in 

the investment of wind power plants. In addition, as the power of the wind power plants 

increased, it was determined that the investment unit prices decreased and the payback period 

decreased. The results of this study are thought to be useful in the installation of wind power 

plants in Sivas province. 

 

Keywords: Wind Power Plant, Economic Feasibility, RETScreen, Renewable Energy 

 

GİRİŞ          

İnsan nüfusu özellikle son yüzyılda hızlı bir biçimde artmıştır. Bunun yanı sıra insanların 

tüketimleri de çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu nüfus ve tüketim artışı nedeniyle 

yenilenemeyen doğal kaynaklar tükenmektedir (Kurucu, 2015). Dünya nüfusunun hızla 

artması ile birlikte insanların enerji tüketimi de hızla artmaktadır. Tüketimin büyük bir 

kısmının karşılandığı fosil enerji kaynaklarının hızla azalması ve atık gazlarından dolayı 

küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olmaları, bilim adamlarını doğaya zarar vermeyecek 

yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları 

arasında hidrolik, güneş, biokütle, jeotermal ve rüzgâr enerjisi son yıllarda büyük önem 

kazanmaya başlamıştır (Tekin, 2006). Şekil 1’ de yıllık Türkiye rüzgâr atlası haritası 

görülmektedir (Meteoroloji Genel Müdürlüğü [MGM], 2020).  Şekil 2’ de Sivas iline ait 50 

metrede rüzgâr hızı haritası görülmektedir (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü [EİGM], 2020). 
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Şekil 1. Türkiye rüzgâr atlası. 

 

 
Şekil 2. Sivas iline ait 50 metrede rüzgâr hızı haritası. 

 

Rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretimi için daha önce yapılan birçok çalışma 

bulunmaktadır. Çakmakçı’nın 2019 yılında yaptığı çalışmada Kırklareli Üniversitesi Kayalı 

Kampüsü’nün rüzgar enerjisi potansiyeli, kampüs içerisinde en uygun yer olarak belirlenen 25 

metre uzunluğundaki aydınlatma direğine monte edilen rüzgar ölçüm istasyonundan 5 dakika 

aralıklarla ölçülen rüzgar hız verileri baz alınıp, veriler üzerinde çeşitli istatistiki dağılımlar 

uygulanmasıyla analiz edilmiştir. Bölgenin rüzgâr enerjisi potansiyeli tahmininde Weibull, 

Rayleigh ve Gamma dağılımlarından faydalanılmıştır. Çeşitli türbin modelleri kullanılmış ve 

Gamesa G-97 türbin modelinin bölge için en uygun model olacağına karar verilmiştir. Seçilen 
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rüzgâr türbini ile incelenen 8 aylık sürecin sonunda yaklaşık olarak 1.290 MWh elektrik 

enerjisi üretilebileceği hesaplanmıştır. Türbinin ilgili aylar bazında kapasite faktörü değeri 

%11,1 olarak hesaplanmıştır. 

Ataseven’in 2019 yılında yaptığı çalışmada, daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

yerleşkesi içine kurulmuş olan rüzgâr ölçüm istasyonu ile daha önce kurulmuş olan iki adet 

rüzgâr ölçüm istasyonu olmak üzere toplamda üç adet rüzgâr ölçüm istasyonundan elde edilen 

veriler ile Samsun ilindeki rüzgâr enerjisi potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Samsun 

ilindeki rüzgâr enerjisi potansiyelini belirlemek amacı ile veri setleri temin edilerek farklı 

yöntem ve çözünürlüklerde rüzgâr kaynak atlasları sağlanmıştır. Elde edilen rüzgâr kaynak 

atlası ile RES kurulabilecek proje sahaları ve rüzgâr ölçüm istasyon yerleri belirlenmiştir. 

Rüzgâr ölçüm işleri ile ilgili bilgi verilmiş ve Samsun ilinin rüzgâr enerjisi potansiyelini 

ortaya koyan 50mx50m çözünürlüklü rüzgâr kaynak atlası oluşturulmuştur. Örnek proje 

sahası belirlenmiş ve dört farklı rüzgâr türbini ile analizler yapılarak %90 olasılıktaki yıllık 

enerji üretimleri hesaplanmıştır. 

Genç’in 2019 yılında yaptığı çalışmada rüzgâr enerji santrali kurulum yeri seçimi için ana 

kriterler; ekonomik, teknik ve çevresel-sosyal kriterler olarak belirlenmiştir. Alt kriterler ise 

yasalar ve literatür çalışmalarından faydalanılarak belirlenmiştir. Bu tez çalışmasında REPA 

üzerinden rüzgâr hızları dikkate alınarak Amasya ili sınırları içerisinden, bölgenin 

güneydoğusunda, kuzeyinde ve güneybatısında olmak üzere 3 santral bölgesi belirlenmiştir. 

En uygun kurulum yerinin seçiminde Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden MOORA 

(Multi-Objective Optimization on Basis of Ratio Analysis) yöntemi kullanılmıştır. Karar 

mekanizması için ekonomik, teknik ve çevresel-sosyal kriterlere ait alt kriterlerinin ağırlıkları 

alanında uzman üç kişinin görüşleri alınarak belirlenmiştir. Belirlenen kriter değerleri ve 

ağırlıklar ile MOORA yöntemi uygulanarak kurulum yerleri sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre 

Amasya bölgesi için en uygun rüzgâr enerji santrali kurulum yeri belirlenmiştir. 

Göz’ün 2019 yılında yaptığı çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik 

üretimi yapan tesislerin değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mühendislik ekonomisi temelli 

oluşturulan finansal model kapsamında ekonomik koşullar, teşvik mekanizmaları ve 

yatırımcıların beklentileri dikkate alınmıştır, Varlığın değeri belirlenirken İndirgenmiş Nakit 

Akımı (İNA) analizi temelli finansal bir model oluşturulmuştur. İNA analizi kapsamında; 

Bugünkü Değer (BD), Net Bugünkü Değer (NBD), İç Verim Oranı (İVO) ve 

Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti (SEM) olmak üzere dört farklı ana yöntem kullanılmıştır. 

Söz konusu yöntemleri kapsayacak şekilde, son dönemde satış işlemi gerçekleşmiş bir rüzgar 

enerji santraline ait üretim verileri ve literatür taramasından elde edilen veriler kullanılarak, 

MS Excel programı üzerinden bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu veriler ışığında kurulan 

finansal modellemenin kullanılabilir olduğuna ve en doğru sonucun karma senaryo 

beklentisine yönelik yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilebileceğine kanaat getirilmiştir. 

Şenol’un 2017 yılında yaptığı çalışmada genel olarak rüzgâr enerjisi incelenmiş ve rüzgâr 

enerjisi potansiyelinin yapay sinir ağları yardımıyla tahmini yapılmıştır. Oluşturulan modelde 

kullanılacak olan rüzgâr hızı verileri test aşamasında, farklı tip rüzgâr türbinlerine ait çıkış 

güçlerine ait veriler ise eğitim aşamasında kullanılmıştır. Uygulama sonrası yapılan regresyon 

eğrilerinde oluşturulan modelin yaptığı tahminlerin güvenilir ve tutarlı olduğu anlaşılmıştır. 

Tahmin sonuçlarına göre seçilen bölgenin rüzgâr potansiyelinin oldukça iyi olduğu ve kaliteli 

türbinlerle yüksek kapasiteli enerji üretiminin sağlanabileceği görülmüştür. Ayrıca rüzgâr 

enerjisine yönelik çalışmalarda alternatif olarak yapay sinir ağlarının da kolaylıkla 

kullanabileceği ortaya konmuştur. 
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Güntaş’ın 2019 yılında yaptığı çalışmada, Bitlis Eren Üniversitesi Rahva yerleşkesinde 2014 

yılında dokunmatik ekranlı hava istasyonu PCE-FWS 20 tipindeki rüzgâr enerji ölçüm 

istasyonu kurularak bir yıllık sürede beş saniyelik aralıkla ölçülen rüzgâr yönü, rüzgâr hızı, 

sıcaklık, bağıl nem ve hava basıncı verilerinin yirmi dakikalık ortalamaları alınarak ölçümü 

yapılan bölgede rüzgâr enerji potansiyelinin uygun olup olmadığı tespit edilmiştir. Bu 

bölgenin rüzgâr enerji potansiyelinin analizinde Weibull dağılımı kullanılmıştır. Bölgenin 

aylık istatistiksel rüzgâr enerji potansiyeli analizi yapılmış olup, 20 dakika aralıklarla 

ortalama rüzgâr hızı ve güç yoğunluğunun değerleri hesaplanıp grafikler ile sunulmuştur. Bu 

değerler doğrultusunda yıllık ortalama enerji tüketiminin 5.494.209 kWh olduğu ve kurulacak 

olan RES’nin ise 714.264 kWh enerji üreteceği öngörülmektedir. 

Tüysüz’ün 2019 yılında yaptığı çalışmada, ilk aşamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 

Kocaeli/Darıca ve Gebze yerleşkelerinde bulunan rüzgâr enerjisi gözlem istasyonlarının 2016 

yılı içerisindeki bir saatlik aralıkla ölçtüğü rüzgâr hızı, yön, sıcaklık ve basınç verilerine 

dayanılarak Darıca’nın rüzgâr enerjisi potansiyeli tespit edilmiştir. Çalışmada Alstom, 

Enercon, GE, Leitwind, Nordex, Vestas gibi firmaların ürettiği rüzgâr türbinlerinin 

performansları bölge için ölçülen rüzgâr enerjisi verileri uygulanarak değerlendirilmiştir. 

Bölge için en uygun olan Leitwind marka LTW77 model 1 MW kapasiteli bir rüzgâr türbini 

santralinin ekonomik analizi ve amortisman süresi hesapları yapılmıştır. 

Güneysu’nun 2019 yılında yaptığı çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu 

Yerleşkesinin rüzgâr enerji potansiyelinin belirlenmesi ve modellenmesi amaçlanmıştır. 

Hesaplamalar için kullanılan ve bir test türbini olan Servion marka S64/1000 model türbin 

için yapılan hesaplamalarda yılda yaklaşık 3,6 GWh elektrik üretiminin yapılabileceği ön 

görülmektedir. Yıllık elektrik tüketimi 15 GWh civarında olan Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi’nin elektrik tüketiminin yaklaşık 2/3’ sinin gerçekleştiği Terzioğlu 

Yerleşkesi’nde kurulacak rüzgar türbini tüm üniversitenin elektrik tüketiminin yaklaşık 

%24’ünü, Terzioğlu Yerleşkesi’nin ise %36’sını karşılayabilme potansiyeline sahip olduğu 

tespit edilmiştir.. 

Üçüncü’nün 2019 yılında yaptığı çalışmada, kurulacak santrallere uygun yer seçimi için 

GEPA ve REPA’dan yararlanılmıştır. Bu yerlere ait maliyet analizi ve geri ödeme süreleri 

hesaplanmıştır, Mersin’de kurulacak güneş enerjisi santralinin maliyeti yaklaşık olarak 

958.789 $ olup, öz sermaye geri ödemesi 7,6 yıl, basit geri ödemesi ise 9,4 yıldır. Toplam 

yıllık maliyetler 113.689 $, toplam yıllık gelir 142.455 $ dir. 20 yıl sonunda 1.146.209 $ 

kazanç sağlanmaktadır, Hatay’da kurulacak rüzgâr enerjisi santralinin toplam ilk maliyeti 

2.174.674 $ dır. Toplam yıllık maliyetler 84.000 $ olarak kabul edilmiş ve buna göre öz 

sermaye geri ödemesinin 4,2 yılda tamamlanacağı, basit geri ödemesinin ise 7,1 yıl olduğu, 

toplam yıllık tasarrufların 517.821 $ ve 20 yıl sonunda 7.000.000 $’ dan fazla kazanç elde 

edileceği tespit edilmiştir. Aynı güçteki güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi santralinin maliyet ve 

geri ödeme sürelerine bakıldığında rüzgâr enerjisinin daha kısa sürede geri ödemesini 

tamamlandığı, daha fazla kazanç sağladığı ve bu sebeple daha ekonomik olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Kahraman’ın 2018 yılında yaptığı çalışmada, Kütahya bölgesinde yenilenebilir enerji 

potansiyellerinin tekno-ekonomik analizi yapılmıştır. Sistemlerin maliyetlerinin belirlenmesi 

için HOMER yazılımı kullanılmış ve iklim verileri ve üretilebilecek enerji miktarlarının 

hesaplanması için de RETScreen yazılımı kullanılmıştır. Çalışma içerisinde yapılan tekno-

ekonomik analizler kapsamında güneş ve rüzgâr enerji santralleri için 1MW kurulu güce sahip 

iki ayrı enerji santrali tasarlanmıştır. Tasarlanan santrallerin her biri için iki ayrı finansman 

senaryosu kurgulanmış ve bunun sonucunda; güneş enerji santralleri için; yatırım 
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maliyetlerinin tamamının öz sermaye ile karşılanması durumunda geri ödeme süresinin 11 yıl 

olacağı, net bugünkü değerin -13 642 $ ve iç karlılık oranının % 9,8 olacağı tespit edilmiştir. 

Yatırımın %50’sinin öz sermaye ile karşılanması durumunda geri ödeme süresinin 11 yıl, net 

bugünkü değerin 56.467 $ ve iç karlılık oranının % 11,9 olacağı tespit edilmiştir. 

Altınkaya’nın 2018 yılında yaptığı çalışmada Türkiye’de ve dünyada rüzgâr enerjisi 

durumuna, rüzgâr enerjisi hesaplarında kullanılan yöntemlere değinilmiştir. Kurulabilecek bir 

rüzgâr enerji santrali için İzmir ili hedef bölge olarak seçilmiştir. İzmir ili Beşyol 

Mahallesi’nde bulunan rüzgâr ölçüm direğinden 2 yıllık ölçüm verilerine ulaşılmıştır. Bölgeye 

kurulabilecek 12 adet türbin koordinatı belirlenmiştir. Belirlenen koordinatlara ait 50 m 

yükseklikte yıllık ortalama rüzgâr hızı 7,28 m/s, yıllık minimum rüzgâr hızı 6,81 m/s, 

maksimum rüzgâr hızı 7,82 m/s bulunmuştur. Ortalama güç yoğunluğu 545 W/m², minimum 

güç yoğunluğu 441 W/m², maksimum güç yoğunluğu 684 W/m² bulunmuştur. Bu bilgiler 

doğrultusunda Vestas’a ait 4 farklı türbin modeli yatırım için karşılaştırmalarda uygun 

bulunmuştur. V100-2MW (h80), V90-2MW (h80), V80-2MW (h80), V80-2MW (h67) 4 

kutuplu çift beslemeli asenkron generatörlere sahip türbin modellerinin analizleri yapılmıştır. 

Analizler sonucunda, bölgenin rüzgâr gücü potansiyelinin yüksek ve rüzgâr enerjisi 

yatırımları için verimli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Belirlenen türbin modellerinden V100 

modelinin bölgede rüzgâr yatırımı için uygun model olabileceğine karar verilmiştir. 

Bıldırçin’in 2018 yılında yaptığı çalışmada Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli ve bu 

potansiyelin kullanım durumu hakkında bilgi verilmiş olup, Türkiye’de devreye alınan rüzgâr 

enerjisi gücünün küresel değerlerle karşılaştırması yapılarak günümüz rüzgâr türbin 

teknolojileri incelenmiştir. Bu çalışmada incelemesi yapılan generatörlerden sabit mıknatıslı 

senkron generatörün büyük güçlü türbinlerde kullanım bakımından daha iyi bir alternatif 

olduğu belirlenmiştir. 

Özkan’ın 2015 yılında yaptığı çalışmada, Muğla Bölgesinin rüzgâr karakteristikleri ve rüzgâr 

enerjisi potansiyeli incelenmiştir. Bu amaçla, Muğla Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü’nden, 2010 ve 2013 yıllarını kapsayan 10 m yükseklikten elde edilen rüzgâr 

verileri bölgedeki 4 farklı istasyon (Datça, Fethiye, Marmaris, Köyceğiz ilçeleri) için alınmış 

ve bu veriler Weibull dağılım metodu ve WAsP rüzgâr analiz programı kullanılarak 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, incelenen rüzgâr hızlarının Weibull dağılımına 

yüksek oranda uyduğu gözlenmiştir. İlçelerin Weibull ortalama güç yoğunlukları hesaplanmış 

ve rüzgâr karakteristikleri ortaya konmuştur. Ayrıca, bütün ilçeler için türbin seçimi 

değerlendirmesi yapılmıştır. Fethiye, Marmaris ve Köyceğiz ilçeleri için Vestas V52 (850 

kW) türbini seçilmiş fakat kapasite faktörleri değerlendirildiğinde bu ilçelere rüzgâr santrali 

kurulması, yatırım açısından uygun bulunmamıştır. Datça ilçesi için Vestas V112 (3 MW) 

türbini seçilmiş ve kapasite faktörü % 37 olarak bulunmuştur. Bu değerin rüzgâr santrali 

kurmak için uygun bir değer olduğu belirtilmiş ve bu türbinin yıllık ortalama enerji üretiminin 

9,61 GWh olduğu hesaplanmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

RES fizibilite analizi için RETScreen, WAsP, WindFarmer, Windographer, WindPRO, Homer 

ve WindSim gibi birçok program kullanılmaktadır (Sarı, 2020). Bu çalışmada RES kurulumu 

ve maliyet analizi için; enerji üretimi, ekonomik ömür,  maliyetler ve sera gazı emisyonları 

gibi pek çok alanda çalışmaya imkân vermesi nedeniyle RETScreen programı tercih 

edilmiştir. Bu çalışmada RETScreen programı kullanılarak Sivas ilinde kurulabilecek iki 

farklı bölgede olmak üzere 2, 4 ve 10 MW gücünde RES fizibilitesi gerçekleştirilmiştir. 

Sonuçlar maliyet, üretim ve kazanç açısından karşılaştırılmıştır. 
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RETScreen Programı 

RETScreen (Renewable Energy Tecnology Screen) programı yenilenebilir enerji ve fizibilite 

analizleri için Kanada Hükümeti tarafından sunulmuş Temiz Enerji Yönetim Yazılımı 

sistemidir. RETScreen programı, yenilenebilir enerji projelerinin teknik ve finansal açıdan 

uygulanabilirliğinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda yenilenebilir enerji 

üretim tesislerinin gerçek zamanlı performansının ölçülmesi ve doğrulanması imkânını 

sağlamaktadır (Government of Canada, 2020). 

 

Yer Seçimi 

RES’ nin kurulumu için Sivas ilinin kuzeyinde yıllık ortalama rüzgâr hızı 8,5 m/s ve 

güneyinde yıllık ortalama rüzgâr hızı 10,5 m/s olan iki bölge seçilmiştir. Tablo 1’ de RES 

santrallerin kurulumu için seçilen yerlerin özellikleri verilmiştir. 

 

Tablo 1. RES santrallerin kurulumu için seçilen yerin özellikleri. 
 İklim Verisi Yeri Tokuş Bölgesi Tecer Bölgesi 

Enlem 39,8 39,9 39,4 

Boylam 37,0 37,1 37,2 

İklim Bölgesi                                 5A-Serin-Nemli 

Rakım 1285 1846 2146 

 

 

 

Rüzgâr Türbini 

Rüzgâr türbinleri, hareket eden havanın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren 

makinelerdir. Rüzgâr türbinlerinin genel olarak yatay eksenli ve düşey eksenli olarak iki 

çeşidi bulunmaktadır. En fazla kullanılan yatay eksenli rüzgâr türbinleridir (Enerji Verimliliği 

ve Çevre Dairesi Başkanlığı [EVÇDB], 2020).  

Bu çalışmada, kule yüksekliği 80 metre ve gücü 2 MW olan Vestas marka türbin seçilmiştir. 

Bir türbinden oluşan 2 MW gücünde, iki türbinden oluşan 4 MW gücünde ve beş türbinden 

oluşan 10 MW gücünde üç farklı RES’ in fizibilitesi iki ayrı bölgede gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 2’ de kullanılan rüzgâr türbinin özellikleri, Tablo 3’ de türbin kayıpları ve kapasite 

faktörü görülmektedir. Şekil 3’ de rüzgâr türbininin güç ve enerji grafikleri verilmiştir. 

 

Tablo 2. Kullanılan rüzgâr türbininin özellikleri. 
Türbin başına güç kapasitesi (MW) 2 

İmalatçı Vestas 

Model VESTAS V90-2.0 MW-80M 

Bağlantı noktası yüksekliği (metre) 80 

Türbin başına rotor çapı (metre) 90 

Türbin başına taranan alan (metrekare) 6.361,73 

 

Tablo 3. Türbin kayıpları ve kapasite faktörü. 
 Tokuş RES Tecer RES 

Türbin Kayıpları 2 MW 4 MW 10 MW 2 MW 4 MW 10 MW 

Dizilim kayıpları % 0 % 1 % 2 % 0 % 1 % 2 

Kanat kayıpları % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 

Çeşitli kayıplar % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 
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Kullanılabilirlik % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 

Kapasite faktörü % 37,5 % 37,1 % 36,4 % 47,2 % 46,7 % 45,8 

 

 
Şekil 3. Kullanılan rüzgâr türbininin güç ve enerji grafikleri. 

Maliyet Analizi 

Tablo 4’ de RES için finansal değişkenler, Tablo 5’ de santrallerin ilk maliyetleri verilmiştir. 

İlk yatırım birim maliyetinin her iki bölge içinde yüksek güçteki RES’ de daha az olduğu 

görülmüştür. Geri ödeme süresi bölgeye göre değişmekle birlikte güçler yükseldikçe geri 

ödeme süreleri azalmaktadır. 

Tablo 4. Finansal değişkenler. 
Enflasyon oranı %10 

Proje ömrü 20 yıl 

Borç oranı %70 

Borç faiz oranı %7 

Borç vadesi 7 yıl 

Geçerli gelir vergisi oranı %35 

Elektrik ihracat fiyatı 0,073 $/kWh 

Elektrik ihracatı eskalasyon oranı %11 

 

Tablo 5. İlk maliyetler. 

İlk Maliyetler 2 MW 4 MW 10 MW 

Fizibilite etüdü %3,6 286.000$ %2,4 356.000$ %1,7 533.000$ 

Geliştirme %3,4 273.000$ %2,4 354.000$ %1,9 571.000$ 

Mühendislik %6,5 516.000$ %5 745.000$ %4,4 1.355.000$ 

Elektrik sistemi %77,3 6.155.000$ %81,5 12.215.000$ %82,7 25.310.000$ 

Sistem dengesi ve diğer %9,1 727.992$ %8,8 1.317.213$ %9,2 2.828.667$ 

Toplam İlk Maliyetler %100 7.957.992$ %100 14.987.213$ %100 30.597.667$ 

 

Emisyon Analizi 

Rüzgâr santrallerinin, diğer bir avantajı da sera gazı salınımını azaltmasıdır.  Tokuş 2 MW 

gücündeki rüzgar santrali yılda 3.101,1 tCO2, Tokuş 4 MW’lık rüzgar santrali yılda 6.140,2 

tCO2 ve Tokuş 10 MW’lık rüzgar santrali yılda 15.038,8 tCO2 emisyon azaltımı 
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sağlamaktadır ve bu değerler sırasıyla yıllık 568, 1.124,6 ve 2.754,4 adet kullanılmayan araba 

ve kamyonete karşılık gelmektedir. 

 

Tablo 6. Santrallerin sera gazı emisyonunu azaltma sonuçları. 
 Tokuş RES Tecer RES 

Santral Gücü (MW) 2 MW 4 MW 10 MW 2 MW 4 MW 10 MW 

Sera gazı emisyonunu 

azaltma (tCO₂) 

3.101,1 6.140,2 15.038,8 3.903,1 7.728,1 18.928 

Kullanılmayan araba ve 

kamyonet sayısı 

568 1.124,6 2.754,4 714,9 1.415,4 3.446,7 

 

Tecer 2 MW gücündeki rüzgar santrali ise bir yılda 3.903,1 tCO2 emisyon azalımı 

sağlamaktadır, bu değer yıllık 714,9 adet kullanılmayan araba ve kamyonete eşdeğerdir. Tecer 

4 MW’lık rüzgar santrali bir yılda 7.728,1 tCO2 emisyon azalımı sağlamaktadır ve bu değer 

yıllık 1.415,4 adet kullanılmayan araba ve kamyonete eşdeğerdir. Tecer 10 MW’lık rüzgar 

santrali bir yılda 18.928,0 tCO2 emisyon azalımı sağlamaktadır ve bu değer yıllık 3.446,7 

adet kullanılmayan araba ve kamyonete eşdeğerdir. Tablo 6’ da santrallerin sera gazı 

emisyonunu azaltma sonuçları görülmektedir. 

 

 

BULGULAR 

Çalışmanın sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.  

2 MW gücündeki Tokuş bölgesindeki santralin; ilk maliyeti 7.957.992 $, yıllık maliyeti 

274.584 $ olmaktadır, yıllık 6.572 MWh elektrik üretmekte ve yıllık 479.724 $ gelir 

sağlamaktadır ve geri ödeme süresi 8,6 yıl olarak bulunmuştur, brüt yıllık sera gazı emisyonu 

azaltımı 3.101,1 tCO
2
’dir.  

4 MW gücündeki Tokuş bölgesindeki santralin; ilk maliyeti 14.987.213 $, yıllık maliyeti 

525.708 $ olmaktadır, yıllık 13.012 MWh elektrik üretmekte ve yıllık 949.853 $ gelir 

sağlamaktadır ve geri ödeme süresi 8,2 yıl olarak bulunmuştur, brüt yıllık sera gazı emisyonu 

azaltımı 6.140,2 tCO
2
’dir. 

10 MW gücündeki Tokuş bölgesindeki santralin ilk maliyeti 30.597.667 $ ş yıllık maliyeti 

633.828 $ olmaktadır, yıllık 31.869 $ MWh elektrik üretmekte ve yıllık 2.326.413 $ gelir 

sağlamaktadır ve geri ödeme süresi 6,5 yıl olarak bulunmuştur, brüt yıllık sera gazı emisyonu 

azaltımı 15.038,8 tCO
2
’dir.  

Şekil 4, 5 ve 6’ da Tokuş bölgesinin 2, 4 ve 10 MW gücündeki santrallerin nakit akış 

grafikleri, Tablo 7, 8 ve 9’ da Tokuş bölgesindeki 2, 4 ve 10 MW gücündeki santrallerin yıllık 

nakit akışı görülmektedir. 
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           Şekil 4. Tokuş bölgesi 2 MW nakit akışı.                 Şekil 5. Tokuş bölgesi 4 MW nakit 

akışı. 

 
Şekil 6. Tokuş bölgesi 10 MW nakit akışı. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7. Tokuş bölgesi 2 MW nakit akışı  Tablo 8. Tokuş bölgesi 4 MW nakit akışı. 
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Yıl Vergi öncesi 

($) 

Vergi  sonrası 

($) 

Kümülatif 

($) 

0 -2.387.398 -2.387.398 -2.387.398 

1 -108.638 -156.645 -2.544.042 

2 -3.867 -111.277 -2.655.320 

3 112.731 -58.979 -2.714.298 

4 242.487 1.022 -2.713.276 

5 386.881 69.589 -2.643.687 

6 547.561 147.687 -2.496.000 

7 726.357 236.398 -2.259.602 

8 1.958.950 1.370.571 -889.031 

9 2.180.320 1.509.599 620.569 

10 2.426.630 1.665.081 2.285.650 

11 1.188.709 856.044 3.141.694 

12 1.327.301 941.960 4.083.653 

13 1.481.922 1.038.502 5.122.156 

14 1.654.413 1.146.859 6.269.015 

15 1.846.825 1.268.352 7.537.367 

16 2.061.446 1.404.460 8.941.827 

17 2.300.822 1.556.829 10.498.656 

18 2.567.792 1.727.294 12.225.950 

19 2.865.515 1.917.903 14.143.853 

20 3.197.515 3.129.427 17.273.280 
 

Yıl Vergi 

öncesi ($) 

Vergi  sonrası 

($) 

Kümülatif ($) 

0 -4.496.164 -4.496.164 -4.496.164 

1 -92.133 -221.907 -4.718.071 

2 117.646 -128.364 -4.846.435 

3 351.079 -20.871 -4.867.306 

4 610.827 102.125 -4.765.180 

5 899.846 242.360 -4.522.821 

6 1.221.427 401.774 -4.121.046 

7 1.579.228 582.541 -3.538.505 

8 3.923.967 2.733.736 -804.769 

9 4.366.872 3.012.466 2.207.697 

10 4.859.624 3.324.055 5.531.752 

11 2.414.113 1.726.208 7.257.960 

12 2.694.664 1.900.714 9.158.674 

13 3.007.576 2.096.648 11.255.322 

14 3.356.558 2.316.400 13.571.723 

15 3.745.743 2.562.639 16.134.362 

16 4.179.735 2.838.338 18.972.700 

17 4.663.662 3.146.815 22.119.515 

18 5.203.237 3.491.767 25.611.282 

19 5.804.822 3.877.314 29.488.596 

20 6.475.504 6.188.495 35.677.092 

 

Tablo 9. Tokuş bölgesi 10 MW nakit akışı. 

Yıl Vergi öncesi 

($) 

Vergi  

sonrası ($) 

Kümülatif 

($) 

0 -9.179.300 -9.179.300 -9.179.300 

1 1.303.478 516.483 -8.662.817 

2 1.891.000 810.963 -7.851.854 

3 2.543.846 1.144.998 -6.706.856 

4 3.269.273 1.522.940 -5.183.916 

5 4.075.340 1.949.647 -3.234.269 

6 4.971.002 2.430.538 -803.731 

7 5.966.208 2.971.660 2.167.929 

8 11.046.257 7.553.998 9.721.927 

9 12.274.932 8.333.940 18.055.868 

10 13.640.120 9.203.551 27.259.418 

11 7.824.685 5.406.645 32.666.063 

12 8.703.484 5.961.834 38.627.897 

13 9.680.760 6.581.835 45.209.732 

14 10.767.525 7.273.765 52.483.497 

15 11.976.022 8.045.545 60.529.041 

16 13.319.861 8.905.983 69.435.025 

17 14.814.170 9.864.881 79.299.906 

18 16.475.766 10.933.134 90.233.040 

19 18.323.340 12.122.863 102.355.903 
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20 20.377.672 17.286.636 119.642.539 
 

 

 
            Şekil 7. Tecer bölgesi2 MW nakit akışı.             Şekil 8. Tecer bölgesi4 MW nakit 

akışı.                               

 
Şekil 9. Tecer bölgesi10 MW nakit akışı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.    

Tablo 10. Tecer bölgesi 2 MW nakit akışı 

 

Tablo 11. Tecer bölgesi 4 MW nakit akışı. 
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Yıl Vergi 

öncesi ($) 

Vergi sonrası 

($) 

Kümülatif 

($) 

0 -2.387.398 -2.387.398  -2.387.398 

1    166.777      22.375  -2.365.023 

2    301.843      87.434  -2.277.589 

3    452.069    161.591  -2.115.997 

4    619.152    245.855  -1.870.142 

5    804.980    341.353  -1.528.789 

6 1.011.650    449.345  -1.079.444 

7 1.241.497    571.238     -508.206 

8 2.530.755 1.742.244   1.234.039 

9 2.815.024 1.922.156   3.156.195 

10 3.131.151 2.123.020   5.279.215 

11 1.579.718 1.110.200   6.389.414 

12 1.761.321 1.224.073   7.613.487 

13 1.963.684 1.351.648   8.965.134 

14 2.189.169 1.494.450 10.459.585 

15 2.440.404 1.654.179 12.113.763 

16 2.720.319 1.832.728 13.946.491 

17 3.032.171 2.032.205 15.978.696 

18 3.379.589 2.254.962 18.233.658 

19 3.766.610 2.503.615 20.737.273 

20 4.197.731 3.779.567 24.516.840 
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Tablo 12. Tecer bölgesi10 MW nakit akışı. 

 
 

Yıl Vergi öncesi 

($) 

Vergi sonrası 

($) 
Kümülatif ($) 

  0 -9.179.300 -9.179.300 -9.179.300 

1 2.639.097 1.384.635 -7.794.665 

2 3.373.536 1.774.612 -6.020.053 

3 4.189.462 2.214.648 -3.805.405 

4 5.095.906 2.710.251 -1.095.153 

5 6.102.903 3.267.562 2.172.409 

6 7.221.597 3.893.425 6.065.834 

7 8.464.369 4.595.464 10.661.298 

8 13.819.215 9.356.421 20.017.719 

9 15.352.915 10.334.629 30.352.348 

10 17.056.681 11.424.316 41.776.664 

11 9.720.877 6.639.169 48.415.833 

12 10.808.257 7.329.936 55.745.769 

13 12.017.058 8.100.428 63.846.197 

14 13.360.815 8.959.404 72.805.601 

15 14.854.575 9.916.604 82.722.205 

16 16.515.054 10.982.859 93.705.064 

17 18.360.835 12.170.212 105.875.276 

18 20.412.563 13.492.052 119.367.328 

19 22.693.185 14.963.263 134.330.591 

20 25.228.200 20.439.479 154.770.070 

 

 

 

 

2 MW gücündeki Tecer bölgesindeki santralin; ilk maliyeti 7.957.992 $, yıllık maliyeti 

274.584 $ olmaktadır, yıllık 8.271 MWh elektrik üretmekte ve yıllık 603.784 $ gelir 

sağlamaktadır ve geri ödeme süresi 7,2 yıl olarak bulunmuştur, brüt yıllık sera gazı emisyonu 

azaltımı 3.903,1 tCO
2
’dir. 

4 MW gücündeki Tecer bölgesindeki santralin; ilk maliyeti 14.987.213 $, yıllık maliyeti 

525.708 $ olmaktadır, yıllık 16.377 MWh elektrik üretmekte ve yıllık 1.195.493 $ gelir 

sağlamaktadır ve geri ödeme süresi 6,9 yıl olarak bulunmuştur, brüt yıllık sera gazı emisyonu 

azaltımı 7.728,1 tCO
2
’dir. 

10 MW gücündeki Tecer bölgesindeki santralin ilk maliyeti 30.597.667 $ ş yıllık maliyeti 

633.828 $ olmaktadır, yıllık 40.110 $ MWh elektrik üretmekte ve yıllık 2.928.042 $ gelir 

sağlamaktadır ve geri ödeme süresi 4,8 yıl olarak bulunmuştur, brüt yıllık sera gazı emisyonu 

azaltımı 18.928,0 tCO
2
’dir. 

Şekil 7, 8 ve 9’ da Tecer bölgesinin 2, 4 ve 10 MW gücündeki santrallerin nakit akış grafiği, 

Tablo 10, 11 ve 12’de Tecer bölgesindeki 2, 4 ve 10 MW gücündeki santrallerin yıllık nakit 

akışı görülmektedir. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 
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Bu çalışmada Sivas ilinde iki ayrı bölgede kurulabilecek 2 MW, 4 MW ve 10 MW gücündeki 

rüzgâr santrallerinin ekonomik analizi RETScreen programı ile yapılmıştır. Yenilenebilir 

Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) verilerine göre, rüzgâr enerjisi potansiyeli, yaklaşık olarak 

ülkemizde 50.000 MW,  Sivas da ise 1.642 MW’ tır.  

 

Tablo 13. Tokuş Bölgesine ait sonuçlar. 

 

 

 

 

 

Tablo 14. Tecer Bölgesine ait sonuçlar. 

Türbin 

Gücü 

(MW ) 

Yatırım 

Birim 

Fiyatı 

 ($) 

Toplam 

Yatırım 

Maliyetleri ($) 

20 Yıl Sonra 

Toplam 

Kazanç ($) 

Geri 

Ödeme 

(Yıl) 

Sera Gazı 

Emisyonu 

Yılık(tCO2)/ 

Araba-Kamyon 

2 0,207 7.957.992 24.516.840 7,2 3.903,1/714,9 

4 0,198 14.987.213 50.019.340 6,9 7.728,1/1.415,4 

10 0,138 30.597.667 154.770.070 4,8 18.928/3.466,7 

                                               

Tablo 13 ve Tablo 14’de verilen sonuçlardan da görüldüğü gibi rüzgâr enerji santrallerinin 

gücü arttıkça yatırım birim fiyatı daha düşük olmakta, geri ödeme süresi azalmaktadır. Elde 

edilen sonuçlara göre Tecer bölgesinin rüzgâr hız değeri daha yüksek olduğundan bu bölgeye 

santral kurulmasının daha uygun olduğu tespit edilmiştir.  
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Yatırım 

Birim 

Fiyatı ($) 

Toplam 

Yatırım 

Maliyetleri ($) 

20 Yıl Sonra 

Toplam 

Kazanç ($) 

Geri 

Ödeme 

(Yıl) 

Sera Gazı Emisyonu 

Yılık(tCO2)/ 

Araba-Kamyon 

2 0,261 7.957.992 17.273.280 8,6 3.101,1/568 

4 0,25 14.987.213 35.677.092 8,2 6.140,2/1.124,6 

10 0,174 30.597.667 119.642.539 6,5 15.038,8/2.754,4 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

650 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

Çakmakçı, B.A. (2019). Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünün Rüzgar Enerjisi 

Potansiyelinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Kırklareli. 

Genç, M. (2019). Rüzgar Enerji Santrallerinin Yerleşim Yeri Tespitinde Moora Yönteminin 

Kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya. 

Government of Canada. Natural Resources Canada. Erişim adresi: 

https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/tools/data-analysis-software-

modelling/retscreen/7465 [07.07.20]. 

Göz, S. B. (2019). Rüzgar Enerji Santrallerinde Fizibilite Analizi. Yüksek Lisans Tezi, 

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Güneysu, G. (2019). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ana Yerleşkesinde Rüzgar Enerji 

Potansiyelinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalı, Çanakkale.  

Güntaş, Ö. (2019). Bitlis Eren Üniversitesi Kampüs Alanında Rüzgâr Enerji Potansiyelinin 

Belirlenmesi ve Simülasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bitlis. 

Kahraman, M. Ü. (2018). Kütahya Bölgesi Güneş Ve Rüzgar Enerji Potansiyellerinin Tekno-

Ekonomik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Kütahya. 

Kurucu, A. A. (2015). Yeşil Enerji: Türkiye’nin Potansiyelinin ve Uygulamalarının 

Avrupa’dan Örneklerle Karşılaştırılması. Doktora Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.  

Özkan, R. (2015). Muğla Bölgesi’nin Rüzgâr Potansiyelinin Belirlenmesi ve Rüzgâr Enerjisi 

Analizinin Yapılması. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı, Muğla. 

Sarı, V. & Çağlayan, İ. (2020). Sivas İlinde Kurulabilecek Rüzgâr Enerji Santrallerinin 

Fizibilitesi. Mas 11th International European Conference on Mathematics, Engineering, 

Natural & Medical Sciences. 277-292, March 13-15, Tokat, Turkey. 

Şenol, Ü. (2017). Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları 

Yöntemiyle Tahmini. Yüksek Lisans Tezi, Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yozgat. 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı. 

Rüzgâr Enerjisi. Erişim adresi: http://www.yegm.gov.tr/yenilenebilir/ruzgar-

ruzgar_enerjisi.aspx [07.07.20]. 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Sivas İli Rüzgâr Kaynak Bilgileri. Erişim adresi: 

http://www.yegm.gov.tr/YEKrepa/SIVAS-REPA.pdf [07.07.20]. 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Türkiye Rüzgâr Atlası. Erişim 

adresi: https://www.mgm.gov.tr/genel/ruzgar-atlasi.aspx [07.07.20]. 

Tekin, K. (2006). Rüzgar Santrali İçeren Elektrik Sistemlerinde Etkilenmeler ve Kısa-Devre 

İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

İstanbul. 

Tüysüz, F. (2019). Kocaeli/ Darıca Bölgesinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi ve 

Bölge İçin Seçilen Bir Rüzgâr Türbininin Ekonomik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Gebze 

Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Gebze-

Kocaeli. 



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

651 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

Üçüncü, T. (2019). Aynı Güçte ve Potansiyel Olarak Uygun Yerlerde Kurulacak Güneş ve 

Rüzgar Enerji Santrallerinin Maliyetlerinin Analizi ve Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul. 

 

  



 

 INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON  

 CONTEMPORARY SCIENCES-IV 

 

 

652 

June 26-28, 2020                                                      Baku, Azerbaijan                                 

 

Sultanbeyli Karapınar Deresi Taşkın Riskinin Araştırılması 

 

Ali Coşar 
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Ş.Ayhan Gazioğlu 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

Özet 

Taşkından korunma ve taşkın planlama çalışmaları, meteorolojik gözlemler, havza 

karakteristikleri (eğim, bakı, arazi kullanım şekilleri, jeolojik yapı, kullanım şekilleri vb.), 

imar planları, arazi alımları ve uygulanacak yöntemler yapılacak çalışmanın önemli adımları 

arasında yer almaktadır. Doğru planlamanın yapılması hem 6456422taşkınlardan korunma 

hem de yapılacak olan çalışmanın maliyeti açısından büyük önem arz etmektedir. Çalışmada 

göz önüne alınan Sultanbeyli Karapınar deresi için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 

tarafından taşkın düzenleme kesitleri belirlenmiştir. Belirlenen bu kesitlerin hesabında 

kullanılan taşkın debileri Rasyonel Metoda göre hesaplanmıştır. Rasyonel Metotta geçiş süresi 

ile yağış süresi ayrı ayrı göz önüne alınarak hesap yapılamadığından uygun sonuçlar 

vermeyebilmektedir. Bu çalışmada, Karapınar deresi üzerinde belirlenen kritik noktalardaki 

kesitler için taşkın debileri Sentetik Birim Hidrograf Metotları kullanılarak hesaplanmıştır. 

Hesaplanan bu taşkın debilerinin mevcut düzenleme kesitinden geçişi sırasında 

oluşturacakları su seviyeleri ile MIKE11 programı yardımıyla belirlenmiştir. Göz önüne 

alınan kritik noktalardaki kesitlerin Sentetik Birim Hidrograf Metoduna göre hesaplanan 

taşkın debileri için yeterli olmadığı ve kesit dışına çıkarak taşkın meydana getirdiği 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Taşkın Debisi, Taşkın Modellemesi, Sentetik Birim Hidrograf Metodu, 

MIKE11, Karapınar Deresi 

 

Investigation Of Flood Risk For The Case Of Sultanbeyli Karapınar Stream  

 

Abstract 

Protection against flooding and plans for its elimination, meteorological observations, field 

characterizations (slope, geological structure, harvesting methods etc.) development plans, 

acquisition of the fields and methods that will be applied are among some of the critical points 

which needs to be taken into consideration in the study. A proper planing is extremely 

important both to protect against flooding and to eliminate unnecessary cost for the 

construction. In this study, flood cross sections were prepared within critical points of the 

Karapınar  River in Sultanbeyli by Istanbul Water and Sewerage Administration (ISKI). Flood 

discharges were calculated using only Rational Method. This method has some difficulties 

such as,  generally not considered time of rainfall and time of concentration seperately. Flood 

discharges in critical points of the Karapınar River was calculated with using Synthetic Unit 

Hydrograph (SUH) and water levels of flood discharges in the cross sections were determined 

with using MIKE11 programme.in this study. Flood discharges for the critical points 

according to SUH were underestimated. 

Keywords: Flood Discharge, Flood Modelling, Synthetic Unit-Hydrographs (SUHs) Method, 

MIKE11, Karapınar Stream 
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1. GİRİŞ 

 

Ülkemizde hızlı şehirleşme sonucunda yerleşim yerlerinden geçen akarsular sıkça taşkınlara 

yol açmaktadır. Bunların başlıca nedenleri, yüzeysel akış katsayılarını büyümesi sonucunda 

aynı şiddetteki sağanakların daha büyük yüzeysel akış oluşturması, akarsu taşkın yataklarının 

kaçak yapılaşma dolayısıyla işgale uğraması, su seviyelerinin artması ve akarsu morfolojinin 

değişime uğramasıdır. Kırsal bölge akarsularında da benzer sorunlar bulunmaktadır. 

Ormanların hızlı bir şekilde yok edilmesi, hatalı tarım uygulamaları, akarsu yataklarından 

kum alınması akarsu morfolojisinde önemli değişikliklere yol açarak taşkınlara zemin 

hazırlamaktadır.  

Taşkın, akarsuyun yükselen yüzey suyu seviyesi sonucunda taşması ile ortaya çıkar. Ayrıca 

taşkınlar duvar, bent, gölet, baraj, yeraltı suyu hazneleri ve haliçlerdeki su seviyesinin kritik 

seviyeyi aşması ile etrafındaki alanları sular altında bırakması olarak da görülebilir. Taşkın 

yeryüzünün en zararlı doğal afetleri arasında birinci sırayı alır. Bütün bunlara rağmen 

taşkınlar bazı biyolojik ortamların gelişmesi içinde faydalı olmaktadır (Demir, 2010). 

Dere yataklarında kaçak yapılaşmaya göz yumulması taşkın tehlikesini tetikleyen temel 

etkenlerden biri olmaktadır. Dere yatağı çevresindeki plansız yapılaşmalar derenin doğal 

taşkın yatağını bozmakta ve derenin taşkın alanını genişletmektedir (Akay, 2010). 

Dünyada yaşanan iklim değişikleri ve küresel ısınma beraberinde selleri kuraklıkları 

getirmektedir. Ayrıca çarpık kentleşme ve akarsu havzalarının yanlış kullanılması taşkınların 

temel sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çarpık yapılaşma olan bir bölgede su 

seviyesinin taşkın üst seviyesine ulaşması durumunda binalar taşkından zarar görmeye başlar. 

Normal şartlar altında bu bölge, dere yatağı içerisinde kaldığından bu alanda yapılaşmaya izin 

verilmemesi gerekir. Ancak bu durum İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok 

bölgesinde yaygındır. Bu tip alanların taşkın risk haritalarının hazırlanmasından sonra imara 

açılması gerekir. Aksi takdirde taşkının oluşturacağı zararlardan kaçınılması mümkün 

olmamaktadır. 

Günümüzde kent havzalarında yanlış arazi kullanım biçimlerine sık sık rastlanmaktadır. 

Toprak yüzeyinin yoğun yapılaşmaya maruz kalması, havzanın akış katsayısını arttırmakta ve 

yağışların neredeyse tamamının yeraltı sularına karışmadan akışa geçmesine neden 

olmaktadır. Bu durum taşkını oluşturan diğer etkenlerle birleştiğinde taşkının oluşması 

kaçınılmaz olmaktadır (İSKİ, Master Planı). Taşkın hesaplarının ne amaçla yapılacağı inşa 

edilecek hidrolik yapının tasarımı açısından önemlidir. Bir kanal veya sedde yapımı için 

tasarlanan projede taşkın piklerinin bilinmesi yeterli olurken, sel kapanı ve dolu savak 

projelendirmelerinde hacim de önemli olmaktadır. Dolayısıyla yapılacak çalışmanın amacı 

önceden iyi belirlenmeli tasarım buna göre geliştirilmelidir (Akdeniz, 1998). 

 

2. TAŞKIN HESAP YÖNTEMLERİ 

 

Taşkın hesapları genel olarak dört şekilde yapılmaktadır.  

1.  Taşkınların gözlemlerle hesabı  

2.  Taşkınların formüllerle hesabı  

3.  Akım verileri hesabı  

4.  Birim hidrografla hesaplanması  

Bunlardan ilk iki yöntem sadece taşkın pikini verirken diğer yöntemlerde taşkınların hacmini 

de bulmak mümkündür (Ağıralioğlu, 1998). 
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3. TAŞKIN PİKLERİNİN HESABI 

 

3.1. Sentetik Birim Hidrograf Metodları 

 

Hidrograf, bir akarsu kesitindeki debilerin zamana bağlı değişimini gösterir. Taşkını meydana 

getiren yağışın ve drenaj alanının özelliklerine göre taşkın hidrografının şekli değişir. Drenaj 

alanı karakteristikleri sabit kabul edildiği için benzer yağışlardan benzer hidrograflar elde 

edilmesi beklenir (Bayazıt, 2003).  

Birim hidrograf, bir drenaj alanında, belli bir süre devam eden bir yağışın birim yükseklikte 

meydana getirdiği yağış fazlasının oluşturduğu hidrograftır. Bu şekilde, aynı akış süresine ait 

çeşitli taşkın hidrografları etüt edilerek, bilinen birim hidrograf yardımı ile belli bir yağıştan 

meydana gelecek taşkının hidrografı çizilebileceği gibi, drenaj alanı birim hidrografı da elde 

edilebilir.  

Yağış süresi, yağış şiddetindeki büyük değişmeler,  drenaj alanı büyüklüğü, hidrografın 

şeklini etkileyen etkenlerdir. Hidrografın şekline tesir eden bir başka faktör ise yağışın drenaj 

alanı üzerindeki dağılımıdır (Bayazıt, 2008).  

Birim hidrograflar, en çok 5000 km2’ye kadar olan drenaj alanları için uygulanabilir. Bu 

değerden daha büyük alanlar drenaj alanını parçalara bölmek suretiyle incelenmelidir. Bu 

kural büyük drenaj alanlarında, yağış merkezinin bulunduğu yere veya düzenli oluşuna göre 

hidrografın değişme esasına dayanır (Ağıralioğlu, 2007 ve DSİ). 

Birim hidrograf gözlem değerlerinden veya sentetik olarak elde edilir. Gözlem değerlerden 

birim hidrografın elde edilmesinde, yağış gözlem istasyonlarından elde edilen verilere göre 

hidrograflar çizilerek uygulama yapılır. Sentetik birim hidrografların elde edilmesinde ise, 

DSİ metodu, Mockus metodu, SCS yöntemi, Synder metodu gibi çeşitli sentetik yöntemler 

kullanarak hesap edilebilir. Karapınar deresine ait muhtelif taşkın pik değerleri hesap 

edilirken sentetik birim hidrograf yöntemlerinden yararlanılmıştır (Özdemir, 1978). 

 

3.2. Rasyonel Metot 

 

Bu yöntemin esası havza alanına göre drenaj alanına düşen yağıştan ortaya çıkabilecek debi 

miktarını hesaplanmaya yarayan pratik bir yöntemdir. Rasyonel metot, 0.5 km2’ye kadar olan 

havzalarda emniyetle kullanılmakta 5 km2’ye kadar kullanılması uygun görülmekte ancak 

ucuz tesislerde 15 km2’ye kadar kullanılmaktadır (Yüksel, 1998). Rasyonel metotta bir 

akarsuyun havzanın çıkış noktasında, yağış sonrası çıkabilecek taşkın debisi hesaplanması 

için havzanın her yerine eşit yüksekli yağış düştüğü varsayılarak projelendirilir. 

 

 

4. SULTANBEYLİ KARAPINAR DERESİ  

 

İSKİ tarafından projesi hazırlatılan Karapınar Deresi Türkiye’deki ana su toplama 

havzalarından “Marmara Havzası” içerisinde yer almakta olup İstanbul Anadolu yakasının 

Sultanbeyli ilçesi sınırları içinde yer almaktadır (Şekil 1). Bu çalışma kapsamında taşkın 

modellemesi yapılan Karapınar Deresi'nin Marmara Denizi’ne döküldüğü noktadaki drenaj 

alanı 2.561 km2 olarak tespit edilmiştir. Karapınar Deresi Marmara Denizi’ne dökülen 
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akarsulardan bir tanesi olup, ana kol uzunluğu yaklaşık 5.44 km ve toplam uzunluğu 5.44 

km’dir (Şekil 2). 

 

     
   Şekil 1. Marmara havzası genel görünümü             Şekil 2. Proje alanı yerleşim planı 

 

Proje çalışmalarında, İSKİ tarafından altlık olarak kullanılması için verilen, 2006 onaylı 

sayısal hâlihazır haritalar kullanılmıştır. Havzanın doğusunda Pendik İlçesi, batısında Ömerli 

Baraj Gölü ve kuzeyinde Sancaktepe İlçesi bulunmaktadır. Proje alanının 3D (3 Boyutlu) ve 

kuşbakışı uydu görüntüleri Şekil 3’de verilmiştir. 

 

  
Şekil 3. Proje alanının 3 boyutlu (3D) uydu görüntüsü 

 

Projelendirme yapılan güzergâhta ihtiyaç olan Kadastral Planlar ve İmar Planları İSKİ 

tarafından verilmiştir. Bölgede imar planlarına göre havza, çoğunlukla konut alanlarıyla kaplı 

olup, ticaret alanı ve orman alanları da içermektedir. 

İSKİ’den temin edilen en son onaylı hâlihazır haritalara göre Karapınar Dere havzasının 

güney kesimleri daha yüksek kotlara sahip olup kuzeye doğru bir azalış göstermektedir. 

Havzanın büyük kısmında orman alanı ve yerleşimler mevcuttur. Taşkın yatağı havzası 484 m 

kottan başlayıp yaklaşık 5 km sonra 103 m kotta Karanlık Dere'ye ulaşmaktadır. Karapınar 

Dere havzası içinde ortalama arazi eğimi % 7,5’dir. 

Karapınar Dere havzası yaklaşık 265 ha’dır. Proje alanında 10 adet menfez geçişi mevcut 

olup, 1 nolu menfez (M1) her biri (2.50mx2.80m) boyutlarında 3 gözlü (Şekil 4) ve 2 nolu 

menfez (M2) her biri (3.00mx3.00m) boyutlarında 2 gözlü (Şekil 5) olarak düzenlenmiştir. 

Diğer menfezler tek gözlü geçişe sahiptir. 
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     Şekil 4. Karapınar deresi 1 nolu menfez          Şekil 5. Karapınar deresi 2 numaralı menfez 

 

5. KARAPINAR DERESİ KRİTİK KESİTLERİ İÇİN TAŞKIN DEBİLERİNİN 

HESABI  

 

Karapınar deresinin ana kol uzunluğu haritadan (Şekil 2) en uzun dere boyu L=5438 m, 

drenaj alanı ile ağırlık merkezinin ana dere üzerindeki izdüşümü ile proje kesiti arasındaki 

mesafe Lc= 2611 m olarak tespit edilmiştir. Havza alanı da aynı haritadan 2.5613 km2 olarak 

bulunmuştur.  

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Sultanbeyli bölgesi için yapılan yağış 

hesaplamalarında Sultanbeyli bölgesine en yakın istasyon Göztepe Meteoroloji İstasyonu 

kayıtları kullanıldığından hesaplamalarda bu istasyona ait yağış kayıtları alınmıştır. 

Hesaplarda yağış süresi olarak havza geçiş süresine eşit yağış süresi seçilmiş olup, hesaplar 

bu göz önüne alınan yağış süresine göre yapılmıştır. Hesaplarda akış süresi olarak da göz 

önüne alınan kesitin menba bölgesinde kalan havzanın geçiş süresi belirlenerek geçiş süresi 

olarak bu süre göz önüne alınmıştır.  

Farklı Sentetik Birim Hidrograf yöntemleri kullanılarak elde edilen hesaplamalar sonucunda 

elde edilen farklı tekerrürlere ait taşkın debi değerleri (Tablo 1) ve taşkın hidrografları (Şekil 

6) verilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 1. Karapınar deresi için taşkın debi değerleri 

KARAPINAR DERESİ 

 Tekerrür Süresi (yıl) 

 10 25 100 500 

DSI 6,27 10,26 19,98 29,40 

MOCKUS 8,88 14,45 27,90 40,96 

SCS 10,78 17,54 33,77 49,56 

SYNDER 6,11 10,11 20,09 29,69 
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DMİ den alınan standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri tablosunda 500 yıllık 

yağış değeri kayıtları olmaması nedeniyle 500 yıllık taşkın debileri (Q500) aşağıdaki formül ile 

hesaplanmıştır. 

 

Q500 = 1,687 (Q100 – Q10) + Q10       

  (1) 

 

Burada; Q500 500 yıl tekerrürlü taşkın debisi (m3/s), Q100 100 yıl tekerrürlü taşkın debisi (m3/s) 

ve Q10 10 yıl tekerrürlü taşkın debisi (m3/s)dir. 

 

 
(DSİ Sentetik Metot)    (Mockus Yöntemi) 

 
(SCS Yöntemi)     (Snyder Metodu) 

Şekil 6. Karapınar ana kol için muhtelif tekerrürlü taşkın hidrografları 

 

Karapınar deresi ana kolu için yapılan tüm sentetik yöntemlere ait Q100 ve Q500 taşkın 

hidrografları Şekil 7 ve 8’de verilmiştir. 
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Şekil 7. Karapınar havzası için 500 yıllık taşkın hidrografları 

 

 
Şekil 8. Karapınar havzası için 100 yıllık taşkın hidrografları 

 

Hidrograflar birbirleriyle karşılaştırıldığında en yüksek debiyi veren yöntemin SCS Metot 

olduğu ve Mockus ile SCS Yöntemleri ile elde edilen taşkın debilerinin birbirine yakın olduğu 

görülmüştür. Synder ve DSİ Metotlarının debi değerlerinin birbirlerine yakın sonuçlar verdiği 

ancak DSİ Metotla hesaplanan taşkının geri çekilme süresi diğerler yöntemlerle hesaplanan 

sürelerden daha uzun olduğu görülmektedir. 

 

6. KARAPINAR DERESİNİN MODELLENMESİ VE KESİT TAHKİKLERİNİN 

YAPILMASI 

 

Sayısal modelde eddy viskozite katsayısı 0.28, pürüzlülük olarak manning katsayısı; yerleşim 

bölgelerinde 0.017 park, yeşil alan gibi bölgelerde 0.032 olarak dikkate alınmıştır. 

Sayısal model için yapılandırılmamış ağ kullanılmıştır. Ağ sıklığı modelin doğruluğu ve 

çözüm süresi dikkate alınarak belirlenmiştir. Modelde taşkın debileri zamana bağlı olarak 

havza alanlarında gecikme süreleri de dikkate alınarak tanımlanmıştır. Sınır şartları debinin 

zamanla değişimi olarak farklı tekerrür periyotları için elde edilen hidrograflar ile mansapta 

denize ulaşan dereler için sabit su seviyesi olarak tanımlanmıştır. Karapınar deresi havza 
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alanına ait halihazır haritalarından, sanat yapıları yerinde yapılan koordinatlı ölçümlerle tespit 

edilmiş ve modelde tanımlanmıştır.  

Karapınar deresi kapalı ve açık kesitli akış yollarına sahiptir ve havzalarından toplanan akışlar 

drenaj kanalları ile bu akış yoluna aktarılmaktadır. Karapınar deresi mansabında Palamut 

deresine deşarj olmaktadır. Her iki derede Paşaköy dere havzasında yer almaktadır. Giren 

akışın kapalı akış yollarını doldurmasıyla aşırı akış manhollerden geri çıkarak yüzeyde serbest 

akışa geçerek taşkına neden olacaktır. Bu durum taşkın riski oluşturacaktır. Kapalı akış 

yoluna sahip Karapınar deresinde kapalı akış yolu özellikleri ve yukardaki prensip dikkate 

alınarak sayısal modelleme yapılmıştır. 

Şekil 9’da 500 yıl tekerrürlü taşkın için taşkının havza alanı boyunca yüzey dağılımı, Şekil 

10’da taşkın su derinliklerinin havza boyunca değişimi gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 9. 500 yıl tekerrürlü taşkın debisinde taşkın anlık etki alanı 

 

 
Şekil 10. 500 yıl tekerrürlü taşkın debisinde havza alanında anlık toplam su derinliği değişimi 

 

Şekil 11’de 100 yıl tekerrürlü taşkın için taşkının havza alanı boyunca yüzey dağılımı, Şekil 

12’de taşkın su derinliklerinin havza boyunca değişimi gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 11. 100 yıl tekerrürlü taşkın debisinde taşkın anlık etki alanı 
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Şekil 12. 100 yıl tekerrürlü taşkın debisinde havza alanında anlık toplam su derinliği değişimi 

 

 

 

7. SONUÇLAR 

 

1- Karapınar deresi taşkın modellemesi için havza 5 alt havzaya ayrılmış ve bu havzalardan 

500, 100, 25 ve 10 yıl tekerrürlü taşkın hidrografları modelde tanımlanmıştır. 

2- Koşturulan model yardımıyla taşkının havzadaki yüzey dağılımı, su derinliği ve birim debi 

değişimleri 500, 100, 25 ve 10 yıl tekerrürlü taşkınlar için elde edilmiştir. 

3- Modelleme sonucu elde edilen şekiller incelendiğinde akış sırasında Karapınar deresinin 

(M1) konumundaki menfezde 1.3 m ve (M2) konumundaki menfezde 1.09 m derinliklerde 

taşkın alanları oluşturduğu belirlenmiştir. 

4- Karapınar deresi kapalı ve açık kesitli akış yollarına sahip olup havzalarından toplanan 

akışlar drenaj kanalları ile bu akış yoluna aktarılmaktadır. Karapınar deresi mansabında 

Palamut deresine deşarj olmaktadır. Her iki derede Paşaköy dere havzasında yer almaktadır. 

Karapınar deresi üzerindeki diğer menfezler mevcut taşkın senaryolarında taşkın debilerini 

geçirmektedirler. Ancak Karapınar deresi yerleşim bölgesi içinden geçtiğinden taşkın debileri 

dikkate alınarak ana yatak düzlenmelidir. Bu durumda taşkın riski en aza indirilmiş olacaktır. 
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Telekommunikasiya şəbəkələrində intellektual məlumat emalı sistemləri 

 

 

magistr Alməmmədova Mehriban Hüseynağa qızı 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Məruzədə telekommunikasiya şəbəkələrində müasir məlumat emalı texnologiyalarının təhlili 

verilmişdir. Son onilliklər ərzində bu mövzuya həsr olunmuş çoxsaylı əsərlər ərsəyə gəlmişdir 

ki, bu da mətn, nitq, qrafik məlumatları birləşdirən intellektual avtomatlaşdırılmış sistemlərin 

aktiv inkişafına və istifadəsinə dəlalət edir. Məhz kompüterləşdirilmiş sistemlərin məlumat 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində müasir texnoloji həllərin müəyyən edilməsinə 

yönəlmiş bu işin aktuallığına şübhə yoxdur. 

İnternet texnologiyalarının inkişafı ilə informasiya texnologiyaları sahəsində ixtisaslaşmış bir 

çox aparıcı şirkətlər mətn, nitq və qrafik məlumatların müvafiq intellektual emal vasitələrinin 

yaradılmasına nəhəng vəsaitlər cəlb edir. Bu istiqamətdə tədqiqatlar və texnoloji həllərin 

sıçrayış olduğu nəzərə alınaraq, onların nəticələri qapalı xarakter daşıyır. 

Bu əsasən onunla əlaqəlidir ki, intellektual məlumat emalı texnologiyalarının tətbiqi zamanı 

daha çox mürəkkəb şəraitdə qüvvə və vasitələrin idarə olunmasının perspektiv konsepsiyaları 

əsas götürülür, onların aktiv istifadəsi əsasında çətin həllərin dəstəklənməsi nəzərdə tutulur, 

onların bazası əsasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlərinin həlli üçün 

mürəkkəb biometrik identifikasiya və təsdiqlənmə sistemləri qurulur. Sözsüz ki, İnternet-

texnologiyalarının sürətli inkişafı ilə əlaqədar məlumatların emalının intellektuallaşdırılması 

iki əsas problemin effektiv həlli üçün daha çox əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır.  

Bu bir tərəfdən, dünya miqyasındakı bu və ya digər proseslərlə əlaqədar vəziyyət, inkişaf 

istiqaməti və təhlükə səviyyəsi haqqında İnternetdən, digər mümkün informasiya və 

telekommunikasiya sistemlərindən real zaman kəsimində çoxaspektli və obyektiv 

məlumatların əldə edilməsidir. Bu səbəbdən, pərakəndə və vahid məntiqlə bir-biri ilə əlaqəsi 

olmayan məlumatlarda əks olunan biliklərin intellektual emal sistemləri əsasında həyata 

keçirilmiş sintezi bu və ya digər proseslər və hadisələrin neqativ inkişafını əvvəlcədən görmək 

və xəbərdar etmək imkanı verən tamamilə yeni inteqrativ keyfiyyət kəsb edir. İnformasiya 

texnologiyalarının bazası əsasında, sistem və proseslərin təhlükəsiz inkişafının 

modelləşdirildiyi intellektual mühitin yaradılması zəruridir.  

Digər tərəfdən, məlumatların intellektual emal texnologiyasının tətbiq edilməsi müxtəlif 

kompüterləşdirilmiş, o cümlədən idarəetmə sistemlərində istifadə olunan texnoloji proseslərin 

təhlükəsiz inkişafına məsul olan strateji qərarların qəbul edilməsi ilə bağlı sistemlərin 

fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin artırılmasına imkan verir. Kompüterləşdirilmiş sistemlərin 

təhlükəsizliyi baxımından olduqca zəif və daha geniş yayılmış PIN və buna bənzər 

texnologiyalar, xüsusən də biometrika ilə əlaqəli olan daha qabaqcıl və etibarlı texnoloji həllər 

ilə əvəzlənməlidir və artıq əvəzlənməkdədir. 

“Microsoft” şirkətinin biometrik texnologiyalar və öz məhsullarının istifadəçilərinin 

biometrik identifikasiya sistemi proqramını lisenziyalaşdırması istiqamətindəki addımı 

intellektual texnologiyalara aid olan biometrik texnologiyaların perspektivliliyindən xəbər 

verir. “Compaq”, “Identix”, “Veridicom”, “Key Tronic”, “Miros”, “Visionics” və digər 

şirkətlər artıq biotexnoloji tədqiqatlarda fərqlənmişlər.  

 

Açar sözlər: Telekommunikasiya şəbəkələri, İntellektual emal texnologiyaları, Biometrika 
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The report provides an analysis of modern information processing technologies in 

telecommunications networks. Numerous works on this topic have been published in recent 

decades, which testifies to the active development and use of intelligent automated systems 

that combine text, speech, and visual information. There is no doubt about the urgency of this 

work, which is aimed at identifying modern technological solutions in the field of information 

security of computerized systems. 

With the development of Internet technologies, many leading companies specializing in 

information technology are investing heavily in the creation of appropriate intellectual 

processing tools for text, speech, and visual information. Given the breakthrough in research 

and technological solutions in this area, their results are closed. 

The technological solutions are mainly due to the fact that the application of intelligent 

information processing technologies is based on the perspective concepts of managing forces 

and means in more complex conditions, supporting existing solutions based on their active 

use, complex biometric identification to solve security issues based on their database and 

approval systems are being set up. Of course, with the rapid development of Internet 

technologies, the intellectualization of data processing is becoming increasingly crucial for 

the practical solution of two main problems. 

On the one hand, it is the acquisition of real-time multifaceted and objective information from 

the Internet, other possible information and telecommunication systems on the situation, 

direction of development, and level of threat related to this or that process on a global scale. 

For this reason, the synthesis of knowledge reflected in retail and unified unrelated 

information based on intelligent processing systems acquires an entirely new integrative 

quality that allows anticipation and warning of the negative development of specific processes 

and events. It is necessary to create an intellectual environment based on information 

technology, modeling the safe development of systems and processes. 

On the other hand, the application of intelligent data processing technology allows increasing 

the security of strategic computer-related decision-making systems responsible for the safe 

development of technological processes used in various computerized control systems. In 

terms of the safety of automated systems, PIN and similar technologies, which are very weak 

and widespread, need to be replaced by more advanced and reliable technological solutions, 

especially those related to Biometrics and are already being restored. 

Microsoft's move to license biometric technologies and biometric identification systems for 

users of its products highlights the prospects for biometric technologies related to intelligent 

technologies. Compaq, Identix, Veridicom, Key Tronic, Miros, Visionics, and others have 

already distinguished themselves in biotechnology research. 

 

Keywords: Telecommunication networks, Intelligent processing technologies, Biometrics 
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THE EFFECT OF DISTRIBUTED GENERATION CAPACITY ON POWER 

SYSTEM EQUIPMENT 

 

Yunus Bicen  

Duzce University 

 

Abstract 

The International Council on Large Electricity Systems (CIGRE) defines Distributed 

Generation (DG) as a generation system that is not centrally planned and is generally smaller 

than 100 MW connected to the distribution network. Most of these systems consist of 

renewable energy generation systems and especially the inclusion of wind and solar power 

generation systems in the system has increased in energy investments of the world. As DG 

systems are inherently included in the system in later periods, they may have some 

positive/negative effects on power systems. Studies in the literature mostly focus on 

operational problems and security systems. However, DG systems also have effects on the 

economic service life of the equipment used in the power system, such as transformers or 

insulated power cables.  Economic service life is defined as the intended useful life of an 

asset when it is operated with a minimum annual operating cost. In this study, the 

progressive inclusion of DG systems in power systems is examined. Economic service life 

changes in transformer and cable systems, which are the main elements in the power system, 

were analyzed. The inclusion of modern systems capable of voltage and frequency control in 

the system, control of reactive power and voltage values, optimizing the load flow in the 

total reduces the strains on the lines. It is known that the life loss in the transformer and 

cable systems is mostly caused by thermal stresses. The heat in these systems occurs 

depending on the current density during the transfer of active power and constitutes the 

limitations of the system. Since the installation of distributed energy systems close to power 

demand regions will reduce the power to be carried from distribution and transmission 

systems, the economic service life of these elements is prolonged. However, this change 

varies in terms of the capacity of the distributed generation system and the location where it 

is installed. 

 

Keywords: Distributed Generation, Power System, Economic Service Life 

 

INTRODUCTION 

Power systems are developing and changing in parallel with the developing technology. 

Compared to the past, both the increase in the population and the increase in energy demand 

per capita caused the emergence of different and flexible approaches in power systems 

planning (Paterakis et al., 2015), (Manito et al., 2016), (Mohandes et al., 2019). These trends 

can be listed as follows; 

 

• To diversify energy resources as much as possible, 

• To provide Widespread distributed generation network, 

• Focus on renewable energy sources, 

• Addition of the energy storage systems, 

• To provide bidirectional power flow, 

• To provide homogeneity in generation depending on the population density and 
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demand, 

• Creating an advanced transmission/distribution network, 

• Adaptation of smart systems (smart grid), 

• To provide efficient, reliable and continuous energy supply with less loss,  

• To ensure that the electricity market is more flexible and decentralized. 

 

The realization of many items here depends on the increasing presence of distributed 

generation systems in the power system.  The International Council on Large Electricity 

Systems (CIGRE) defines Distributed Generation (DG) as a generation system that is not 

centrally planned and is generally smaller than 100 MW connected to the distribution 

network (Khan, 2019).  However, when the applications in the literature are analyzed, it can 

be seen that different classifications may exist (Ackermann et al., 2001). 

 

Micro scaled    – DG  ~PDG< 5kW ;   

Small scaled   – DG 5kW< PDG < 5MW ;   

Medium scaled  – DG  5MW< PDG < 50MW ;   

Large scaled   – DG  50MW< PDG < ~300MW ;   

 

Renewable energy sources, particularly solar and wind are very popular in distributed 

production. Power ranges of each module; Wind turbine (200W-3MW), Photovoltaic arrays 

(20W-100kW), solar thermal, central receiver (1MW-10MW), Solar thermal, Lutz system 

(10MW-80MW) (Ackermann et al., 2001). Since renewable energy generation systems such 

as solar and wind systems do not require raw materials, they can be more homogeneously 

spread geographically. This is more suitable to the nature of distributed energy generation. 

Distributed energy systems are mostly included in the system at the medium voltage level 

(Igbinovia et al. 2019), (Ackermann et al., 2001). In recent years, we see that distributed 

generation systems with low power levels are also included in the low voltage levels 

intensely as shown in Figure 1 (Simsek 2013). The aim is to ensure that the distributed 

generation is close to the load. Thus, cost increases and losses on the lines are minimized.  

 

 
Figure 1. DG system penetration zone 

 

Synchronous, asynchronous generators, systems producing electricity at variable 

frequencies, or DC are connected to the distribution system with different converter 

circuits/systems (Khan, 2019). Distributed production systems are structures that are 

included in the main network in subsequent processes. In other words, while planning the 

main power network, distributed production systems are often neglected (Cetinkaya and 

Dumlu, 2013). Therefore, distributed production systems integrated into the main system 

cause some problems that need to be solved.  

  

DG PENETRATION AND POWER QUALITY 
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Many of the problems that occur in distributed production are power quality issues. The 

most well-known of these is the voltage regulation problems in the regions including DG 

(Manito et al., 2016). In particular, a DG located close to the load zone causes an increase in 

the voltage of the medium voltage feeder connected to it (Khan, 2019). This voltage increase 

is also affected by the distance of the line and the selected line cross-sections (Cetinkaya and 

Dumlu, 2013). Also, an increase in the number of DGs that are not properly planned can lead 

to overvoltage failures. By its nature, DG systems increase the number of parallel 

connections in the network, as a result of which there are increases in short circuit currents 

(Gökçek and Ateş 2019). The permissible DG units and their short-circuit power should be 

well planned and their protection equipment should be selected accordingly. The inclusion of 

a large number of DG systems in the network requires bidirectional power flow instead of 

classical one-way power flow (Manito et al., 2016). When the power flow changes, both the 

reactive power control structure differs, and the protection coordination of the distribution 

system changes (Igbinovia et al. 2019). Therefore, the network structure and 

relay/coordination equipment must be designed accordingly. Especially harmonics and 

resonance states caused by power electronics technologies used in renewable source of DG 

systems should be analyzed. In cases where energy storage technologies are not used 

sufficiently, flicker effects can occur at levels that will impair power quality (Khan, 2019), 

(Simsek 2013). These problems can be reduced with flexible AC systems (Igbinovia et al. 

2019). In the case of leaving the main feeder connected transmission system for any reason, 

a certain consumption area with distributed generation systems may face the risk of islanding 

(Khan, 2019). In such a case, analyzes should be made regarding voltage and frequency 

imbalances that may occur. Likewise, protection alternatives for short circuits that may occur 

in the location where the islanding has emerged should be planned. 

 

DG PENETRATION AND AGING OF POWER SYSTEM EQUIPMENT  

Many of the above-mentioned issues and more do not reduce interest in DG systems. The 

trends and technological developments in power systems unavoidably enforce DG systems. 

One of the biggest reasons for this is to reduce the costs of energy transmission and 

distribution (Doğanşahin et al., 2018), (Agah and Abyaneh, 2011), (Pezeshki et al., 2013). In 

this study, the effects of DG systems on lines and transformers were evaluated in terms of 

service life. Evaluations were made for 4 different situations on the power system shown in 

Figure 2. In the first case, a conventional transmission and distribution section without DG is 

considered. In the second case, a small power DG1 system connected to the network from the 

low voltage level is considered.  In the third case, only the DG2 system is considered to be 

connected to the network. DG2 is assumed to be considerably larger than DG1 in terms of 

installed power level and connected to the network in the medium voltage. The last case is 

based on the assumption that both DG systems are simultaneously connected to the network. 

It is assumed that all the transformers in the network are oil-filled TR. However, the lines are 

evaluated for two different examples: In the first case, all lines are assumed to be overhead 

lines, and in the second case, the whole line is assumed to be installed underground with 

insulated cables. 
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Figure 2. Power system zone with DGs 

 

Effect on overhead lines 

Overhead lines are made of aluminum conductors due to their cost-effectiveness, strength, 

and flexibility compared to copper conductors. Aluminum conductor steel reinforced 

(ACSR) type conductors are used extensively in overhead lines. And their design life is 

designed around 30 years (Zhu et al., 2016). However, proper working conditions and timely 

maintenance processes can increase this range (50-60 years) (Ergon E., 2018). There are 

losses due to power flow in overhead lines and it manifests itself as heat energy. Since it 

does not have any problems in transferring this heat to the outside (atmosphere), it is less 

affected by thermal stresses. Therefore, the effects that cause actual aging in overhead lines 

are mechanical effects such as swings caused by wind and stresses caused by ice load. With 

the activating of DG systems, overhead lines may experience load relief, but this is not 

expected to have a direct mechanical effect on overhead lines. It may only be that the heat 

generated in the lines decreases and its limited effect on the length of the conductor. 

Therefore, the effect of DG penetration on the reduction in the service life of overhead lines 

can be evaluated very limitedly. 

 

 

Effect on cables 

Insulated cables have different design features than overhead lines. The most important 

difference is that on the surface of the conductor there are materials with different 

mechanical and thermal properties such as XLPE, PE, EPR that provide insulation with the 

environment in which it is installed. The service life of these cables varies between 35 to 40 

years depending on the operating conditions (Zhou et al., 2017) (Barber and Marazzato 

2005). Applications that reach a lifetime of over 50+ years are available in the literature if 

the loading conditions are suitable and external stresses are low. The most important stress 

that determines the operating limits in underground cables is the heat energy that changes 

depending on the loading conditions (Aras and Biçen, 2013). Even if the conductor can 

withstand large heat energy by itself, the insulation on the conductor surface must not exceed 

certain temperature levels with the material. For example, this limit value is specified as 

90oC in XLPE material. Insulated cable service life is dramatically reduced in long-term 

operations at temperatures exceeding this value (Bicen, 2017).  
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In this regard, the penetration of DG systems can significantly affect the service life of 

cables in the transmission and distribution network. Regardless of the installed power level, 

each DG unit that is connected and activated reduces the load on the line at certain rates. We 

can see this situation more clearly in Table 1. In each case that grows with network-

connected DG power capacity, the line's load levels decrease. Because DG systems 

undertake some of the amounts of load needed by the end-user. There is only one case (Case 

3 - Line L1 to L2) that does not fit this situation in the table. Because the L1-L2 line was 

installed in the part after the DG2 system. Therefore, the power demanded by the end-user 

will transfer over these lines unchanged.  

The way of installing the cable is established on the ground surface or underground with 

minimum mechanical stresses. In other words, mechanical stresses are not dominant in cable 

systems as in overhead lines. Considering that the main parameter that determines the 

service life of the transmission and distribution cables is thermal stress, the decrease in the 

heat produced will also extend the service life of the cables. Of course, this ratio is directly 

related to the number and installed power of DG units integrated into the network.  

 

Table 1. Load changes in line areas for different cases 
For cables Capacity Line (L1 to L2) Line (M1 to M2) Line (H1 to H2) 

Case 1 -  (LCase-1)  (LCase-1)  (LCase-1) 

Case 2 DG1 LCase-1> LCase-2 LCase-1> LCase-2 LCase-1> LCase-2 

Case 3 DG2 LCase-1 = LCase-3 LCase-2> LCase-3 LCase-2> LCase-3 

Case 4 DG1 + DG2 LCase-3> LCase-4 LCase-3> LCase-4 LCase-3> LCase-4 

 

Effect on transformers 

One of the most important factors that determine the loading limits of oil-filled transformers 

is thermal stresses. The discharge of heat generated during the transfer of power in the 

transformer windings is largely carried out with insulating oil. However, it is not possible to 

transfer all of the resulting heat to the atmosphere due to thermal resistance and thermal 

capacities (Bicen et al., 2011). Especially in the transformer windings, the heat occurring in 

the region called "the hottest spot location" disrupts the cellulosic material used as the main 

insulation material. This is the main factor that determines the service life of the transformer. 

Other chemical, electrical and mechanical stresses can be kept within certain limits by 

planning some protections or maintenance processes, but thermal stresses cannot be 

eliminated and they are directly affected by loading conditions. At this point, we can say that 

DG systems added to the network structure within the power system can directly affect the 

service life of the transformers, just like the cables. Table 2 shows the load changes in 

transformers for cases where DG systems are included in the network in different ways. 

When the load changes in the table are examined, a similar relationship can be established 

between the load changes of the cables and the load changes of the transformers. Of course, 

the loading rates may differ in terms of their location, the type of load they feed, and their 

size. 

 

Table 1. Load changes in transformers for different cases 
For the transformer Capacity TR3 TR2 

Case 1 -  (LCase-1)  (LCase-1) 

Case 2 DG1 LCase-1> LCase-2 LCase-1> LCase-2 

Case 3 DG2 LCase-1 = LCase-3 LCase-2> LCase-3 

Case 4 DG1 + DG2 LCase-3> LCase-4 LCase-3> LCase-4 
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Figure 3(a) shows the daily load variation of the power transformer (TR2). Here, when the 

DG unit with a certain installed power is integrated into the network structure, it can be seen 

that there is a decrease in load change.  In both cases, the hottest point temperature was taken 

into consideration and the daily loss of life (LOL) calculations were made. In Figure 3 (b), it 

is seen that daily LOL change very dramatically due to the loading factor, which is mitigated 

by the penetration of DG units. It is possible to expand the case here, but in general, as the 

number and power level in the DG system increases, the service life of the transformers 

increases considerably due to the reduction of thermal stresses. 

 

 
Figure 3. (a) Load factor changes, (b) Daily LOL changes of the transformer 

 

CONCLUSION 

 

In this study, the effects of DG systems on lines and transformers were examined in terms of 

load and service life. When DG systems are installed close to the load, a more advantageous 

situation occurs in terms of the operating life of both lines and transformers. For overhead 

transmission lines, connecting DG systems to the network is more important in reducing 

losses than service life. However, it is understood that DG systems penetration has a direct 

effect in terms of both reducing line losses and prolonging the service life of the cables used 

in medium voltage and high voltage. Due to the decrease in the transferred power in 

transformers, an increase in service life is observed. The magnitude of the decrease in the 

power flow in transformers and cables can vary depending on the connection point, number, 

installed power level, and operating technologies of the DG systems included in the network. 

Depending on this situation, the service life of cables and transformers also varies.  
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Yaş Gıda Kurutucu Sistemlerinde Genel Amaçlı İzleme ve Otomasyon Kontrolünde 

Kullanılabilecek Arduino Temelli Hassas Terazi Uygulaması 

Kazım DURAKLAR

ASO Teknik Koleji

Doç. Dr. Mustafa BURUNKAYA 

Gazi Üniversitesi 

Özet 

Yaş gıdaların hassas olarak ve belirli bir değerde kurutulması ürün kalitesini doğrudan 

etkileyen faktörlerden birisidir. Bunun için süreçte kontrol parametrelerine hızlı cevap ve 

doğru kontrol önem taşımaktadır. Bu çalışmada yaş gıdaların daha verimli kurutulabilmesi 

için kullanılabilecek bir endüstriyel kurutucu tasarımının parametrelerinin belirlenebilmesi 

için gerekli olan deneysel analizlerde kullanılabilecek, fonksiyonları kontrol edilebilen bir 

hassas terazi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Doğal ortamında yaş olarak bulunan 

defneyaprağı, kayısı, fındık vb. gıdaların çeşitli amaçlarla kurutulması enerji mühendisliğinin 

önemli çalışma konuları arasında yer almaktadır. Endüstriyel kurutucu tasarımında doğru 

kurutma yönteminin belirlenmesi, doğru eyleyicinin ve parametrelerin seçimi amacıyla 

yapılan kurutma düzeneği deneylerinde kurutma işlemlerinin etkinliği öncelikle yaş gıdaların 

ağırlıklarının ölçümü ile test edilmektedir. Bu sistemlerde kurutulacak gıdanın cinsine göre 

gram ya da kilogram cinsinden hassas ölçüm yapılması gerekebilen uygulamalar ve kurutma 

işlemi için devreye alınması gereken mikrodalga, kızılötesi, motor vb. eyleyicilerin kontrolü 

ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çalışmada ağırlığın deneyler sırasında gözlenebilmesi amacıyla bir 

LCD Ekran, bilgisayar ile veri analizlerin yapılabilmesi amacı ile bilgisayara veri aktarımı 

için ATmega2560 işlemcisine sahip arduino mega programlama kartı kullanılmıştır. 

Ölçümlerde yüksek hassasiyet için ZEMIC marka L6D-C3-5kg-0.4B model loadcell ve 24-bit 

yüksek çözünürlüklü HX711 ADC işlemcisi kullanan bir loadcell kuvvetlendiriciye yer 

verilmiştir. Ortama hava sağlayan asenkron motor vb. cihazların otomatik kontrolü de 

sağlanmaktadır. Arduino işlemcinin sayısal ve analog girişleri ve fonksiyonları kullanılarak 

ağırlık ölçümünün yanı sıra sıcaklık, nem, ultraviyole (UV) ışık miktarı vb. ortama dair 

değişkenlerin de ölçümü ve gözlenmesi mümkündür. Yapılan testlere göre, oluşturulan 

algoritma sayesinde veri değişimleri ile eş zamanlı ortamdaki eyleyicilerin kontrolü 

yapılabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yaş gıda kurutucu, Arduino, Loadcell, Hassas ağırlık ölçümü 

Arduino Based Precision Scale Application That Can Be Used In General Purpose 

Monitoring And Automation Control In Wet Food Dryer Systems 

Abstract 

Drying wet foods precisely and at a certain value is one of the factors directly affecting 

product quality. For this, fast response to the control parameters and correct control are 

important in the process. In this study, a precision scale application that can be used in 

experimental analysis, which can be used in determining the parameters of an industrial dryer 

design that can be used to dry wet foods more efficiently, has been implemented. Laurel 

leaves, apricots, hazelnuts, etc., which are found in their natural environment as wet. Drying 

of food for various purposes is one of the important study subjects of energy engineering. The 
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efficiency of the drying processes is tested first by measuring the weight of the wet foods in 

the experiments of the dryer, which is carried out for the determination of the correct drying 

method in the industrial dryer design and the selection of the correct actuator and parameters. 

In these systems, microwave, infrared, motor etc. should be used for applications that may 

need to be measured precisely in grams or kilograms according to the type of food to be dried, 

and drying process. actuators need control. In this study, an LCD Screen and arduino mega 

programming board with ATmega2560 processor are used to transfer data to the computer in 

order to analyze the data with the computer in order to observe the weight during the 

experiments. For high precision measurements, a loadcell amplifier using ZEMIC brand L6D-

C3-5kg-0.4B model and 24-bit high resolution HX711 ADC processor is included. 

Asynchronous motor providing air to the environment, etc. Automatic control of the devices 

is also provided. Temperature measurement, humidity, ultraviolet (UV) amount of light, etc. 

as well as weight measurement using the Arduino processor's digital and analog inputs and 

functions. It is also possible to measure and observe the variables of the environment. 

According to the tests carried out, thanks to the created algorithm, the control of the actuators 

in the environment can be controlled simultaneously with the data changes.  

Key Words: Wet Food Dryer, Arduino, Loadcell, Precision Weight Measurement 
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THE ROLE OF MEDIA AND SOCIAL NETWORKING THE STRUGGLE OF THE 
SOUTH OF AZERBAIJAN 

Rustamova Shahnisa Tahir 
ANAS  

Abstract  
Today, information and communication technology plays a role in creating intensive relationships 
between national activists living inside and outside Iran, and reaching a wide audience for 
propaganda, and bringing the national issue internationally as a problem. At the same time, this 
process gives an impetus to the further strengthening of national identity. Online media and social 
networks have become an important tool for southern Azerbaijanis in terms of quick exchange of 
information, as well as keeping national issues and problems on the agenda.   

Dozens of news, art and literature sites have been created by national-cultural activists inside and 
outside of Iran. long with South Azerbaijan, Turkish-Persian news sites covering the whole Turkic 
world stand out with their activities. In addition to Internet television, the “Instagram” and 
“Facebook” pages of the main media bodies provide daily socio-political, national-cultural and 
economic news, theoretical discussions related to national issue, discussions of political and 
economic processes in the world and in Iran, documentaries films covering our national culture and 
history from this and other sides figures in the field of literature and art on South Azerbaijan, mostly 
in Azerbaijani Turkish and some in Persian. Instagram is not prohibited in the Islamic Republic of 
Iran; there are more pages on this platform that serve as a means of news and education. Social 
networks such as “Telegram”, “Twitter”, and “Facebook”, despite pressure from the Iranian 
government, are creating conditions for the coverage of issues related to the South Azerbaijan 
National Movement on these platforms.  

Nowadays, online media, like other media, is very important in terms of promoting national, cultural 
and historical heritage, and presenting research on distant and recent history. Unlike paper media, 
which is not dependent on technology, these virtual resources remain important for today's and future 
researchers.  

Keywords: national issue, internet television, the South Azerbaijan, news sites, virtual resources, 
intensive communication  

GÜNEY AZERBAYCANLILARIN MİLLİ MÜCADELESİNDE ONLAYN MEDYA 
VE SOSYAL AĞLARIN ROLÜ 

.  
Özet 
Günümüz bilgi-iletişim teknolojisi İran`da ve İran dışında yaşayan Güney Azerbaycanlı milli 
eylemciler arasında yoğun iletişim kurmakta, propaganda için çok sayıda dinleyici kazanmakta, milli 
meselenin problem olarak uluslararası düzeye aktarmada istisnai bir role sahiplenmektedir. Ayrıca bu 
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süreç milli bilinçin kuvvetlenmesini artırmaktadır. Çevrimiçi medya ve sosyal ağlar hızlı bilgi 
değişimi ile beraber, milli mesele ve problemi gündemde tutmak anlamında Güney Azerbaycanllılar 
için önem arzetmekteler. 
İran`ın içi ve dışında milli-medeni eylemciler çok sayıda bilgi, sanat ve edebiyat siteleri 
oluşturmuşlardır. Güney Azerbaycan`la birlikte, tüm Türk dünyasından bilgiler yayınlamakta olan 
Türkçe-Farsça haber sitelerini özel olarak kaydetmek gerekiyor. İnternet TV`le yanısıra, temel medya 
organı halinde faaliyetini gerçekleştirmekte olan TV kanallarının “İnstagram”, “Facebook” 
sayfalarında Güney Azerbaycan`la ilgili çoğunlukla Azerbaycan Türkçesinde, bazen ise Farsça 
günlük toplumsal-siyasi, milli-kültürel ve ekonomi haberler yeralmaktadır. Ayrıca, milli mesele, 
dünya çapında ve İran`daki  siyasal ve ekonomi süreçler ile ilgili teorik tartışmalar, milli kültürümüz 
ve tarihimiz, edebiyat ve sanata hizmetler vermiş o taraf-bu taraflı insanlarımız hakkında belgesel 
programlar yayınlanmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti`nde yasaklanmadığı için “İnstagram” 
platformünde haber ve aydınlatma amaçlı faaliyette bulunan sayfalar da çok saydadır.  “Telegram”, 
“Twitter”, “Facebook” sosyal siteleri İran devletinin baskısına rağmen, Güney Azerbaycan Milli 
Harekatı ile ilgili konuların sözkonusu platförmlerde yeralmasına ortam sağlamaktadır. 
Günümüz onlayn medya, diğer basın alanı benzeri  milli-kültürel ve tarihsel mirasın tebliğinde, uzak 
ve yakın tarihle ilgili araştırmalar hakkında bilgilendirilmede önemli bir yeralmaktadır. Kağıt 
medyadan farklı sözkonusu virtual kaynaklar çağdaş ve gelecek aratırmacılar için büyük önemini 
korumaktadır.  

Anahtar kelimeler: milli mesele, internet TV, Güney Azerbaycan, haber siteleri, virtual kaynaklar, 
yoğun iletişim 

Giriş 
Cənubi azərbaycanlıların milli-mədəni hüquqlar uğrunda mübarizə platformalarından ən təsirlisi 
mətbuatdır. O, azərbaycanlıları bu mübarizənin əsas iştirakçısına çevirməkdə, həmçinin, milli-
mədəni irsi yaymaqda, ana dilinin işləkliyini artırmaq və qoruyub saxlamaqda, cəmiyyəti İran, 
Azərbaycanla yanaşı, regionda və dünyada baş verən siyasi-iqtisadi, mədəni proseslərlə tanış 
etməkdə, ən başlıcası isə azərbaycanlıların milli dirçəlişinin güclənməsində əvəzedilməz vasitədir. 
Buna görə də, mətbuat ciddi təzyiqlərə məruz qalır. Qəzet və dərgilərin tez-tez bağlanmasının əsas 
səbəbi də budur.  
Hakim rejim müxtəlif üsullarla söz və mətbuat azadlığını məhdudlaşdırır, dərgilərin fəaliyyəti 
üzərində nəzarəti həyata keçirir, onların fəaliyyətini müəyyən istiqamətə yönəltməyə, hər şeydən 
əvvəl onların mövcud rejimə müxalifət mövqeyində durmamasına çalışır. Lakin müasir informasiya 
və kommunikasiya texnologiyaları söz azadlığı qarşısında yaradılan maneələri aradan qaldırmağa 
yardım edir (Mustafayev, 2007:35). 
Artıq son onilliklərdə onlayn media milli-mədəni hüquqlar uğrunda mübarizənin ağırlığını öz üzərinə 
götürərək, ön cəbhəyə çevrilib.  
Onlayn media və soaial şəbəkələrin Azərbaycan Milli Hərəkatında yeri 
Sərhədsiz Repartyorlar Təşkilatı tərəfindən yayımlanan hesabatda (2013) 28 milyon internet 
istifadəçisi olduğu göstərilən İranın dünyada internet sürəti sıralamasında 176-cı yerdə olmasına 
baxmayaraq, ən çox internet istifadə edən ölkələr arasında 16-cı yerdə durduğu qeyd edilir. Hesabatda 
İran hökumətinin internet istifadəçilərinə tam nəzarət etmək istəyi vurğulanaraq, ölkənin 
özünəməxsus qadağa (filtrləmə) sistemindən istifadə etdiyi, xalqın Suriya, Misir, Tunis kimi 
ölkələrdən təsirlənərək ayağa qalxmaması üçün bu ölkələrin adı və demokratiya ifadəsinin qadağa 
olunduğu, ölkədə hər hansı bir sosial (və siyasi – Ş.Rüstəmova) sıxıntı hiss edildikdə internet sürətinin  
daha da azaldılaraq, telefon xətlərinin kəsildiyi, filtrqaldırıcı proqramların satışına qadağa qoyulduğu 
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göstərilib (Okyar, 2014:93-94). Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, hazırda İran əhalisi ən fəal internet 
istifadəçilərindəndi.  
Kütləvi rabitə texnologiyasının inkişafı və virtual mühitin yaradılması ilə Azərbaycan milli 
hərəkatının siyasi və mədəni fəalları yüzlərlə xəbər, şərh, incəsənət və ədəbiyyat saytları və virtual 
mühiti yaradaraq Cənubi Azərbaycanın milli mənlik məsələsini digər türk cəmiyyətlərində geniş 
ölçüdə yaya bilmiş və müstəqillik tendensiyasını möhkəmləndirmişlər (Haghdar, 2017:121). 
Bu gün İran daxilində və ölkədən xaricdə milli-mədəni fəallar tərəfindən qurulan, bəzisi siyasi və 
mədəni təşkilatlara, bəzisi isə mətbu orqanlara məxsus olan, Cənubi Azərbaycanla yanaşı, bütün türk 
dünyasından xəbərlər verən  müxtəlif xəbər, sənət və ədəbiyyat saytları, veb-səhifələr mövcuddur.  
Eləcə də azərbaycanlı tələbələr elektron nəşrlər, saytlar və vebloqlar təsis etməklə müasir 
imkanlardan bəhrələnməyə çalışırlar.Yeni texnologiya söz azadlığının genişlənməsinə şərait 
yaratmaqla yanaşı, maliyyə baxımından da daha sərfəli olub fəaliyyət müstəqilliyinin təmin 
olunmasına imkan verir. Yeni texnologiya bütün azərbaycanlıların , o cümlədən tələbələrin virtual 
dəyirmi masa arxasında toplaşıb informasiya mübadiləsi aparmağa, hər hansı br məsələ ilə bağlı 
yekdil fikrə gəlməsinə şərait yaradır (Mustafayev, 2007:35). 
Bu internet platformalarında gündəlik xəbərlər verilir, Azərbaycan milli hərəkatını maraqlandıran, 
İranda siyasət, azadlıq, qadın məsələsi, məhkəmə sistemi və bu kimi bir çox məsələləri əhatə edən 
xəbərlər, şərhlər, məqalələr və s. sənədlər dərc olunur. Bu kiber mühit, xüsusilə azərbaycançı-türkçü 
gənclər arasında intensiv ünsiyyət imkanı yaratmaqla yanaşı, onlara milli özgüvən qapısı açdı 
(Sarıkaya, 2007:186). 
İnternet üzərindən yayımlanan TV kanalları, veb-səhifələr və son dövrlərdə sayları xüsusilə artmış 
sosial şəbəkələrdəki siyasi fəaliyyətləri İran türklərini həm dünyanın müxtəlif bölgələrindəki türkdilli 
icmalarla, həm də bir-birilə daha əlaqəli aktiv siyasi cəmiyyətə çevirmişdir (Sarıkaya, 2010). 
İlk yaranan saytlar sırasında “Tribun”, “Azbiltop”, “Öyrenci”, “Şemsnews”, “Açıqsöz” saytlarının 
adını çəkmək olar.  Hazırda bu saytlardan “Tribun” və “Açıqsöz” fəaliyyətini davam etdirir. Digər 
saytlar isə bağlansalar da  fəaliyyətləri dövründə  Azərbaycan xalqının milli dirçəlişinə, milli 
hərəkatın yüksəlişinə böyük təkan  vermişlər.   
Bu saytlarla yanaşı, Durna, Ocaq, 50000000 Millişura, Millihereket, Azoh, Yolpress, Ciçest, 
Mikrofonnews, Günaskam, Oyrencisesi, Oyannews,  Gamoh, Federaldemokrat, Baybak, 
Yazilar.vetenim, Asmek, Anayurdumla, Urmu.birolmali, Terken-terim, Sözümüz, Guneynews, 
Azglobal, Eldeniz, Araznews və s. bu kimi saytlar fəaliyyətlərini Azərbaycan milli hərəkatının istək 
və tələbləri, eləcə də İranda  cənubi azərbaycanlılarla yanaşı, digər xalqların da siyasi, mədəni və 
iqtisadi hüquqlarını təmin edən demokratik cəmiyyətin yaranması tələbinə əsasən qurmuşlar.   
1997-ci ildə qeydiyyatdan keçərək fəaliyyətə başlayan  htpp://www/tribun.one/ saytında multikultural 
cəmiyyətdəki problemlər, xüsusilə İran türklərinin vəziyyəti, sekularizm və qadın haqları məsələsi 
geniş yer almaqdadır. Saytın fəaliyyəti 3 dövrü əhatə edir: 1. İnternetin yeni olması və saytların kağız 
mətbuatla rəqabət dövrü. 2. İnternet saytlarının dominant olma dövrü. 3. İnternet saytlarının sosial 
şəbəkələrlə rəqabət dövrü.  
İstər  saytda, istərsə də dərgidə  (1995-ci ildə dərgi kimi də fəaliyyətə başlayıb) yer alan Azərbaycan 
xalqının milli-mədəni irsinə, tarixinə, dilinə, Azərbaycan milli hərəkatına həsr olunan dərin 
məzmunlu yazılar milli şüuru gücləndirdiyi kimi, müəlliflərin diskussiyasına şərait yaratmış, eyni 
zamanda tədqiqatçılar üçün  mənbə bazasına çevrilmişdir. 
Saytda İran və Azərbaycanla yanaşı, regional və qlobal miqyasda gedən bütün proseslərlə bağlı 
analitik yazılar təqdim olunur. Nəcəf Nemətinin “İrqçıliklə mübarizə və Azərbaycanın tarixi yaddaşı” 
(“Mobareze bər əleyhe nejadpərəsti və hafezeye tarixiye Azərbaycan”) başlıqlı yazısında 
azərbaycanlı milli-mədəni fəallarına qarşı çıxan  fars milliyyətçilərinin son zamanlar ABŞ-ın 
Minneapolis şəhərində öldürülən afroamerikalı George Floydun qətlindən sonra baş vermiş 
etirazlarda irqçılik simgəsi olan heykəl və abidələrin dağıdılmasını irqçiliyə qarşı hərəkət olaraq qəbul 
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etdiyini, oxşar hərəkətin Azərbaycanda baş verdikdə isə etirazçıların irqçilikdə ittiham edildiyinə 
diqqət çəkilir. Müəllif  qeyd edir ki, Salmasda Firdovsinin heykəlinin qaldırılmasına etiraz edərək, bu 
kimi hərəkətləri mədəni fəaliyyətin əleyhinə olan hadisə kimi dəyərləndirən fars milliyyətçiləri, 
Amerika, Avropa vətəndaşalarının irçillik simvolu olan heykəlləri dağıtmasını bu ölkələrin 
vətəndaşlarından daha çox dəstəkləyirlər. O, Firdovsinin beytlərində, şeirlərində irqçilik 
nümunələrinin olduğunu misal çəkərək göstərir ki, Azərbaycanın  milli-mədəni fəalları tərəfindən hər 
hansı bir yaradıcı və kreativ hərəkət həyata keçirildikdə (istər irqçilk simvolu olan şəxslərin 
heykəlinin qaldırılması, istərsə də uşaqları,  ətraf mühiti, tarixi abidələri, ana dilini qorumaq məsələsi 
olsun), onun Qərbdə nümunəsi  yoxdursa, buna qarşı çıxırlar. Əksinə həmin hərəkət 
azərbaycanlılardan daha öncə Qərb cəmiyyətində baş verirsə, despotizmdən təsirlənmiş, hər şeyi bu 
çərçivədə görən bu qüvvələr onu heç düşünmədən, dəyərləndirmədən qəbul edir, yamsılayırlar. 
N.Neməti qeyd edir ki, Səlmasda Firdovsinin heykəlinin qaldırılmasını misal çəkərək
azərbaycanlıların bu işdə öncül olduğunu qeyd edən milli-mədəni fəallar Azərbaycanda bu cür
hadisələrin daha öncəki tarixi dövrlərdə də baş verdiyini unutmamalıdırlar. Azərbaycan Milli
Hökuməti qurulandan sonra Rza şahın heykəli qaldırılaraq, yerinə Azərbaycanın milli qəhrəmanı
Səttarxanın heykəli qoyulmuşdur (Neməti, 2020).
Saytda yer alan Cənubi Azərbaycanın Qərbi Azərbaycan əyalətinə qarşı İran Kürdüstan Demokrat
Partiyasının başçılığı altında irəli sürülən ərazi iddialarına  cavab olaraq 23 iyun 2020-ci ildə bir qrup
azərbaycanlı milli və mədəni fəallar tərəfindən imzalanan “İnsanların arzusuna atəş etməyin”  (“Be
arzuhaye mərdom şellik nə konid”)1 adlı analitik bəyannamə türk-kürd qarşılaşması yaradan İran
hökuməti və seperatçı qruplara cavab olmaqla yanaşı, bu oyuna gələnləri maarifləndirməkdə və
problemin ümumiləşməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Onlayn kitabxana rolunu oynayan “Açıq söz” (http://achiq.org/) saytını Azərbaycan Milli Hərəkatının
arxivi adlandırmaq olar. Sayt texniki cəhətdən zəif olsa da, material baxımından olduqca zəngindir.
Saytda tarixi materiallar, xüsusilə Azərbaycan Milli Hökuməti haqqında sənədlərlə yanaşı, tarix, dil,
ədəbiyyatla bağlı Azərbaycanın Güney və Quzeyində, türk dünyasında nəşr olunan elmi məqalə və
kitablar, bədii əsərlər, lüğətlər, ensiklopediyalar, dünyada nəşr olunmuş elmi və bədii kitablar
yerləşdirilmişdir.
GAMOH-un rəsmi saytı olan http://50000000.org/tr/kategori/guney-azerbaycan/ Cənubi Azərbaycan
Milli Hərəkatına, eləcə də, bütün türk dünyasına dair xəbərlər yayımlayır. Qeyd edək ki, 2004-2005-
ci illərdə www.gamoh.at və www.gamoh.tct.org saytları da fəaliyyət göstərmiş və iki-üç il fəaliyyət
göstərdikdən sonra maddi sıxıntılar səbəbi ilə bağlanmışdır. Hazırda www.50000000.org saytı ilə
yanaşı, www.gamoh.org saytı da fəaliyyət göstərir. Bu sayt GAMOH-un bəyanat və bildirişlərini,
partiyanın sədri və üzvləri ilə bağlı xəbərləri yayımlayır.
Əsasən Cənubi Azərbaycanın siyasi, mədəni, ictimai və iqtisadi sahələrinə xüsusi diqqət yetirən
“Araznews” xəbər və analiz kollektivi 2010-cu ildə fəaliyyətə başlamışdır. İlk olaraq vebloq kimi
qurulub fəaliyyətə başlayan ArazNews, bir müddət sonra Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının
orqanı olaraq veb-sayta çevrilmiş və www.araznews.org adresi ilə fəaliyyətinə ara vermədən davam
etmişdir.
www.araznews.org Azərbaycan türkcəsi, fars və ingilis dilində olmaqla üç dildə fəaliyyətini həyata
keçirmişdir.
Gündəlik xəbərlər, xüsusilə insan haqları, siyasi, iqtisadi, ekoloji və Cənubi Azərbaycanla bağlı bu
kimi mühüm məlumatlar yayan http://oyannews.com/en/ 2012-ci ilin oktyabr ayında dörd dildə -
Azərbaycan  və Türkiyə türkcələrində, fars və ingilis dilində fəaliyyətə başlamış, 2017-ci ilin fevral
ayında maddi sıxıntı səbəbilə fəaliyyətini dayandırmışdır.

1 Be arzuhaye mərdom şellik nə konid: http://www.tribun.one/teori-menu/teori/2930-2020-06-23-16-56-44 
[20.06.2020] 
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Saytda  milli düşüncəli cənublu yazar,  ziyalıların görüşləri əks olunur, İranda və bölgədə baş verən 
proseslərə yer verilirdi. Sayt fəaliyyəti dövründə Azərbaycan millətinin milli varlığının qorunub 
saxlanılması, milli hüquqların əldə edilməsi üçün xidmət göstərmişdir. 
 https://www.azoh.net tələbə hərəkatına məxsus Azərbaycan Öyrənci Hərəkatı (AZOH) adlı təşkilatın 
saytıdır. Saytda  mülli müstəvidə yer alan xəbər və yazılar milli məsələnin xüsusilə gənc ziyalılar 
arasında ümumiləşməsində mühüm rol oynayır. Saytda verilən məlimata görə,  AZOH İranda 
təşkilatlanma və partiya fəaliyyətinə görə ilk məmkəməyə düşən qruplardandır. 2006-cı ildə (1385) 
ildə keçirilən məhkəmə prosesində təşkilatın 6 üzvünə həbs cəzası verilib. Həbs və təzyiqlərdən sonra 
3 mart 2011-ci il tarixindən yenidən sayt AZOH-un xəbər orqanı kimi www.azoh.org, www.azoh.net, 
www.azoh.info, www.azoh.biz ünvanlarında fəaliyyət göstərir.  
www.oyrenci-sesi.info saytı 01.08.2012-ci il tarixindən etibarən Cənubi Azərbaycan Tələbə 
Hərəkatının bir parçası olaraq İran universitetlərində təhsil alan tələbələr tərəfindən qurulmuş və 
fəaliyyətə başlamışdır. Bu portalın əsas hədəfi Azərbaycan Milli Hərəkatının, xüsusilə də, tələbə 
hərəkatına dair xəbərləri, göstərdikləri fəaliyyəti cəmiyyətə çatdırmaqdır. Səkkiz ildir davamlı olaraq 
fəaliyyət göstərən sayt Azərbaycan Milli Hərəkatıyla bağlı onlarca məqalə, kitab, sənədli film və s. 
yayımlamışdır. Xəbər və şərh sahəsində zaman-zaman ən mühüm qaynaq halına gələn media 
orqanlarından biri olmuşdur.  
www.oyrenci-sesi.info saytında yayımlanan bütün xəbər, şərh, sənədli film, kitab və s. resurslar, eyni 
zamanda, Telegram, Facebook, Twitter və İnstagram kimi sosial şəbəkələrdə da paylaşılır.  
Cənubi Azərbaycanla yanaşı, bütün türk dünyasından xəbərlər verən, cənubi azərbaycanlıların 
hüquqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizə aparan www.yolpress.ir türkcə-farsca xəbər saytının adı 
xüsusi olaraq qeyd edilməlidir.  Sayt 31 oktyabr 2015 (9 aban 1394) Cənubi Azərbaycanın Qərbi 
Azərbaycan vilayətinin Urmiya şəhərində fəaliyyətə başlamışdır.   
“Yolpress” adını daha çox başlatdığı kompaniyalarla yaddaşlara yazmışdır. Bu internet portalı öz 
Telegram hesabından 6 – 8 iyul 2017-ci il tarixlərində erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli 
rayonunun Alxanlı kəndinin atəşə tutulması nəticəsində azyaşlı Quliyeva Zəhra Elnur qızının şəhid 
olması (4 iyul 2017) ilə bağlı “#PrayForZahra” (“Zəhraya dua edin”) adlı imza kampaniyası başlatdı.  
Kampaniya çərçivəsində 20 min imza toplandı. 
İmza kampaniyası ilə əlaqəli hazırlanmış müraciət mətnində “beynəlxalq ictimaiyyət və ayıq 
vicdanların baş verən cinayət qarşısında səssiz qalmamaları” tələb edildi və İranın xarici işlər 
nazirinə, eləcə də  Məclisin spikerinə göndərildi (Rüstəmova, 2019:100).  
2017-ci ilin 15-22 sentyabrında “Ana dilin evdə qalmasın” adlı daha bir kampaniya başlatmış və 
kampaniya çərçivəsində 42 min imza toplanmışdır. Ana dilində təhsili tələb edən məktub hazırlanaraq 
İranın  yüksək rütbəli şəxslərinə göndərilib.  1-11 fevral 2018-ci  tarixində Urmiya gölünün bərpasını 
tələb edən kampaniya başlatmış və bu məzmunda Xomneyiyə ünvanlanan məktub hazırlayaraq ona 
çatdırılması üçün Təbrizin imam cüməsi Alihaşimə təqdim edilmişdi.  Qeyd edək ki, kampaniya 
çərçivəsində 102 min imza toplanmışdı. 
“Yolpress”in Cənubi Azərbaycanın Qərbi Azərbaycan vilayətində fəaliyyət göstərən “Açıq yol” və 
“Çiçest” adlı xəbər saytları ilə birlikdə 2019-cu ilin iyul ayının 7-də Milli Təhlükəsizlik Şurasının 
fərmanı ilə Urmiyanın ikinci məhkəmə şurası tərəfindən çıxarılan qərara əsasən fəaliyyətləri 
dayandırılmışdır2. 
2007-ci ildə yaranan www.gunaskam.org internet üzərindən fəaliyyət göstərən müstəqil araşdırma 
qurumudur. Facefook səhifəsi də fəaliyyət göstərən veb-sayt Cənubi Azərbaycan Milli Hərəkatındakı 

2 https://www.azglobal.org/archives/5018 [20.06.2020] 

http://www.oyrenci-sesi.info/
http://www.oyrenci-sesi.info/
https://www.azglobal.org/archives/5018
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nəzəri boşluğu hiss edərək fəaliyyətə başlamışdır. Saytda qeyd edilir ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı 
kəmiyyət baxımından güclü olsa da,  nəzəri cəhətdən boşluğu onun keyfiyyətinə təsir edir. Sayt məhz 
bu boluğu doldurmaq istiqamətində fəaliyyətini qurmuşdur. 
www.gunaskam.org əsasən elmi məqalələr və müxtəlif siyasi analitik yazılara yer verir. Əsas 
mövzular içərisində İranın daxili məsələləri, oradakı etniklər və  problemləri, İranın Qafqaz siyasəti 
kimi məsələlərlə yanaşı, Urmiya gölünün quruma təhlükəsi ilə üz-üzə qalması, insan haqları, qadın 
məsələsinə dair mövzular ətrafındakı müzakirələr də əksini tapır (Sarıkaya, 2010). 
Saytda verilən elmi-nəzəri yazılar, oradakı müxtəlif baxış və yanaşmalar hərəkatın nəzəri cəhətdən 
müzakirə olunmasına  şərait yaradır.  Saytda yer alan Gün Taş “İranın içindeki zayıf kaleler  - etnik 
sorunlar I”,  Cəmil Doğac İpek “Güney Azerbaycan türklerinde kimlik sorunu”, Əlirza Muxtarpur 
“İranda yaşayan Azərbaycan türklərinin insan haqları”, Yücel Tanay “Güney Azerbaycanda İranın 
asimilasyon politikalarının iç yüzü”, Emrah Altınkaya “Güney Azerbaycan türkler ve olası bir İran-
ABD savaşında yaşanabilecekler” və s. bu kimi tədqiqaltlar Azərbaycan Milli Hərəkatının dərindən 
öyrənilməsi yolunda atılan uğurlu addımdır. Üç dildə - türk, fars və ingilis dillərində fəaliyyət 
göstərən saytda müxtəliffikirlilik qorunur, polemikalara geniş yer verilir.  
Cənubi Azərbaycanda, İranda və dünyada baş verən gündəlik xəbərlərlə yanaşı, milli düşüncə və 
mədəniyyətin inkişafı, ədəbiyyat, insan haqları, sağlamlıq, qadın məsələsinə geniş yer ayıran  
www.eldeniz.com saytı xüsusilə balacaları yaddan çıxartmamışdır.   Burada verilən hekayələr 
(“Zülmkar aslan”, “Uzaqlara qaçmaq istən balaca dovşan”, “Sandıq”, “Qarğa və tülkü”)  uşaqlarda 
bədii nümunələr əsasında ana dilinə maraq oyatmaq, onları öz ana dillərini düzgün şəkildə öyrənmək 
baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.   
Saytda Azərbaycan milli hərəkatını xarakterizə edən, milli məsələnin dünəni və bu gününü əks etdirən 
yazılar (S.Seydavalı “Milli məsələ və Azərbaycanın siyasi təşkilatlarının fəaliyyəti”, D.Savalan 
“Azərbaycan Milli Hökuməti haqqında” və s.) çoxluq təşkil edir. Saytda yer alan  “Danışır 
Azərbaycan”  manifesti  (28.06.2003) hələ yayıldığı dövrdə milli fəallar və azərbaycanlı ziyalılar 
arasında böyük əks-səda yaratmış, milli azadlıq hərəkatının manifesti olaraq qəbul edilmişdir.  
“Danışır Azərbaycan”  elə həmin günlərdə  universitetlərdə də çap edilərək tələbələr arasında 
yayılmışdır. Azərbaycanlı milli fəallar və ziyalıların əksəriyyəti ilə yanaşı, İranda yaşayan digər 
xalqların  aydınfikir ziyalıları tərəfindən də imzalandığı qeyd edilən sənəddə deyilir: 
“Biz, bu sənədə qol çəkən bir qrup azərbaycanlı araşdırmaçı, mütəfəkkir, yazıçı, universitet öyrənci 
və kadrları, şair, qazetəçi və siyasi fəallar umumxalq demokrasi cəbhəsi qurmaq istəyən başqa 
həmvətənlərimizi himayə edərək, İran azadlıq hərəkatının əsas yönləri və başlıca məqsədləri 
haqqında öz düşüncəlrimizi bildirmək istəyirik: 

1.  Fərdi və ictimai azadlıq 
2. Ölkənin federal şəkildə idarə olunması 
3. Vətəndaşların iqtisadi, siyasi problemlərinin qanun çərçivəsində qorunması 
4. İranın çoxmillətli bir ölkə olduğu nəzərə alınaraq türk (Azərbaycan dili), ərəb, türkmən, 

kürd, farsc, bəluc dilləri rəsmi dil kimi qəbul olunmalı 
5. Qadın ayrı-seçkiliyinə  son qoyulmalı 
6. Təhsil sistemi bərabər şəkildə bütün bölgələrdə qurulmalı 
7. Milli sərvət sayılan ətraf mühitə dəyən ziyanlar bərpa olunmalı  
8. Millətlər arasında dostluq münasibətləri gücləndirilməlidir3. 

                                                           
3https://www.eldeniz.com/%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86-

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%b1-
%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86%d9%8a-
%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%b3/ [20.06.2020] 
 

http://www.gunaskam.org/
https://www.eldeniz.com/%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%b3/
https://www.eldeniz.com/%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%b3/
https://www.eldeniz.com/%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%b3/
https://www.eldeniz.com/%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%b3/
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Güney Azərbaycan onlayn media orqanlarından biri də  
www.guneynews.az saytıdır.  Sayt 2011-ci ilin yanvar ayında Güney Azərbaycan milli fəallarının 
təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlamış və bu günədək davam edir. “Guneynews” veb-saytının 2 bölümü 
(fars və Azərbaycan  türkcəsi bölümü) vardır. Bu bölümlərin içərisində hər iki dildə fərqli 
kateqoriyalar, o cümlədən, siyasət, mədəniyyət, idman və gündəmdə olan xəbərlər bölümü vardır.  
Haqqında danışdığımız və danışa bilmədiyimiz yüzlərcə sayt fəaliyyət istiqamətlərindən asılı 
olmayaraq azərbaycanlıların siyasi, milli və mədəni həyatının spesifik xüsusiyyətlərini, milli 
hüquqlar uğrunda mübarizəsini əks etdirirlər. Azərbaycan Milli Hərəkatının ideolji cəhətdən daha  da 
dərinləşməsi və birgə mübarizənin aparılması istiqamətində saytların fəaliyyəti gündən-günə 
təkmilləşir və genişlənir.  
Bildiyimiz kimi, cənubi azərbaycanlılar İran daxilində öz milli televiziyalarını yarada bilmirlər. Bu 
boşluğu xaricdən yayımlanan televiziya kanalları  (GünAz TV ((10 mart 2005-ci il), SAV TV (15 
noyabr 2017), ANT (1 iyun 2019)) doldurur. İnternet televiziyaları ilə yanaşı, əsas media orqanları 
kimi fəaliyyət göstərən televiziya kanallarının İnstaqram, Facebook səhifələrindən də Cənubi 
Azərbaycanla bağlı əksəriyyəti Azərbaycan türkcəsində, bəziləri isə fars dilində olan günlük ictimai-
siyasi, milli-mədəni və iqtisadi xəbərlər, milli məsələylə bağlı nəzəri müzakirələr, dünyada və İranda 
baş verən siyasi və iqtisadi proseslərin diskussiyası, milli mədəniyyətimizi və tariximizi, ədəbiyyat 
və incəsənət sahəsində xidmətləri olan o taylı-bu taylı xadimlərimizi işıqlandıran sənədli proqramlar 
yayınlamaqdadır.  
Son zamanlar cənubi azərbaycanlılar internet televiziyaların yaradılması sahəsində fəaliyyətlərini 
artırmışlar. Yuxarıda adını qeyd etdiyimiz  “Araznews” veb-saytı ilə yanaşı 2016-cı ildə Araz News 
TV internet televiziyası da yayına başlamışdır. Araz News TV beş dildə - Azərbaycan türkcəsi, fars, 
ingilis, rus və ərəb dillərində xəbər, təhlil, reportaj, nəzəri müzakirələr, sənədli proqramlar və siyasi 
məsələləri satirik dillə işıqlandıran verilişlər yayınlamışdır. Araz News TV hələ də Azərbaycan, fars 
və ingilis dilində yayın həyatına davam edir. 
“Araznews” kollektivi vebsayt,  internet TV və aktiv soial media hesabları (Telegram, Facebook, 
İnstagram, Twitter) ilə Cənubi Azərbaycanın tanınmış və referans media quruluşlarından birinə 
çevrilmişdir. 
Araz News TV internet televiziyası ilə yanaşı, Oğuz TV internet televiziyasının (15 yanvar 2016-cı 
il), eləcə də  Instagramda yayımlanan “Azstar TV”nin də adını çəkmək olar.  
Cənubi azərbaycanlılar sosial şəbəkələr arasında Instagram, Telegram və Twitter-də daha aktivdirlər. 
Xüsusilə Instagram İran İslam Respublikasında qadağan olunmadığı üçün bu platformada xəbər və 
maarifləndirmə vasitəsi kimi fəaliyyət göstərən səhifələr daha çoxdur.  
“Barishsesi”, “Günsesi” Instagram xəbər səhifəsi, “Tractorfcşofficial”, “Traxturçi_qızlar” , 
“Turk_bilgi”, “Asa_live” Instagram səhifələrinin də geniş izləyici kütləsi vardır.  
Instagram və Telegramda aktiv fəaliyyət göstərən “Barishsesi” əvvəl elmi sayt kimi  
(http://www.barishsesi.com/) fəaliyyətə başlamışdır. “Barishsesi” dünyada çox izlənilən uşaq cizgi 
filmlərinin dublyajı ilə də məşğuldur.  
İnstagramda yayımlanan səhifələrdən biri də “Radiogajil”dir. Bu səhifə ölkədə baş verən siyasi, sosial 
və iqtisadi problemləri, xüsusilə azərbaycanlılara qarşı olan ayrı-seçkilik siyasətini satirik üslubda 
izləyicilərə çatdırır.  
Bundan başqa, bəzi  cənubi azərbaycanlılar adıcəkilən problemləri əks etdirən qısa satirik videolar 
çəkərək İnstaqram  və Teleqram səhifələrindən paylaşırlar. Bu videolar üslubi cəhətdən bəzən kobud 
olsa da, daha böyük izləyicinin diqqətini çəkir.  
“Telegram”, “Twitter”, “Facebook” kimi sosial şəbəkələr də İran hökumətinin təzyiqlərinə 
baxmayaraq, Cənubi Azərbaycan milli hərəkatına aid olan məsələlərin sözügedən platformalarda 
işıqlandırılmasına şərait yaratmaqdadır. 
Nəticə 
 

http://www.barishsesi.com/
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Bu gün Cənubi Azərbaycan Milli Hərəkatında xüsusi təsirə malik olan media və jurnalistika sahəsində 
bir çox çatışmamazlıqlar  mövcuddur. Bu çatışmazlıqlar onlayn mediada da hiss olunur. 
Cənubi azərbaycanlı qruplar, siyasi təşkilatlar və ya fəalların tərəfsiz və etibarlı xəbər qaynaqları 
yaratmaq istiqamətində fəaliyyətləri müxtəlif səbəblərə görə uğur qazana bilməmişdir. Bir xəbər 
qaynağının tərəfsiz olması və bu tərəfsizliyini göstərə bilməsi önəmlidir. Bu kontekstdə  saytlar 
uğurlu deyildir. Hər gün yenilənən veb səhifə sayısı çox azdır. Yayılan xəbərlər adətən əsl qaynaqdan 
deyil, başqa yerlərdən alınır. Saytların ancaq həbs edilən milli fəallarla bağlı yaydığı xəbərlər əsl 
qaynaqdan alınır. Media və jurnalistika sahəsində bacarıqlı və təhsilli kadrlar yoxdur. Bu sahədə təhsil 
almış şəxs həyatını da elə buradan təmin edə bilməlidir, ancaq cənubi azərbaycanlıların yaratdıqları 
təşkilatlarda bunu maliyyələşdirəcək güc yoxdur. Standart bir dil və üslubun ortaya qoyulması şərtdir. 
O üsluba diqqət edilməlidir. Eləcə də müxtəlif sahələr üçün gərəkli diqqət ayrılmalıdır, misal üçün 
sadəcə siyasi məhbuslar deyil, bütün insan haqları pozuntuları, o cümlədən, azlıqların problemlərinə 
önəm vermək və xəbərini yaymaq lazımdır (Turan, 2014). 
Məlum çatışmazlıqlara baxmayaraq, bu gün informasiya-kommunikasiya texnologiyaları həm İran 
daxilində, həm də İrandan xaricdə yaşayan cənubi azərbaycanlı milli fəallar arasında intensiv əlaqələr 
yaratmaqda, təbliğat üçün geniş auditoriya qazanmaqda, milli məsələnin bir problem kimi beynəlxalq 
müstəviyə çıxarmaqda müstəsna rol oynayır. Proses, eyni zamanda, milli şüurun daha da 
güclənməsinə təkan verməkdədir. Onlayn media və sosial şəbəkələr sürətli informasiya mübadiləsi, 
həmçinin, milli məsələ və problemləri gündəmdə saxlamaq baxımından cənubi azərbaycanlılar üçün  
önəmli vasitəyə çevrilib. 
Hazırda onlayn media digər mətbuat sahələri kimi Azərbaycan Milli Hərəkatında milli-mədəni və 
tarixi irsin təbliği, uzaq və yaxın tarix haqqında araşdırmaların nümayişi baxımından çox önəmli yer 
tutmaqdadır. Kağız mediadan fərqli olaraq, bu qaynaqlar texnologiyadan birbaşa asılıdır. Onların 
daimiliyi bu baxımdan həmişə təhlükə altındadır. Sözügedən onlayn platformalardakı materialların 
arxivlənməsinə və aylıq yaxud illik hesabat şəklində kağız formatda çap edilməsinə ehtiyac var. Bu 
virtual qaynaqlar bugünkü və gələcək tədqiqatçılar üçün olduqca vacib mənbə rolunu oynayır. 
Onların qorunub saxlanması hamının marağında olmalıdır.   
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